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Прокуратурата започва предварител-
на проверка по твърденията на БСП за
манипулиране на машинния вот на
последните предсрочни парламентарни
избори.

От държавното обвинение са се
самосезирали по изявленията на

ÄÀÍÑ ùå ïðîâåðÿâà
ìàøèííèÿ âîò

çà ìàíèïóëàöèè
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лидера на БСП Корнелия Нинова и
на председателя на парламентарната
група на левицата Георги Свиленски,
казаха от Софийската градска прокура-
тура. Проверката е възложена на Дър-
жавната агенция "Национална сигур-
ност".
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Ïåêèí: Áîðáàòà
ñ Covid-19 ùå
áúäå óñïåøíà

Камерун и Сърбия сътво-
риха най-голямото шоу на
Мондиал 2022 и завър-
шиха 3:3 в група "G". Така
и двата отбора запазиха
шансове за участие на
осминафиналите. Сърбите
постигнаха обрат от 0:1
до 3:1, но резервата на
"неукротимите лъвове"
Венсан Абубакар направи
ключово представяне за
постигане на равенството.
Противно на развоя на
събитията Камерун откри
резултата чрез Жан-Шарл
Кастелето (29). Сърбите
стигнаха до обрат след
голове на Страхиня Пав-
лович (45+1), Сергей Ми-
линкович-Савич (45+3),
Александър Митрович
(53). През последния по-
ловин час на двубоя фут-
болистите на Камерун от-
белязаха две попадения,
дело на Венсан Абубакар
(63) и Ерик-Максим Чупо-
Мотинг (66). Така Камерун
и Сърбия имат по една
точка. ç9
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Íèíîâà, ëåâèòå
õîðà íà Áúëãàðèÿ
ñå íóæäàÿò îò
îáåäèíåíèå, à íå
îò èíäóëãåíöèè

последните дни пред-
седателката на БСП
Нинова ходи из стра-
ната и гаси пожари.

В

Èäå
Защото в повече от 80 об-
щински и областни орга-
низации на партията соци-
алистите свалиха довери-
ето си от нея и антуража
й. Левите хора бяха отвра-
тени от нейния стил на ед-
ноличен диктат и търсене
на врага с партиен билет.
Ръководството повлече към
дъното лявата партия, ко-
ято от близо милион изби-
ратели през 2017 г. днес
е с унизителните 237 хил.
гласа и срамното пето мяс-
то в парламента.

И ако по време на ней-
ното 6-годишно властване
постоянен виновник за за-
губите бе ГЕРБ, то "после-
дователната" лидерка на
социалистите вече е гото-
ва да управлява дори с Бой-
ко Борисов само и единст-
вено за да запази поста
си в БСП.

Но имаше и други ви-
новници за маргинализира-
нето на соцпартията! Това
бяха пандемията, междуна-
родното положение и раз-
бира се - "вътрешната опо-
зиция". Но най-големият ви-
новник през последните го-
дини се оказа президентът
Радев, който, въпреки че бе
подкрепен от над 90% от
социалистите, "имал скри-
тата цел" да ликвидира пар-
тията и левицата. Въобще
- навсякъде на Нинова й
се привиждат призраци и
конспиратори, а в послед-
ните дни те се увеличиха и
освен човешки облик, при-
добиха и машинен. Врагове
станаха машините за гла-
суване, за които Нинова
лично водеше агресивна
пропагандна кампания и из-
харчи стотици хиляди ле-
вове! Въпросът е утре кой
ще й бъде виновен!?

Утре! Та то е ясно - ви-
новен ще е Костадин Пас-
калев и всички леви пар-
тии, които искат обедине-
ние и достойно представя-
не на предстоящите пар-
ламентарни и местни из-
бори. И как да не са ви-
новни? Кой ли е накарал
почти една трета от пар-
тията вече да снеме дове-
рие от Нинова, да иска ско-
рошен Конгрес, да се съз-
даде ляво обединение и все
пак някой да поеме поли-
тическа отговорност за спа-
сяване на партията.

В тази ситуация Нино-
ва отново морализаторст-
ва, раздава задачи, сочи
с пръст, обвинява и се оп-
равдава… И благосклонно
"позволява" в партията да
се върне бившият лидер
на БСП, президентът с два
мандата с историческа ро-
ля във вътрешната и вън-
шната политика Георги Пър-
ванов.

Òîâà ùå å ïúðâîòî
ïîñêúïâàíå îò 2 ìåñåöà
íàñàì, èñêàíåòî íà
„Áóëãàðãàç“ å çà 145,87
ëåâà çà ìåãàâàò÷àñ

Êàìåðóí è
Ñúðáèÿ ñúòâîðèõà
ãîëîâî øîó

Китайското външно мини-
стерство обяви вчера, че
"борбата на правителст-
вото с Covid-19 ще бъде
успешна", след като в
неделя множество хора
излязоха на улиците в
страната, за да протести-
рат срещу строгите анти-
Covid мерки, предаде
АФП. "Вярваме, че с ръ-
ководството на Комунис-
тическата партия на Ки-
тай и с подкрепата на
китайския народ нашата
борба с Covid-19 ще бъде
успешна", заяви на бри-
финг говорителят на ки-
тайското МВнР Чжао
Лицзян по повод демонст-
рациите. Той обвини "сили
със скрити мотиви", които
свързали смъртоносния
пожар в западния Синц-
зян-уйгурски автономен
регион в четвъртък, 24
ноември, със строгите ан-
тивирусни мерки. Именно
това се смята, че стои
зад протестите в страна-
та през последните дни.
Постове онлайн в китайс-
ки и чужди социални ме-
дии твърдят, че продъл-
жителният Covid локдаун
в Урумчи е възпрепятст-
вал спасителните опити
при пожара. ç

в цената на
природния
газ

ов скок в цената на природния газ. Коми-
сията за енергийно и водно регулиране
се събира на открито заседание заради
новата цена на синьото гориво за месец
декември.

Искането на "Булгаргаз" е да плащаме
145,87 лева за мегаватчас. Очаква се днес
то да бъде коригирано до около 140 лева.

Това ще е първо увеличение от 2 ме-
сеца насам. В момента плащаме 123,87
лева.

Окончателното решение ще бъде взето
на 1 декември на закрито заседание.

Председателят на КЕВР Иван Иванов
обърна внимание, че има известно нама-

Ïðåçèäåíòúò: Ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî çàïî÷âà ñ
ëè÷íàòà ñâîáîäà, äîñòîéíñòâîòî è ñúâåñòòà

Успехът и призна-
нието следват тези
журналисти, които
подчиняват своята
работа не само на
най-високите профе-
сионални стандарти и
етични норми, но и
които успеят да пре-
върнат думите "сме-
лост, съвест и всеот-
дайност" в осъзнато
ежедневие и застанат
срещу пътя на лъжа-
та, без да се поддават
на политически и
икономически натиск.
Това заяви президен-
тът Румен Радев на
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масова комуникация
(ФЖМК) към Софий-
ския университет "Св.
Климент Охридски".

Пред преподавате-
ли, студенти и възпи-
таници на ФЖМК
държавният глава
посочи, че още в

годините на Възражда-
нето българските
печатни издания са
били първите институ-
ции преди възкръсва-
нето на държавата, а
публицистите са били
изразители на нацио-
налния идеал.  3

Ðóìåí Ðàäåâ
óäîñòîè ñ
Ïî÷åòíèÿ çíàê
íà äúðæàâíèÿ
ãëàâà
Ôàêóëòåòà ïî
æóðíàëèñòèêà
è ìàñîâà
êîìóíèêàöèÿ

ÍÍ
ление на цената на европейските газови
борси, което, макар и малко, се надява да
се потвърди на 1 декември сутринта. Ива-
нов отбеляза, че природният газ можеше
да бъде по-евтин, ако не беше високата це-
на на синьото гориво, което се съхранява
в подземното газохранилище в Чирен.

Причината е, че периодът, когато в не-
го беше нагнетено основното количество
природен газ, съвпадаше с най-високите
цени на синьото гориво през август и сеп-
тември. "Оказа се, че за декември от всич-
ките сегменти, по които се формира мик-
сът на цената на природния газ, цената от
Чирен е най-висока", посочи Иванов. ç

íîâ
ñêîê

академичното търже-
ство по случай
70-годишнината от
основаването на
специалността "Жур-
налистика". Честване-
то беше организирано
от Факултета по
журналистика и

Снимка Администрация на президента

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА



ÁÚËÃÀÐÈß 29.11.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2

Прокуратурата започва
предварителна проверка
по твърденията на БСП за
манипулиране на машин-
ния вот на последните
предсрочни парламентарни
избори.

От държавното обвине-
ние са се самосезирали по
изявленията на лидера на
БСП Корнелия Нинова и
на председателя на парла-
ментарната група на
левицата Георги Свиленс-
ки, казаха Софийската
градска прокуратура,
цитирани от БНР. Провер-
ката е възложена на
Държавната агенция "Наци-
онална сигурност".

Скандалът започна в
петък в пленарната зала,
когато по време на второ-
то четене на Изборния
кодекс, Георги Свиленски
заяви, че съпредседателят
на "Продължаваме промя-
ната" Кирил Петков е
предложил пред цялата
лява парламентарна група,
социалистите да оттеглят

ÄÀÍÑ ùå ïðîâåðÿâà ìàøèííèÿ
âîò çà ìàíèïóëàöèè

Êîìïàíèèòå ñ øïèîíñêèÿ ñîôòóåð ïîäêîïàâàëè äúðæàâíîñòòà

Ïðèòåæàâàíåòî íà èçõîäíèÿ êîä íå ìîæå äà ïîìîãíå
íà íàðóøèòåëèòå, ñìÿòàò îò "Ñèåëà Íîðìà"

представлява изписани на
програмен език всички
библиотеки, модули и
цялата операционна систе-
ма в машините може да
бъде прегледана. Притежа-
ването му може да бъде
най-много злоупотреба с
авторски права, ако бъде
продаван на други клиен-
ти... Има много кодове, но
притежаването само на
един от тях няма да ви
позволи да злоупотребите".
Това каза пред БНР Весе-
лин Тодоров, изпълнителен
директор на фирмата
"Сиела Норма", вносител
на машините за гласуване.

Левият евродепутат и
член на НС на БСП Петър
Витанов коментира пред
БНТ, че дискусията за
флашките е несъстоятелна.
Сякаш ръководството на
БСП си търси оправдание
за изборите 2 месеца по-
късно, коментира евроде-
путатът.

Не мога да приема, че
са били фалшифицирани
изборите не за друго, ами
за това - как така фалши-
фицираш изборите и ги
подаряваш на ГЕРБ, каза
още Витанов.ç

казал да се оттегли зако-
нопроекта и ще им даде
кода за машините. Разго-
ворът се е провел в пле-
нарната зала на Народното
събрание, като той е
отишъл пред тях и им го е
заявил: "Бяхме цялата
група, какво е имал пред-
вид да си обяснява",
добави лидерът на БСП.

"Притежаването на
изходния код от машините
нищо не може да помогне
на един нарушител. Той

промените в закона, с
които се връща хартиената
бюлетина, а  той щял да
им даде кодовете за
изборните машини.

В неделя лидерът на
БСП Корнелия Нинова по
време на пресконференция
в Пловдив, подкрепи
твърденията на Свиленски:
"Да, имаме съмнения за
фалшифициране на машин-
ния вот". Тя потвърди, че е
била свидетел на разгово-
ра, в който Кирил Петков е

Oт стр. 1
Социалистът, който в най-трудното
време след февруари 1997 г. върна
партията на политическата карта,
създаде работещите идеи за обеди-
нение на левицата в края на 90-те
години на ХХ век с "Нова левица" и
"Коалиция за България", със Солун-
ската четворка и "Клуб 100" с иде-
ята (взета назаем от Петър Дертли-
ев) държавата да се управлява с
ума и таланта на всички българи.
"Позволила" е и на бившите члено-
ве на ръководството на БСП Румен
Петков, Татяна Дончева, Мая Мано-
лова, Красимир Янков, Георги Ка-
диев, Симеон Славчев да се върнат
в БСП с мотив, че… били напуснали
при други ръководства!

Клейми с нездрав поглед и един
заслужил в партията човек като Кос-
тадин Паскалев - уважаван кмет на
областен град с три мандата, успе-
шен министър и вицепремиер, ефек-
тивен депутат - преминал не като
фигурант, а като лидер с идеи през
всичките власти, доказал се с мо-
рал и мъжки характер!

А защо Нинова не спомена сто-
тиците прогонени и десетките хиля-
дите демотивирани от нейното ръ-
ководство - тях какво да ги пра-
вим!? И с какво право Нинова лъ-
же, че споменатите по-горе са "на-
пуснали" БСП, след като повечето
от тях бяха буквално изключени, а
не напуснали доброволно?

И къде беше тя, когато бивши-
ят лидер и президент Георги Първа-
нов, както Румен Петков и други зна-
кови червени кметове като покой-
ните вече д-р Евгений Желев и Ро-
сица Янакиева бяха изключени от
БСП от Сергей Станишев и антура-
жа му!? Защо тогава Нинова се скри
- очевидно в името на кариерното
си развитие и партийно спокойст-
вие!? Защо тогава не зае днешната
си поза за единение, за оставане
(връщане) в БСП на всички тези,
които партията лекомислено отрит-
на през годините?

Нинова твърди, че е положила
усилия да върне тези партии в коа-
лиция с БСП, че даже "АБВ имали и
депутат" (ето как измерва Нинова по-
литическата лоялност и коалицион-
ната култура - в бройки депутати!).
Но истина днес е, че БСП спешно и
животоспасяващо се нуждае от об-
новление и рестарт след годините
на отровни вътрешни конфликти, лов
на вещици и врагове с партиен би-
лет, след идейния и политически стил
"Нинова", който няма абсолютно ни-
що общо със социалистическата идея
и практика! А лявото се нуждае от
обединение и обновление, след като
години бе раздробявано  както за-
ради лични амбиции, така и заради
партийно високомерие.

Нинова, която получи уникален
кредит на доверие в БСП, показа,
че не просто не е социалист, но че
й липсват човешките качества за
колективен управленец и лидерски-
те качества да оглавява най-стара-
та и масова партия (а колко ли ос-
танаха след нея от онези 82 хиляди
социалисти преди 2 години!?).

Нинова не може да обедини да-
же най-тесния си кръг фенове - и
от там периодично се появява нов
виновник и нов "опозиционер". Ка-
къв обединител може да е тя на
БСП? А на лявото!? Някога ни се
струваше, че определението "Госпо-
жа Лъжа" е опорка на жълтата пре-
са, но в рамките на БСП тя става
все по-реална и актуална…

Тъжно, но факт! БСП и лявото
днес имат нужда от единение и пре-
чистване, а то няма как да бъде за-
ченато с лъжа и в опит за лично
оцеляване на един организационен
разединител, какъвто е Корнелия Ни-
нова.

Íèíîâà, ëåâèòå õîðà íà
Áúëãàðèÿ ñå íóæäàÿò
îò îáåäèíåíèå,
à íå îò èíäóëãåíöèè

Делегация от Университета по библиотекознание и информа-
ционни технологии (УниБИТ), София, в състав: проф. д-р Христина
Богова - декан на Факултет по библиотекознание и културно нас-
ледство, проф. д-р Боряна Бужашка - директор на Центъра за
изучаване на българите в чужбина, и проф. д. филол.н. Ваня Доб-
рева - ръководител на катедра "Култура, историческо наследство и
туризъм", взе участие в откриването на новата сграда на Българс-
кия културно-информационен център в гр. Скопие. "Придобиване-
то на самостоятелна сграда, дом на българската култура, ще доп-
ринесе за диалога между българския и македонския народ, ще
засили сближаването и преодоляването на разделителните линии.
Културата притежава тази особеност, посочи проф. Христина Бо-
гова, да задвижва механизмите на взаимодействията и да съдейс-
тва за обмена на творчески идеи и иновации. Даряваме от името

ÓíèÁÈÒ âçå ó÷àñòèå â îòêðèâàíåòî íà Êóëòóðíî-èíôîðìàöèîíåí
öåíòúð íà Áúëãàðèÿ â Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Màêåäîíèÿ
Íèå ñìå çà ðàçøèðÿâàíå íà äèàëîãà
ìåæäó íàøèòå äâå äúðæàâè

на УниБИТ на обновената библиотека в БКИЦ най-българския вес-
тник "За буквите - О писменехь", както и книги, за да можем
заедно с нашите македонски колеги да споделяме общите си отк-
рития, надежди и виждания за бъдещето. ç

Kрайната цел на тези компа-
нии, които разработват шпионс-
ки софтуер като прословутия "Пе-
гас", е да лишат държавите от
техните инструменти за сувере-
нитет. Това заяви пред конферен-
цията "Случаят "Пегас": Как тех-
нологиите проникват в личното
пространство и превземат демок-
рациите ни", провела се в Дома
на Европа в София,  Гилем Жи-
ро - експерт по подслушване и
наблюдение, бивш член на френ-
ската Дирекция за териториално
наблюдение. Конференцията бе-
ше организирана от Иво Хрис-
тов, депутат в Европейския пар-
ламент от Групата на Прогресив-
ния алианс на социалистите и де-
мократите.

Прокуратурата започва предварителна проверка по твърденията на ръково-
дители на БСП за манипулиране на машинния вот на последните избори

"Комисията, която бе създа-
дена в Европейския парламент,
осъществи множество проучва-
телни мисии в отделни европей-
ски страни - Кипър, Гърция, Пол-
ша, Унгария. Тя констатира, че
14 европейски държави са се
сдобили легално със софтуера
"Пегас", съобщи Иво Христов.
Според него "Пегас" променя об-
ществения климат, обществени-
те нагласи и мотивацията на хо-
рата, които участват в общест-
вения живот.

По време на форума, в отго-
вор на въпрос на модератора на
дискусия Георги Готев, зам.- гла-
вен редактор на брюкселското
електронно издание "Юроактив",
зам.-министърът на вътрешните

работи Венцислав Катинов съоб-
щи, че назначената от прокура-
турата в началото на годината
проверка за ползването на шпи-
онския софтуер "Пегас" все още
продължава. Употреба на софту-
ера в България не е установена,
но това не означава, че няма,
уточни Катинов. Повод за въп-
роса на Готев бе писмо от изра-
елски производител на шпионс-
кия софтуер, че са дали права
за разпространение само на
фирми от България и Кипър.

Пазарът за шпионския соф-
туер е за 12 милиарда долара,
като 80% от него се произвежда
от фирми от Европа, САЩ и Из-
раел, стана ясно на форума. Вся-
ко едно устройство, което има

процесор, може да бъде използ-
вано, за да бъдете следени и под-
слушвани, коментираха специа-
листи и призоваха за законода-
телни мерки на европейско ни-
во, които да ограничат тази зап-
лаха.

Пред конференцията говори-
ха подслушваните от службите с
"Пегас" гръцки лидер на ПАСОК
Никос Андрулакис и училият в
България журналист Спирос Си-
дерис, главен редактор на "Юро-
актив" в Гърция. Последният опи-
са случилото се с него като "не-
демократично поведение в име-
то на демокрацията в демокра-
тични страни".

Георги ГЕОРГИЕВ
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Íèíîâà ïîêàíè íàïóñíàëèòå
ÁÑÏ äà ñå çàâúðíàò

Председателят на БСП
Корнелия Нинова се
обърна към бившите си
съпартийци, напуснали
социалистическите реди-
ци и създали свои форма-
ции, да се завърнат в
лоното на БСП. Тя напом-
ни, че има решение на
Националния съвет от
2016 г., което позволява
това. "Върнете се в БСП.
Подновете си членството
в БСП, заповядайте
обратно, за да можем
заедно, с капацитета на
всички, да търсим обеди-
нение и сила вляво",
заяви още тя вчера на
"Позитано 20".

Повод за апела на
Нинова бе насрочената
за днес среща за едине-
ние в НДК на редица
партии от лявото прост-
ранство като АБВ, "Изпра-
ви се, България", "Движе-
ние 21", "Българска прог-
ресивна линия", "Нормал-
на държава", МИР. В нея
ще вземат участие и
бившият лидер на БСП
Георги Първанов, действа-
щи членове на Национал-
ния съвет на БСП, чийто
говорител е Костадин
Паскалев.

Нинова обяви вчера,
че лидерите на тези
формации са напуснали
партията и са създали
свои субекта по времето
на ръководството на
Сергей Станишев и Миха-
ил Миков. Красимир

Янков обаче напусна БСП
и направи "Българска
прогресивна линия" по
нейно време, през
2020 - 2021 г.

Лидерът на БСП упрек-
на другите от лявото
пространство, че не е
чула идеи от тях за
модерното ляво, а само
четяла ултиматуми и
заклинания. Нинова
припомни, че именно по
нейно време са били
правени опити за обеди-
нение с партиите на
Татяна Дончева и Георги
Кадиев. Тя съобщи, че
коалицията с Дончева се
провалила, защото пос-
ледната поискала БСП да
си смени името на "БСП-
Движение 21". Според
свидетели на тези съби-
тия от 2016 г., Дончева не
е предлагала БСП да си
смени името, а да бъде
изменено само името на

Ïðåçèäåíòúò: Ñâîáîäàòà íà ñëîâîòî çàïî÷âà
ñ ëè÷íàòà ñâîáîäà, äîñòîéíñòâîòî è ñúâåñòòà

От стр. 1
"От тези възрожденски вре-

мена до днес медиите претърпя-
ха редица политически, икономи-
чески, технологични трансформа-
ции. Неизменен обаче остава
фактът, че никоя епоха не е ком-
фортна за журналистите, посве-
тени на истината, а властта ви-
наги се стреми да ограничи гла-
са им", заяви Румен Радев и от-
беляза необходимостта от роля-
та на журналистите в защита на
обществения интерес и в проти-
вовес на апатията и лъжата.

Íÿìà äà èìà êîíãðåñ
ïðåç äåêåìâðè,
çàñåäàíèåòî ùå å
ïðåç ôåâðóàðè, îáÿâè
ïðåäñåäàòåëÿò íà
ñîöèàëèñòè÷åñêàòà
ïàðòèÿ

Възстановяването на държав-
ността, народовластието и спра-
ведливостта е немислимо без
свободни медии и независима
журналистика, посочи Румен Ра-
дев в приветствието си в Аулата
на Софийския университет. Пре-
зидентът заяви, че  информаци-
ята е двигателят на прогреса, но
тя може да има и разрушителна
сила много по-голяма от тази на
ракети и бомби. По думите на
Румен Радев, отговорността на
журналиста към аудиторията и
към обективността става още по-

голяма във време, когато все по-
често се размиват границите
между фактите и тяхната интер-
претация, когато истината чезне
в сблъсъка на идеологиите, а ин-
формацията - независимо вряна
или не, се разпространява със
скоростта на едно кликване.

При изобилие на информа-
ция и взривно развитие и въз-
ход на социалните мрежи и раз-
миване на стандартите, общест-
вото ни все повече се нуждае от
еталон за професионализъм и ус-
тойчива котва за истината, как-
вито са призвани да бъдат об-
ществените медии, отбеляза пре-
зидентът Радев. Той допълни, че
приоритет на всяко държавно уп-
равление трябва да е гарантира-
нето на свободата на словото
чрез плурализъм, чрез ясни ре-
гулаторни механизми, прозрач-
ност на медийна собственост и
рекламна дейност, и най-вече -
чрез постигане на финансова не-
зависимост на обществените ме-

дии от властта.
Бъдещето на България като

модерна и просперираща евро-
пейска държава до голяма сте-
пен ще зависи от днешните сту-
денти и бъдещи журналисти, обър-
на се президентът към младите
хора в Аулата на Софийския уни-
верситет. Той посочи, че пред бъ-
дещите журналисти стои неле-
ката задача да укрепят  достой-
нството на професията и да вър-
нат доверието към нея. "Напус-
кайки университета, вие ще зас-
танете на пътя на лавината от
дезинформация и неточна ин-
формация и ще трябва да изби-
рате между бързината и точност-
та, между образа и съдържание-
то, между лъжата и истината",
заяви Румен Радев и призова
младите хора да не забравят, че
свободата на словото започва с
личната свобода, достойнство и
съвест на журналиста.

Президентът Радев изрази
признателност към ръководство-

то и преподавателите на ФЖМК
за това, че съумяват да запазят
и надградят богатите традиции
на факултета с най-съвременни
форми и методи на обучение.
Вие предавате на вашите въз-
питаници принципи, които да ги
водят в професионалния им път,
провокирате критично мислене
и чувствителност към пробле-
мите на обществото ни, заяви
Румен Радев.

По повод 70 г. на специал-
ност "Журналистика" и за изк-
лючителен принос към утвърж-
даване на свободата на слово-
то и мисълта президентът Румен
Радев връчи почетен знак на
държавния глава на ФЖМК. От-
личието прие деканът на факул-
тета проф. Веселина Вълкано-
ва. Почетният знак е и за при-
носа на ФЖМК за развитие на
високи професионални и етич-
ни стандарти, както и за разви-
тието на гражданското общест-
во у нас.ç

Нинова и колегите й от Изпълнителното бюро не виждат идеи за новото модерно ляво, в предложението на
бившите им съпартийци

Снимка Пресцентър БСП

предизборната коалиция
на "БСП за България-21".

Нинова упрекна бив-
шите си съратници и в
това, че излъчвали проти-
воречи послания. Едни
говорели за голяма лява
коалиция, други за еди-
нен политически субект,
трети канели БСП в него,
въпреки че са членове на
партията. "Всеки опит за
обединение вляво си
заслужава, но е важно
върху какво стъпва -
върху какви идеи, да не
представлява само амби-
ции за лична реализа-
ция", каза лидерът на
БСП.

Нинова коментира
огромния брой деклара-
ции на общински струк-
тури на БСП, над 70 по
данни отпреди няколко
дена, в които се сваля
политическото доверие
от нея и се иска про-
веждане на заседание
на 50-ия конгрес още на
10 - 11 декември. Тя
съобщи, че на "Позита-
но", "както си му е редът
по устав", са постъпили
само 6 такива деклара-
ции, а от медиите ръко-
водството знаело за още
17, но не ги било вижда-
ло. "Тоест общо 23 таки-
ва декларации от 296
организации", резюмира
Нинова. Тя обясни, че
конгресът остава за
10 - 11 февруари, защото
по устав от датата на
постъпване на деклара-
циите до датата на конг-
реса трябвало да има 15
дни, а от 28 ноември, до
исканата дата, 10 декем-
ври, има 11 дни.ç

"Ïîçèòàíî" ùÿëî äà ñòàíå
òÿñíî çà íÿêîè õîðà

"Ако някой в БСП си мисли,
че с третия мандат може да си
прави замаскирана коалиция с
ГЕРБ, повярвайте ми, "Позита-
но" ще му се стори тесен". Това
заяви вчера по БНТ евродепута-
тът от Прогресивния алианс на
социалистите и демократите Пе-
тър Витанов, който е и член на
Националния съвет на БСП. Пре-
дупреждението бе към социалис-
тите, които се опитват да нап-

равят скрита коалиция с ГЕРБ. Припомняме, че преди сайтът "Пър-
вомай.нет" съобщи, че на среща с местни социалисти, след въп-
рос на бившия областен ръководител на БСП Петър Мутафчиев "С
кого ще се коалираме?", депутатът Румен Гечев казал, че "народът
е дал своя вот и те като народни представители са длъжни да се
съобразят с него и повтори, че правителство ще има, а при така
създалата се обстановка единствената възможност остава коали-
ция с ГЕРБ и ДПС". Костадин Паскалев в интервю за в. "Труд"
също не изключи възможността Нинова да отиде на колаборация
с ГЕРБ в името на националните интереси.
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Националната служба за
съвети в земеделието
(НССЗ) може да изготвя без-
възмездно проектни предло-
жения на млади земеделски
стопани по отворения в мо-
мента прием по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади
земеделски производители"
от Програмата за развитие
на селските райони (2014-
2020 г.) (ПРСР). Службата е
бенефициент по проект "Пре-
доставяне от НССЗ на кон-
султантски пакет А2Б на
млади земеделски стопани"

НССЗ изготвя безвъзмездно проектни предложения
по отворения прием по подмярка 6.1 от ПРСР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

от мярка 2 "Консултантски
услуги, услуги по управление
на стопанството и услуги по
заместване в стопанството"
на Програмата.

Безвъзмездни консултант-
ски услуги на земеделските
производители по подмярката
предоставят още и Научният
център по животновъдство и
земеделие в гр. Смолян, как-

то и "Академис" ЕООД.
Целта на подмярката е да

се подкрепят младите земе-
делци в създаването им на ус-
тойчиви стопанства, както
и да се насърчи икономичес-
кото, и социалното развитие
в селските райони. Максимал-
ната стойност на едно пред-
ложение е левовата равнос-
тойност на 25 хил. евро, а об-

щият размер на бюджета по
процедурата е 30 млн. лева.

Кандидатстването е из-
цяло електронно чрез Инфор-
мационната система за уп-

равление и наблюдение
(ИСУН 2020), като крайният
срок за подаване на проект-
ни предложения е до 6 януари
2023 г.

За да получавате евро-
пейско подпомагане по схе-
мата за разнообразяване
(или "диверсификация") на
културите през следващия
програмен период, всички
земеделци трябва да увели-
чат броя на отглежданите
култури още с една, като ней-
ната площ се увеличава
спрямо диверсификацията,
прилагана от фермерите до
момента. Това съобщи пред
членовете на Националната
асоциация на зърнопроизво-
дителите (НАЗ) ръководите-
лят на дирекцията "Директ-
ни плащания" в Министерст-
вото на земеделието Адели-
на Стоянова пред десетия аг-
росеминар на НАЗ, прове-
ден в края на миналата сед-
мица в Пловдив.

За първи път на този фо-
рум ръководителите на
всички дирекции в минис-
терството подробно разяс-
ниха промените в Нацио-
налния стратегически план
за развитие на земедели-

Ñòàâêèòå è ðàçìåðúò íà ïëîùèòå ïðè ðàçíîîáðàçÿâàíå
íà êóëòóðèòå ñëåä 2023 ãîäèíà

Как да се справим с
предизвикателството на
глобалната антимикробна
резистентност и прави ли
се нещо по темата? Цели-
те за справяне с този гло-
бален проблем бяха обсъ-
дени за първи път по вре-
ме на Третата глобална
правителствена конферен-
ция в Оман.

По време на събитието
бяха определени три гло-
бални цели за справяне с
проблема:

- Намаляване на общо-
то количество антимикроб-
ни средства, използвани в
хранително-вкусовите сис-
теми с най-малко от 30 до
50% до 2030 г.

- Запазване на критич-
но важни антимикробни
средства за хуманната ме-
дицина и прекратяване на
употребата на важни ме-
дицински антимикробни

ето 2023 - 2027 г., който бе-
ше внесен преди три сед-
мици в Брюксел.

Новото при схемата за
диверсификацията на култу-
рите е, че от 2023 г. по нея
могат да кандидатстват и зе-
меделци, отглеждащи до 10
хектара земя, така че по-
мощта да достигне и до про-
изводителите на плодове и
зеленчуци, обясни Стоянова.
Но понеже бюджетът по
екосхемите ще бъде по-ма-
лък (едва 25% от общия бю-
джет за Директните плаща-
ния) спрямо този на досега
прилаганите зелени плаща-
ния (които бяха 30% от бю-
джета на Директните плаща-
ния), затова и ставките за
разнообразяване на култури-
те са по-ниски.

Стопаните, които обработ-
ват под 100 декара, или 10
ха, трябва да имат поне две
култури, гласят правилата.
Като основната култура ще
заема 90%, а втората - поне
10%. Досега прилаганите

проценти бяха 95% за основ-
на култура и 5% - за втора-
та. Проблемът за български-
те земеделци е, че те труд-
но намират пазари за реа-
лизация на вторите си кул-
тури, които обикновено са
протеинови и друг вид кул-
тури. С намалението на пло-
щите за основните произ-
веждани от тях растения, ко-
ито за зърнени или масло-
дайни, те ще понасят загу-
би, коментираха за Синор.бг
зърнопроизводители. Стоя-
нова обаче обясни, че в пре-
говорите с Европейската ко-
мисия са успели да постиг-
нат само 5-процентно нама-
ление на площите на основ-
ните култури, докато ферме-
рите искаха да остане се-
гашното съотношение 95%
към 5% за втората култура.

Прогнозната ставка за
компенсаторното подпомага-
не, която ще се отпуска при
диверсификация до 100 де-
кара площ, ще бъде 48 евро
за хектар, или 9,60 лв. на дка.

Подпомагането за площи
от 100 до 300 декара (от 10
до 30 ха) за отглеждане на
ароматни и медицински
растения отглежданите кул-
тури трябва да са поне три,
за да се отпуска подпома-
гане по схемата за дивер-
сификация на културите.
Максимално основната кул-
тура трябва да заема до
75% от площите, а две от
културите - до 90%, това оз-
начава, че третата трябва
да бъде върху поне 10% от
обработваемата земя. При
отглеждане от 100 до 300
декара ставката на хектар
ще бъде 37 евро, или 7,20
лв. на дка.

При площи над 300 дека-
ра земеделците трябва да от-
глеждат поне 4 култури, ка-
то основната ще заема 75%,
а общо трите - да не над-
хвърлят 90%. Според зърно-
производителите този спад
от 95% на 75% е изключи-
телно голям, още повече че
не е ясно дали ще намират
пазар за останалите три зе-
меделски култури. Очевидно,
че предизвикателството за
сектора ще бъде голямо. Ако
все пак те кандидатстват,
ставката на хектар ще бъде
20 евро на ха, или 4 лв. на
дка.

Екатерина СТОИЛОВА
От sinor.bg

Ìåæäóíàðîäíà îðãàíèçàöèÿ ïîäêðåïè ïî-ìàëêîòî èçïîëçâàíå
íà àíòèáèîòèöè â æèâîòíîâúäñòâîòî

средства за насърчаване на
растежа при животните.

- Гарантиране, че анти-
биотиците, които са дос-
тъпни, безопасни и имат
нисък риск от антимикроб-
ната резистентност, пред-
ставляват поне 60% от об-
щата консумация на анти-
биотици при хората до
2030 г.

Глобално договорените
цели ще бъдат от ключово
значение за защитата на
ефикасността на антимик-
робните средства и за ог-
раничаване на развитието
на антимикробната резис-
тентност в световен ма-
щаб. Наред с това и за на-
маляване на замърсяване-
то на околната среда, пре-
даде БТА.

Държавите поеха анга-
жимент да прилагат наци-
онални планове за дейст-
вие за антимикробната ре-

зистентност и да засилят
наблюдението чрез подоб-
рено докладване и управ-
ление на данни, ангажира-
не на частния сектор и
прилагане на основани на
доказателства практики.

Партньорството "Куад-
рипартите", в което вли-
зат ФАО, Програмата на
ООН за околната среда
(UNEP), Световната здрав-
на организация (СЗО) и
Световната организация за
здраве на животните
(СОЗЖ), приветстват ре-
зултатите от конференци-
ята за ускоряване на дей-
ствията срещу антимик-
робната резистентност.

"Антимикробната ре-
зистентност е едно от най-
неотложните и сложни
предизвикателства на на-
шето време и въпреки то-
ва може би защото не е
толкова драматична като

Covid-19, война или хума-
нитарна извънредна ситу-
ация, тя не привлича съ-
щото внимание", коменти-
ра директорът на СЗО д-р
Тедрос Адханом Гебрейе-
сус.

"ФАО признава значе-
нието на намаляването на
нуждата от антимикробни
средства във фермите и
скоро ще стартира глобал-
на 10-годишна инициати-
ва за предоставяне на ця-
лостна подкрепа на чле-
новете, фокусирана върху
трансформирането на сис-
темите за хранително-вку-
совата промишленост, за
да допринесе за това на-
маляване", каза генерал-
ният директор на ФАО Ку
Донгю.

ПриЗЕМЯване

БСП е успяла да прокара в парламентар-
ната Социална комисия вдигане на обезще-
тението за майчинство до нивото на мини-
малната работна заплата от 710 лв. Това щя-
ло да струва 100 млн. лева. И десните медии
веднага питат: "А пари откъде?". БСП не мо-
жела да отговори на този въпрос.

Искате ли да ви кажа откъде могат да
дойдат тези пари?

- От милиардите, с които ще купуваме не-
съществуващи самолети;

- от стотиците милиони, с които помагаме
и ще помагаме на Украйна;

- от безобразните свръхпечалби на тър-
говците с петрол и газ;

- от безобразно ниския данък върху диви-
дентите;

- от безобразно ниското облагане на ви-
соките доходи;

- от безобразно ниското облагане на кор-
поративния данък;

- от укрития, по признание на самия биз-
нес, ДДС;

- от липсата на какъвто и да е контрол
върху финансовите резултати на т. нар. голе-
ми данъкоплатци, които доста често обясня-
ват, че са на загуба.

Нещо неясно?

Ïàðè îòêúäå!? Åòî îòêúäå!

Повече информация за НССЗ може да намерите на следния
интернет адрес: https://www.naas.government.bg/, за
"Академикс" ЕООД на - https://www.academis.bg/index.php,
и за Научния център по животновъдство и земеделие
в Смолян на  - https://osjz-smolyan.com/index.htm

Юрий БОРИСОВ
От Фейсбук
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Õðàíèòå ïðîäúëæàâàò
äà ïîñêúïâàò

Êðàâåòî ñèðåíå
âå÷å å ïî-ñêúïî
îò ïèëåøêîòî
ìåñî è îò
òðàéíèòå
êîëáàñè, ïîêàçâàò
äàííèòå íà
Äúðæàâíàòà
êîìèñèÿ ïî
ñòîêîâèòå áîðñè
è òúðæèùà çà
äâèæåíèåòî íà
öåíèòå íà
34 îñíîâíè
õðàíèòåëíè
ïðîäóêòà íà åäðî

Кравето сирене вече е
по-скъпо от пилешкото
месо и от трайните кол-
баси, показват данните
на Държавната комисия
по стоковите борси и
тържища (ДКСБТ) за
движението на цените на
34 основни хранителни
продукта на едро. Цената
на млечния продукт на
борси и тържища вече е
11,67 лева за килограм,
като през последната
седмица сиренето е
поскъпнало с 13 стотинки
за килограм.

В магазинната мрежа
обаче продуктът е с поне
1 - 2 лева по-скъп. Само
преди година цената на
едро на сиренето е била
с 50 на сто по-ниска или
7,76 лева за килограм.

В момента килограм
пилешки гърди на едро
излизат 11,15 лева, а

същото количество
трайно варено-пушен
салам - 11,35 лева. Или
по-евтино в сравнение с
млечния продукт. Докато
през предпоследната
седмица на ноември
миналата година сирене-
то е било с над 1 лев по-
евтино от пилешките
гърди и с 1,50 лева по-
евтино от трайните
колбаси.

Най-скъпо сирене ядат
столичани, показват
данните на ДКСБТ. В
София на едро цената на
млечния продукт достига
до 15,20 лева за килог-
рам, докато в област
Бургас същият продукт
се търгува срещу макси-
мум 9,50 лева за килог-
рам на едро.

За 9-та поредна сед-
мица цените на храни-
телните продукти, пред-

лагани на борси и тържи-
ща поскъпват. Такова
непрекъснато увеличение
се случва за първи път
през последните 2 годи-
ни.

За пореден път най-
голямото поскъпване за
изминалата седмица е на
кашкавал тип "Витоша".
Млечният продукт се
търгува с 30 стотинки
повече на едро спрямо
предходната седмица и
вече се предлага срещу
17,81 лева за килограм.
Цената му за последната
година се е увеличила с
малко над 47 на сто.
Най-скъпо продуктът
струва в област Пловдив,
в която дори на борси и
тържища на едро цената
на "Витоша" достига 23
лева за килограм. В
областите Хасково и
Шумен максималната

"Åâðîñòàò": 40% îò áúëãàðèòå òðóäíî ñâúðçâàò äâàòà êðàÿ

цена на едро на продук-
та е с 6 лева по-евтина
или 17 лева за килограм.

През изминалата
седмица поскъпват още
фасул, ориз, сирене с
растителни добавки,
масло, маргарин, кисело
мляко, пилешки бут,
пилешки гърди, малот-
райни колбаси, траен
варено-пушен салам,
ябълки, банани, грозде,
оранжерийни краставици,
зелен и червен пипер.

В същото време с 1
стотинка поевтинява
килограм захар, с 4
стотинки килограм бяло
брашно и литър олио, с 2
ст. килограм замразено
пиле, с 5 ст. кило лимо-
ни, с 3 ст. зелето и
вносните домати, с 10
стотинки оранжерийните
домати и с 26 ст. килог-
рам портокали. ç

През второто тримесечие на
2022 г. повечето граждани на стра-
ните от Европейския съюз все по-
трудно са свързвали двата края в
сравнение с предходните триме-
сечия като отражение на растящи-
те цени от началото на годината.
Това сочи публикувано днес ново-
разработено изследване на евро-
пейската статистическа служба Ев-
ростат, проследяващо въздействи-
ето на пандемията от коронавирус

върху условията на живот в 11
страни членки, предаде БТА.

През периода април-юни 2022
г. делът на населението, което
свързва двата края лесно или мно-
го лесно, варира силно в държа-
вите от ЕС, участващи в изследва-
нето. Най-малко хора са посреща-
ли разходите си, без да изпитват
затруднения в България, като едва
3,6 на сто от сънародниците ни са
изразили подобно мнение. На дру-

Ñîôèÿ íà 59-î ìÿñòî ïî
çàìúðñÿâàíå íà âúçäóõà

Вчера сутринта София е на
завидното 59-о място по замър-
сяване на въздуха в света, това
сочат данните на сайта за качес-
твото на атмосферния въздух
iqair.com, предаде репортер на
БГНЕС.

Все пак трябва да се има
предвид, че температурите са
около нулата, а и същинската зи-
ма все още не е дошла. София е
в жълтия сектор, което значи, че
замърсяването е поносимо, пра-
ховите частици във въздуха са

12.6µg/m3.
По квартали най-замърсен е

въздухът в "Левски Г". Почти
всички други райони на София
са оцветени в зелено, което зна-
чи чист въздух.

Първенец по замърсяване в
света вчера сутринта е Лахор в
Пакистан, следван от столицата
на Индия - Делхи, и Карачи, от-
ново в Пакистан, първите седем
места по замърсяване на възду-
ха този път се заемат от държа-
ви в Азия.ç

гия край на скалата - най-висок е
дълът на хората, които лесно са
посрещали разходите си за живот,
във Финландия - 40,5 на сто.

Делът на хората, които трудно
свързват двата края, се е увели-
чил във всички страни, обхванати
от проучването, с изключение на
Словения и Финландия.

Отново през второто тримесе-
чие, на тримесечна основа, най-
голямо увеличение на този дял е

регистрирано във Франция (+5,6
п.п.) и Австрия (+2,7 п.п.).

Делът на населението, което
трудно е свързвало двата края, ва-
рира сред страните: от 11 на сто
във Финландия до 39,8 на сто в
България.

Данните показват още, че над
20 на сто от хората са имали зат-
руднения да свързват двата края в
България, Словакия, Италия и
Франция.ç

Размерът на необслужваните
бързи кредити е достигнал до
346,400 милиона лева в края на
септември. Това е с 23 процента
(или с 65,3 млн. лева) повече
спрямо миналата година, показ-
ва статистиката на Българска на-
родна банка, цитирани от в. "Се-
га". Търсенето на бързи кредити
се активизира през последната
година и отново достига нивата
отпреди кризата с Covid-19. Над
70% от бързите кредити са пре-
доставени на домакинствата.

ÁÍÁ îò÷èòà ðúñò îò 23% íà
íåîáñëóæâàíèòå áúðçè êðåäèòè

макинствата намалява на годиш-
на база с 2,9%, но успоредно с
това размерът на вложените в
банките пари нараства, като пре-
обладават депозити от над 50
хил. до 100 хил. лева.ç

Въпреки че се наричат бързи
кредити заради краткия срок за
връщане на парите и по-лесно-
то отпускане в сравнение с ус-
ловията на търговските банки,
статистиката на БНБ показва, че
най-много нараства отпускането
на заеми с погасителен план над
5 години.

В края на септември техният
дял вече преобладава, достигайки
1,849 млрд. лева. В края на тре-
тото тримесечие на 2022 г. бро-
ят на банковите депозити на до-


Íà òîçè äåí

Събития
 1830 г. - В Полша избухва въс-
тание срещу руското управление,
известно като Ноемврийското въс-
тание.
 1877 г. - Американският изоб-
ретател Томас Едисън представя фо-
нографа - предшественика на гра-
мофона.
 1929 г. - Американският пилот
адмирал Ричард Бърд извършва
първия полет със самолет над Юж-
ния полюс.
 1945 г. - Създадена е Социалис-
тическа федеративна република
Югославия.
 2012 г. - За първи път официал-
но китайските власти, в лицето на
Си Дзинпин, употребяват израза
"китайска мечта".
Родени
 1802 г. - Вилхелм Хауф, герман-
ски поет и новелист
 1856 г. - Георгий Плеханов, рус-
ки революционер, теоретик на мар-
ксизма
 1932 г. - Жак Ширак, кмет на
Париж, премиер и президент на
Франция
 1957 г. - Кичка Бодурова, бъл-
гарска естрадна певица
Починали
 1643 г. - Клаудио Монтеверди,
италиански композитор
 1858 г. - Константин Фотинов,
български просветен деец
 1924 г. - Джакомо Пучини, ита-
лиански композитор
 1972 г. - Г. М. Димитров, бъл-
гарски политик и деец на БЗНС
 1986 г. - Кари Грант, американс-
ки актьор
 2001 г. - Джордж Харисън, бри-
тански музикант
 2010 г. - Андрей Баташов, бъл-
гарски актьор
 2010 г. - Бела Ахмадулина, рус-
ка поетеса
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Осеммесечната политика
на Кремъл да щади Украйна
от нанасянето на големи по-
ражения, като по този на-
чин й помага да води война
срещу руските сили, изглеж-
да е приключила. Инфраст-
руктурата - енергийна, тран-
спортна, водоснабдителна -
на Украйна се унищожава.
Руските атаки срещу способ-
ността на Украйна да функ-
ционира като държава пос-
тепенно ескалираха, което
доведе до по-големи и по-
сериозни щети. Изглежда, че
руснаците не искат да уни-
щожат всичко, освен ако За-
падът и неговото марионет-
но украинско правителство
не се опомнят.

Западните медии, разби-
ра се, не съобщават истинс-
ката ситуация. Те са минис-
терство на пропагандата, ко-
ето създава картина на рус-
кото поражение.

Би било трудно да се
идентифицира най-лошият
лъжец в западните медии,
тъй като има безброй кан-
дидати, но Чарлз Мур от бри-
танския The Telegraph е во-
дещ кандидат за публикува-
не на най-пресилените ре-
портажи, например: "Единс-
твената надежда на Влади-

Àìåðèêàíñêè ïîëèòîëîã:
Çàïàäíèòå ìåäèè äåéñòâàò êàòî
ìèíèñòåðñòâî íà ïðîïàãàíäàòà
Ñäúðæàíîñòòà íà Êðåìúë ïîçâîëè íà Çàïàäà äà ñå íàìåñè
è äà ðàçøèðè âîéíàòà â Óêðàéíà

мир Путин сега е да изпла-
ши Запада, за да го накара
да преговаря за победите на
Украйна".

"Телеграф" също ни каз-
ва, че "Украйна може да дос-
тигне Крим до Коледа".

Американските т. нар. ек-
сперти по Русия разпрост-
раняват същите заблуди.

Следователно западните
народи имат напълно пог-
решна представа за ситуа-
цията. Русия може да уни-
щожи Украйна за един ден,
без дори да използва ядре-
но оръжие.

За сдържаността на Кре-
мъл - според мен стратеги-
ческа грешка, тъй като поз-
воли на Запада да се наме-
си и да разшири войната в

Украйна - има редица леги-
тимни причини.

Украйна и населението
там от векове са били част
от Русия. Има много смесе-
ни бракове. Повечето укра-
инци не са благосклонни
към неонацистите, които до-
минират в Украйна, откакто
САЩ свалиха правителство-
то през 2014 г. и пострадаха
от техните ръце. Кремъл не
иска поразена от бедност
разруха на страна на гра-
ницата си и не желае отго-
ворността за възстановява-
нето на инфраструктурата на
Украйна.

За мен е немислимо "ек-
спертите" и "репортерите" на
Запад да са толкова глупа-
ви и корумпирани, че да пи-

шат нелепите разкази за кон-
фликта, подписани с техни-
те имена. Това е пълна глу-
пост и насърчи фалшивото
вярване, че Русия може да
бъде победена и че "Украй-
на може да бъде в Крим до
Коледа".

Фактът, че подобна абсур-
дна пропаганда може да бъ-
де ефективна, може да до-
веде до това САЩ/НАТО да
се намесят по суша и след
това да дойде Третата све-
товна война.

От гледна точка на Ва-
шингтон, колкото повече Ук-
райна бъде разрушена, тол-
кова по-добре. Ако Путин
най-накрая се откаже от по-
ловинчатите си мерки и се
заеме с истинска война, тя
скоро ще свърши. Ако Ва-
шингтон може да попречи на
Зеленски да се предаде, до-
като Украйна не бъде уни-
щожена, САЩ ще се възпол-
зват от икономическото и
финансово изтощение на Ру-
сия, което възстановяване-
то ще наложи. От гледна точ-
ка на Вашингтон, колкото по-
вече проблеми има за Русия,
толкова по-добре, независи-
мо от цената за украинците.

Това, на което сме сви-
детели, е огромната безчо-

"Продължаваме промяна-
та" и "Демократична Бълга-
рия" щели да предлагат пра-
вителство на малцинството...
Трудно би могло да бъде из-
мислена по-голяма смешка
от въпросното заявление. И
по-абсурдна. Да припомним,
че ПП и ДБ бяха основните
участници в най-нефелното
българско правителство от
началото на Прехода досе-
га. Този кабинет едва изка-
ра седем месеца, а и стана
единственият, свален след
вот на недоверие в парла-
мента. И сега същите тези
хора, които се провалиха по
такъв гръмотевичен начин,
пак искат да ни управляват.
Както казва народът, ти го
гониш през вратата, то на-
пира да влезе през прозо-
реца.

Има една особено неп-
риятна особеност, характер-
на за политиката. Говоря за
нахалството. Това по прин-
цип е силно дразнеща чер-
та, но в политиката, където
всичко е много по-видно, на-

Ïñèõîäÿñíîòî ïîëèòè÷åñêî íàõàëñòâî
Õîðàòà îò ÏÏ è ÄÁ ñå ñìÿòàò çà åêñïåðòè ïî âñè÷êî -
îò Ãîëåìèÿ âçðèâ äî âúîðúæàâàíåòî íà àðìèÿòà

халството е особено против-
но.

Политическият нахалитет
се практикува най-вече от
хора неуки, невъзпитани и
надарени с непочиващо вър-
ху нищо високо самочувст-
вие. Този тип политици, озо-
вали се по волята на слу-
чайността в центъра на вни-
манието, изведнъж решават,
че са господари на мироз-
данието, че знаят всичко за
всичко. Виждат себе си ка-
то единствените "носители
на експертизата" и не се съ-
образяват с никакви други
мнения. Даже съм забеля-
зал следната зависимост -
колкото по-незнаещ е един
политик, толкова по-голямо
е нахалството му. И друго
съм забелязал. В подобни
случаи доброто отношение
не помага. Неуките и нахал-
ни политици трябва яката да
бъдат ошамарвани, образно
казано, за да не изпадат в
краен нарцисизъм.

По този повод обръщам
вниманието ви върху среща-

та от началото на седмица-
та между президента Румен
Радев и представители на
"Демократична България".
Хората от ДБ се смятат за
експерти по всичко - от Го-
лемия взрив до въоръжава-
нето на армията. Обаче са-
мо с няколко изречения дър-
жавният глава направи на
пух и прах претенциите им
за експертност във военно-
то дело. Все пак Румен Ра-
дев това е работил цял жи-
вот и без съмнение разби-
ра повече от военни въпро-
си, отколкото активистите от
политическия НПО сектор,
временно преквалифицира-
ли се на депутати. Точно та-
кова безкомпромисно тряб-
ва да бъде поведението към
всички аматьори с претен-
ции за професионализъм.

Онзи ден по подобен на-
чин Радев ошамари, образ-
но казано, и Кирил Петков
по повод идеята на бившия
премиер да лиши президен-
та от право на глас при наз-
начаването на шефовете на

службите за сигурност. По-
добна идея, разбира се, е
противоконституционна, но
това Петков, известен с фак-
та, че нарушава българска-
та конституция, няма как да
го знае. И Радев съвсем
уместно заяви, че ръковод-
ството на ПП има пробле-
ми с познаването на зако-
ните.

Разбира се, никой не се
ражда научен и всяко нез-
нание може да бъде попра-
вено. Стига да има желание
за научаване. Наблюдавай-
ки поведението на форма-
ции като ПП и ДБ, оставам
с впечатлението, че те ни-
що не искат да научат. За-
щото смятат, че всичко си
знаят. И че на колкото по-
знаещи се правят, толкова
повече ще им минават но-
мерата.

Обаче действителността
показа, че бъркат. Правител-
ството им се провали за ре-
кордно кратко време, а ПП
загубиха изборите. И пак по-
казват, че нищо не са нау-
чили, защото продължават
с проявите на абсолютно не-
оправдано самочувствие.
Завчера един техен деятел
каза, че щели да предложат
правителство на малцинст-
вото, само при положение,
че останалите партии в пар-

ламента им изпълнили ня-
колко условия. Ето такива
изказвания имам предвид,
когато говоря за политичес-
ко нахалство. Не стига, че
си загубил изборите, не сти-
га, че нямаш достатъчно де-
путати, ами и условия пос-
тавяш.

Струва ми се, че някой
много настойчиво подбутва
ПП да работи за бързи пред-
срочни избори, уверявайки
ги, че ще ги спечелят. Ако
лидерите на тази партия на-
истина вярват на това, те са
в голяма заблуда. Да, без-
пардонното и нахално пове-
дение води понякога до ус-
пех. Включително и в поли-
тиката.

Но така е само в нача-
лото, когато все още хора-
та могат да бъдат излъгани.
После се усещат и почват
да разпознават лъжата,
скрита зад тънкия параван
на фалша. Така че едва ли
следващите предсрочни из-
бори ще бъдат спечели тък-
мо от партиите на "умнок-
расивитета". По-скоро нови-
те избори ще покажат за по-
реден път цялата несъстоя-
телност на подобни форма-
ции.

*Авторът  е доктор по
икономика, политически и
икономически коментатор.
Кавалер на Ордена на Почетния
легион. Бивш помощник по
икономическата политика на
министъра на финансите в
администрацията на Роналд
Рейгън (1981-1982 г.). Работил
е като старши научен сътрудник
в института "Хувър" към Стан-
фордския университет. Бивш
редактор и колумнист за The
Wall Street Journal,
Businessweek, Scripps Howard
News Service, както и редовен
колумнист за The Washington
Times. От 2004 г., когато той
критикува политиката на
Джордж У. Буш, му беше
отказан достъп до централните
вестници и списания на
Съединените щати. Автор е на
множество книги за най-
големите проблеми на
нашето време.

вечност на Вашингтон и сто-
лиците на НАТО. Несправед-
ливо е Украйна да плаща це-
ната на безчовечността на
Запада, а не Вашингтон и ев-
ропейските столици.

Превод и редакция: Епицентър.БГ

Пол Крейг РОБЪРТС
Източник: www.paulcraigroberts.org

Петър ВОЛГИН
От "Политически НЕкоректно" по БНР

Володимир Зеленски
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- Проф. Проданов, как-
ва е ролята и какво е зна-
чението на Китай за разви-
тието на глобалния свят в
контекста на решенията на
20-ия конгрес на ККП?

- За да разберем посока-
та, в която тръгна Китай
след 20-ия конгрес на ККП,
трябва да имаме предвид
особеностите на съвременна-
та ситуация, която рязко ус-
ложнява процесите в различ-
ните общества, възможност-
та за тяхната управляемост
и увеличава рисковете от
нестабилност и разпадни
процеси. Това е свързано с
ускоряването на развитието,
с експоненциалността и под-
ривността на новите техно-
логии, с увеличаването на
взаимосвързаността на вся-
ка точка на планетата с дру-
ги точки, а с това и на уяз-
вимостта, защото всеки
риск, всеки проблем в една
точка на планетата може да
доведе до рискове на хиляди
километри от нея. Неслучай-
но още през 1986 година Ул-
рих Бек написа своята зна-
менита работа "Рисковото
общество", в което говори за
ускоряването на всички про-
цеси и за непредвидени след-
ствия от новите научни отк-
рития и технологии. С гло-
бализацията след това нав-
лязохме в много отношения
в такова глобално рисково
общество. То бе свързано с
неравновесията и противо-
речията на глобалния нео-
либерализиран капитали-
зъм, който доведе до гиган-
тско нарастване на неравен-
ствата и до ускорени проме-
ни в геополитическото съ-
отношение на силите. В то-
зи контекст трябва да се ви-
дят и геополитическите ус-
ловия, които определиха ре-
шенията на 20-ия конгрес на
ККП и посоката на разви-
тие на Китай.

От една страна, имаме
факта, че днес Китайската
народна република е втора-
та по големина икономика
в света с брутен вътрешен
продукт (БВП) от приблизи-
телно 17,7 трилиона щатски
долара през 2021 г. От дру-
га страна, глобалната криза
на неолибералния капитали-
зъм, усилена от ковид пан-
демията, инфлацията, енер-
гийната криза и войната в
Украйна, навсякъде води до

За ролята и значението
на КНР в процеса на
развитието на глобалния
свят, в контекста на
решенията на провелия
се 20-и конгрес на ККП,
както и за българо-
китайските отношения,
разговаряме с
проф. Васил Проданов,
чл.-кор. на БАН,
преподавател в УНСС и
директор на Тракийския
научен институт

тенденции на засилване на
ролята на държавата, дегло-
бализационни тенденции,
разпад на веригите на дос-
тавки, реофшоризация.

Имаме промени в пове-
дението на САЩ като осно-
вен търговски партньор на
Китай и досегашен глобален
хегемон. Очакванията на
САЩ, че Китай ще послед-
ва в развитието си СССР и
ще се подчини на логиката
на функциониране на аме-
риканизирания неолибера-
лен капитализъм, не се реа-
лизираха. В приетата нас-
коро Стратегия за национал-
на сигурност на САЩ се каз-
ва, че КНР " е единственият
конкурент с намерение да
промени международния ред
и с нарастваща икономичес-
ка, дипломатическа, военна
и технологическа мощ да
постигне тази цел". И още:
"КНР представлява най-се-
риозното геополитическо
предизвикателство за Амери-
ка... Нашата отбранителна
стратегия трябва да поддър-
жа и укрепва възпирането,
като КНР е наше предизви-
кателство". Тази стратегия
обяснява започналата тър-
говска, идеологическа, тех-
нологическа, информацион-
на война срещу него още при
президента Тръмп и продъл-
жена при Байдън. Админис-
трацията на Байдън запази
огромните търговски мита
за Китай, наложени от
Тръмп, и разшири своите
технологични забрани, за да
включи всички усъвършен-
ствани полупроводници и
оборудването, необходимо за
тяхното производство, да
оказва всякакви ограничения
на китайските компании.

САЩ инициираха създа-
ването на военния АУКУС
пакт, заедно с Великобрита-

ния и Австралия, фокусиран
върху Индо-тихоокеанския
регион, където е и Китай.
Имаме възход на китаефо-
бията в САЩ и увеличава-
щото се количество насилие
срещу китайци и азиатци.

- Във връзка с всичко то-
ва, моля да коментирате ня-
кои акценти от словото на
Си Дзинпин по време на
конгреса?

- В своята реч на 20-ия
конгрес на ККП Си Дзин-
пин подчерта, че Китай ще
остане отворен към света, но
и предупреди за необходи-
мостта от навигация в "нес-
покойни води" и "опасни бу-
ри" в бъдещето на Китай.
"Ню Йорк таймс" отбеляза,
че във встъпителната си реч
пред партийния конгрес на
16 октомври Си споменава
думата "сигурност" шест пъ-
ти повече, отколкото думата
"икономика". И вярно е, че
на конгреса като стратегия
бе поставен много по-силен
акцент върху националната
сигурност и политическата
сигурност като водещи, а
след това и на икономичес-
кия растеж. Китай в ника-
къв случай няма намерение
да постави политическата,
националната, здравната,
военната, енергийната, про-
доволствената, финансовата,
дигиталната сигурност на
второ място, тъй като е на-
ясно, че без тях не е възмо-
жен и ефективен икономи-
чески растеж. Разпадът на
СССР при перестройката на
Горбачов доказа това. Си
Дзинпин подчерта, че сигур-
ността е предпоставка за
икономическо развитие. Яс-
но е, че държавата трябва
да се намеси активно в ус-
ловия на криза на глобали-
зираната неолиберална ико-
номика и започнала нова

студена война на САЩ.
Трябва да съчетае ускорено-
то развитие с устойчивост-
та, без да се отказва от сво-
ята идея за мирно развитие
и взаимна изгода в между-
народните отношения. САЩ
са за запазване на своята
глобална хегемония, докато
Китай се придържа към иде-
ята за мултиполярен в свят,
в който държавите не се ме-
сят във вътрешните работи
на останалите и действат за
изграждането на споделено
бъдеще на човечеството. В
екологическата сфера Китай
също въвежда ускорено стра-
тегии за екологическа среда
и производство. Хармонич-
ното съжителство между чо-
века и природата се разглеж-
да като една от основните
характеристики на модерни-
зацията на китайския модел
на социализма. Така напри-
мер, ако вземем енергетика-
та, то само един от проек-
тите в град Чаоджоу в про-
винция Гуандун е свързан с
изграждане на офшорен вя-
търен парк с мощност 43,3
GW, което е приблизително
колкото цялата енергийна
система на Норвегия.

Китай пръв започва в та-
кива огромни мащаби да из-
ползва големите данни за уп-
равление и контрол на про-
цесите, за да може все по-
сложната гигантска държава
да реагира бързо на рискове
и опасности и да се управ-
лява по-ефективно. Той реа-
гира най-активно на ново-
появилия се световен здра-
вен риск, въвеждайки нуле-
ва толерантност към опаснос-
тите от него, подготвяйки се
превантивно и за евентуал-
ни биологически войни. То-
ва се видя и при разликите
в реакциите, контрола, орга-
низацията в битката срещу

пандемията от Covid-19 в Ки-
тай и САЩ. В САЩ наблег-
наха на икономиката, а не
на човешкия живот и това
доведе до смъртта от панде-
мията на 3 млн. и 262 000
души, или 3262 човека на
1 милион население. Това е
около осем пъти повече от
загиналите американци във
Втората световна война -
418 500 човека. В Китай ум-
ряха 5226 човека, което е
4 души на 1 млн. население,
или около 880 пъти по-мал-
ко в сравнение със САЩ. Ки-
тай в този смисъл реагира
880 пъти по ефективно в за-
щитата на здравната и био-
логичната сигурност на сво-
ето население в сравнение
със САЩ. Китай защити чо-
вешкия живот и човешкия ка-
питал, САЩ защитиха фи-
нансовия капитал, за сметка
на човешкия живот. Китай
дари стотици милиони вак-
сини на бедните и по-заст-
рашени от смърт региони в
Африка, Азия, Латинска Аме-
рика, спасявайки и там ми-
лиони човешки животи.

Стратегията на Си Дзин-
пин и на ККП е да превър-
нат Китай в "модерно соци-
алистическо общество" - то-
ест страна със среден доход
- до 2035 г., която с висока
вероятност ще се сбъдне.

- Как виждате отноше-
нията между България и
Китай и какво смятате за
тяхното бъдещо развитие?

- Бъдещето на отношени-
ята ни с Китай трябва да се
гледа в контекста на досе-
гашните ни взаимовръзки.
Добре известно е, че Бълга-
рия е втората страна в света
след СССР, признала Китай-
ската народна република - на
3 октомври 1949 г. След това
между нашите страни започ-
ват активни взаимовръзки,
прекъснати от конфликта на
СССР с Китай, но постепен-
но възстановяващи се от
70-те години насам, когато е
подписано споразумение за
развитието на научно-техни-
ческо сътрудничество. Кога-
то през 1987 г. Тодор Жив-
ков посещава Китай, е мно-
го впечатлен от китайския
модел на развитие и има
идея да се опита да го въве-
де и у нас, правейки конвер-
гентен модел на социализма
във взаимодействие преди
всичко с Германия. За това
е остро критикуван от Гор-
бачов и става една от при-
чините за преврата срещу не-
го. По негово време имаме
спогодба в областта на кул-
турата и редица български
студенти завършват образо-
ванието си в Китай. Тези от-
ношения се разгръщат и след
преврата срещу Тодор Жив-
ков и реставрацията на ка-
питализма в България и
превръщането й в периферия
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на капитализма от капита-
листическия център, управ-
лявана от компрадорски и
клептократски политически
елити. Колеги от Българска-
та академия на науките имат
съвместен проект с китайски
учени. В български училища
и университети се изучава
китайски език. В Софийския
и Великотърновския универ-
ситет действа Институтът
"Конфуций". Имам колеги,
които се специализират в об-
ластта на китаистиката. През
2015 г. на български бе из-
дадена "Китайската мечта" на
Си Цзинпин и аз участвах в
представянето й в китайско-
то посолство. След 1989 г.
имаше вълна на китайски
мигранти към България, осо-
бено към София. И в блока,
в който аз живея, има и ки-
тайски семейства, а срещу
него има китайски ресторант.
Някъде прочетох, че в САЩ
китайските ресторанти са по-

вече на брой, отколкото
"МакДоналдс". Бих могъл да
кажа нещо подобно и за Бъл-
гария. Само в София са де-
сетки, предлагащи храна не
само на място, но и за вкъ-
щи, включително и чрез по-
ръчки онлайн и така китай-
ската кухня всекидневно дос-
тига до хиляди българи.

През 2019 г. български-
ят президент Радев посети
Китай и се утвърди идеята
за стратегическо партньор-
ство между нашите страни.
България се включи в ини-
циативата "16+1", която се-
га е Механизъм за сътруд-
ничество между Китай и
ЦИЕ. Има създадена Наци-
онална асоциация "Един по-
яс, един път". По този по-
вод у нас се проведе бълга-
ро-китайска конференция и
аз бях един от участниците
в нея. На конференцията
бяха изразени големи на-
дежди за увеличаването на
китайските инвестиции в
страната ни, от които тя

има нужда. За съжаление,
българските правителства
не проявиха достатъчно
инициатива в тази област
и съседни нам държави, ка-
то Гърция и Сърбия се
включиха много по-актив-
но в нея. Има Българо-ки-
тайска търговско-промишле-
на палата, насърчаваща и
подпомагаща българо-ки-
тайските търговско-икономи-
чески отношения. Разгърна-
ха се търговски отношения,
като през последните пет го-
дини търговията между на-
шите страни се удвои. Об-
що вносът и износът е меж-
ду 3 и 4 млрд. долара, но
при значителен търговски
дефицит от страна на Бъл-
гария, което е проблем, на
който се търси решение. За
съжаление, честата смяна
на българските правителст-
ва през последните години
е фактор, който затруднява
нашите отношения и е един
от факторите за недостатъч-
на активност от българска

страна в развитието на те-
зи отношения.

В момента наблюдаваме
изострящо се противопоста-
вяне между Запада, от една
страна, Русия и Китай от
друга страна. В този кон-
текст в България днес има
засилена битка между русо-
фили и русофоби, но това
не води до противопоставя-
ния засега по въпроса за
връзките с Китай, нито за
промени на нагласите към
него от страна на българс-
кия народ, какво наблюда-
ваме например в САЩ.

В много отношения връз-
ките между България и Ки-
тай са зависими от поведе-
нието на ЕС, който в мо-
мента е в тежка криза, ре-
зултат на действията му по
отношение на Русия във
връзка с войната в Украй-
на. През последните години
започналата търговска, тех-
нологическа и идеологичес-
ка война на САЩ с Китай,
стратегията на САЩ за раз-

деляне на американската
икономика от китайската и
за завръщането на амери-
канските компании в САЩ
или преместването им в дру-
ги азиатски страни намери
отражение и в поведението
на ЕС, който започна да
проявява сдържано отноше-
ние към разгръщането на от-
ношенията с Китай и рати-
фицирането на голямото ин-
вестиционно споразумение
постигнато с него. За задър-
жането в тази област доп-
ринесе и ковид пандемията,
която се превърна във фак-
тор за проблеми в глобал-
ните стойностни вериги меж-
ду Китай и ЕС. Надявам се,
че започналата търговска и
технологична война на
САЩ с Китай, чието влия-
ние се чувства и в ЕС няма
да попречи на по-нататъш-
ното развитие на българо-
китайските отношения.

Интервю на China Radio
International (CRI)

Днес предстои да бъде изстрелян
пилотираният космически кораб
"Шънджоу-15". На борда му ще бъдат
трима тайконавти - Фей Дзюнлун (ко-
мандир на мисията), Дън Цинмин и
Джан Лу. Изстрелването е планира-
но за 23:08 часа пекинско време на
29 ноември.

Днес сутринта в Центъра за изст-
релване на сателити "Дзиуцюен" се про-
веде пресконференция във връзка с ми-
сията "Шънджоу-15". На нея говорите-
лят на националната програма за пи-
лотирани космически полети Дзи Ци-
мин заяви, че Луната е "идеална база
за човечеството за разширяване, усво-
яване и използване на космическото
пространство". "Изследването на Луната
винаги е било една от основните зада-
чи и фокус в развитието на пилотира-
ните космически полети в съвременния
свят", добави той. Китай вече е усвоил
редица ключови технологии, свързани
с пилотирани космически полети и дей-
ности на Луната, в резултат на които
страната е изработила план за изпра-
щането на хора на земния спътник.

Инсталираният
капацитет на Китай за
възобновяема енергия
се увеличава стабилно
от началото на тази
година наред с усилията
на страната към зелено
развитие. До края на
октомври той достигна
около 2,5 милиарда
киловата, което е с 8,3%
увеличение на годишна
база, сочат данни на
Държавното енергийно
управление. Сред тях
инсталираният капаци-
тет за вятърна енергия
е с 16,6% повече спрямо
година по-рано, дости-
гайки 350 милиарда
киловата, докато този
на слънчевата енергия е
360 милиона киловата,
или с ръст от 29,2% на
годишна база.

Тази година Китай
увеличи инвестициите
си във възобновяеми
източници на енергия,
като изгради широкома-
щабни съоръжения за
вятърна енергия и
фотоволтаични бази,
особено в пустинята.
През първите 10 месеца
на годината общите
инвестиции на големите
китайски компании за
производство на елект-
роенергия от фотоволта-
ични централи скочиха
с 326,7% на годишна
база, т.е. до 157,4
милиарда юана (около
22 милиарда щатски
долара).
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Днес трима тайконавти
започват мисията
„Шънджоу-15“

"Китай е готов да стартира този про-
ект", подчерта още говорителят.

На провелата се вчера пресконфе-
ренция във връзка с мисията "Шънджоу-
15", говорителят на националната прог-
рама за пилотирани космически полети
Дзи Цимин заяви, че в процеса на изг-
раждане на китайската орбитална стан-
ция "Тиенгун" страната е провела об-
мен и сътрудничество с чуждестранни
космически агенции и международни ор-

ганизации в различни форми на осно-
вата на принципите за мирното изпол-
зване, взаимната изгода и общото раз-
витие. Същевременно той обяви, че ня-
колко държави вече са поискали от Ки-
тай да изпратят свои астронавти за учас-
тие в мисии на "Тиенгун". "В момента
поддържаме контакти и координация със
съответните ведомства и работим за под-
готовката на чуждестранни астронавти",
каза още говорителят.



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß10 29.11.2022 :
Íàêðàòêî

Архивна снимка от терористична атака в сомалийската столица
Могадишу от 29 октомври т. г.  Най-малко четирима души са убити

през нощта срещу понеделник при обсадата от силите за сигурност на
популярен хотел в Могадишу, в който бяха блокирани ислямисти от
групировката "Аш Шабаб". По-рано свързаната с "Ал Кайда" групиров-
ка, която контролира обширни части от страната, пое отговорност за
атаката, която започна в неделя, и казаха, че целта е бил разположе-

ният наблизо президентски дворец.

Снимки Интернет
Лекарите от държавните болници в Гърция протести-

рат срещу проектозакон за промени в здравната
система, който се обсъжда в парламента. Според

синдикатите промените ще доведат до насочване на
пациенти към частни клиники и лекари на частна
практика, където пациентите трябва да плащат.

Медиците съобщават, че няма промяна в заплатите
им, въпреки обещанията на премиера за 10 процен-

та по-високо заплащане. За да не парализират
здравната помощ, лекарите в рамките на три дни

протестират с 24 часови стачки и почасово спиране
на работа. Вчера в протести за едно  денонощие
бяха лекарите в Атина, докато в другите градове

спират работа за няколко часа. По време на
протестите се обслужват само спешни случаи.

г.:

Турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган заяви,
че Турция и Сирия могат да
започнат процес на поми-
рение по модела, следван в
отношенията с Египет, пре-
даде турската частна теле-
визия НТВ, цитирана от БТА.

Ердоган отбеляза, че
турско-египетският процес е
започнал след срещата му
с президента на Египет Аб-
дел Фатах ас Сиси покрай
Световното първенство по
футбол в Катар и изрази
желание той да бъде про-
дължен на министерско
равнище. В по-нататъшния
процес, така, както нещата

Åðäîãàí äîïóñêà ïîìèðåíèå ñúñ Ñèðèÿ ïî ìîäåëà ñ Åãèïåò
се наместиха с Египет, по
същия начин въпросът мо-
же да бъде уреден и със
Сирия. В политиката няма
място за сърдене, каза Ер-
доган на среща с младежи
по време на партийно съ-
битие в град Кония.

Турският лидер посочи, че
срещата му с Ас Сиси в Ка-
тар е продължила между по-
ловин час и 45 минути и два-
мата са обсъдили  двустран-
ните отношения. "Сега наши-
те министри на по-ниско ни-
во трябва да започнат посе-
щения, а след това да раз-
ширим и да развием своите
срещи, като се съсредоточим

върху това да премахнем та-
зи неприязън и обида меж-
ду вас (Египет) и Турция", е
казал по собствените му ду-
ми Ердоган на Ас Сиси. "Ка-
захме, че не бива да има та-
къв проблем между Турция
и Египет в Средиземно мо-
ре", посочи още той. ç

Китайското
външно министерство
потвърди в понеделник, че
председателят на Европейс-
кия съвет Шарл Мишел ще
посети страната в четвъртък.
Говорител на министерството
отбеляза, че Мишел ще
посети страната по покана на
китайския президент Си
Цзинпин. Миналата седмица
медиите съобщиха, че
висшият служител в ЕС ще се
срещне със Си Цзинпин и с
няколко други китайски
представители по време на
посещението си в азиатската
страна, като ще бъдат
обсъждани редица глобални
предизвикателства, вкл.
войната в Украйна, напреже-
нието около Тайван и
опасенията на ЕС относно
небалансираните икономичес-
ки връзки. Посещението идва,
след като европейските
лидери съвместно изразиха
загриженост на среща
миналия месец относно
икономическата зависимост
на ЕС от Китай.
В Гърция
полицията засили проверките
за вериги на всички автомо-
били, независимо в каква
посока се движат. До април в
Гърция е задължително всички
категории автомобил да са
оборудвани с вериги. Глобата
е 80 евро. За колите със
специални зимни гуми
веригите не са задължителни.
Метеоролозите очакват до
края на седмицата да има
снеговалежи не само по
високите части на страната.
Сняг вали в част от континен-
тална Гърция, а от днес ще
обхване и островите.
Разбита е
мащабна европейска мрежа за
трафик на кокаин, задържани
са 49 заподозрени в различни
страни, вкл. шест "ценни
мишени" в Дубай, съобщи
вчера Европол. "Наркобосове,
смятани от Европол за ценни
мишени, са създали суперкар-
тел, който контролирал около
една трета от търговията с
кокаин в Европа", се посочва
в съобщение на полицейската
агенция. Арестите са кулмина-
ция на паралелни разследва-
ния в Испания, Франция,
Белгия, Нидерландия и ОАЕ с
участието на американската
Агенция за борба с наркотици-
те. В хода на разследванията
са иззети около 30 т кокаин.

Войната и нейните
зверства започват да се
възприемат като нещо
нормално и все повече
хора се абстрахират от
нея, коментира в. "Гарди-
ън". Къде изчезна възмуще-
нието? Какво стана с
дълбоката ярост? След
девет месеца бойни дейст-
вия западното обществено
мнение беше притъпено,
започна да заглъхва и да
става все по-безчувствено,
предаде Епицентър.

Хората вече не са
шокирани, дори и не са
особено изненадани от
новините за кръвопроли-
тия. Мнозинството от тях
все още искат Украйна да
спечели, но не се очаква
това да се случи в близко
бъдеще. При липсата на
мирни преговори и на
каквито и да било сигнали
за облекчаване на ситуаци-
ята, умората от войната
тласка гражданите към
апатия, смята британският
всекидневник. В Италия и
Германия се чуват гласове
от крайната десница, които
се оплакват, че "им е
писнало" от войната и
нейната прекалено висока
цена. Централна Европа е
осеяна от протести срещу
конфронтирането с Моск-
ва.

Страните от НАТО

„Ãàðäèúí“: Çàïàäíîòî îáùåñòâåíî
ìíåíèå ñòàâà âñå ïî-áåç÷óâñòâåíî
êúì âîéíàòà â Óêðàéíà
Â ×åðíî ìîðå ñå ïîÿâè ðóñêè ðàêåòåí êîðàá, Êèåâ î÷àêâà íîâè âúçäóøíè àòàêè

предоставиха на Украйна
щедра военна помощ в
размер на милиарди
долари. Последният пакет
от европейски санкции
срещу Русия обаче многок-
ратно беше променян така,
че бъде отслабен, и освен
това беше забавян, отбе-
лязва "Гардиън". Въпросът
за налагането на таван на
цените на руския петрол
предизвика спорове между
съюзниците. Дали общест-
вената подкрепа ще се
разколебае още по-силно,
предвид това, че войната
се превръща в обичаен
ежедневен факт, а недовол-
ството се разпространява
все повече?, пита се
"Гардиън". Според проучва-
не на социологическата
агенция "Опиниънс" подкре-
пата в Европа за Украйна
намалява от лятото и сега
възлиза на около 57 про-
цента. Освен това "мирният
лагер" расте - шейсет
процента от германците
например подкрепят дипло-
мацията. В САЩ удовлетво-
рението от военните успе-
хи на Украйна парадоксал-
но доведе до самодоволст-
во и на продължаващите
заплахи се обръща все по-
малко внимание. Възможно
е когато републиканците
поемат контрола върху
Конгреса, военната помощ

да бъде орязана, пише
вестникът.

Украинското ръководст-
во заяви вчера, че очаква
тази седмица нова вълна
от руски атаки, след като
предишните, насочени към
критична инфраструктура,
предизвикаха масови
прекъсвания на електро- и
водоснабдяването, по-
специално в Киев, преда-
доха АФП и БТА.

"Твърде е вероятно
началото на седмицата да
бъде белязано от такава
атака", заяви вчера говори-
телката на Южното команд-
ване на украинската армия
Наталия Гуменюк, като
изтъкна, че в Черно море
се е появил руски ракетен
кораб, носещ 8 ракети тип
"Калибър". Това показва, че
тече подготовка, посочи тя
в предаване на украинската
телевизия. А украинският
президент Володимир

Зеленски предупреди късно
в неделя във видеообръще-
ние, че "започващата
седмица може да е също
толкова трудна като изми-
налата", когато руски удари
предизвикаха масови
прекъсвания на тока, а
температурите са вече
почти зимни.

Президентът отбеляза
"много трудната" ситуация
на фронта, по-специално в
източната Донецка област,
където се концентрират
боевете след изтеглянето
на руските сили от южния
град Херсон. След руските
атаки в сряда милиони
украинци останаха без ток,
парно и вода. Според
националния оператор
"Укренерго" вчера все още
27 на сто от домакинствата
са без ток и продължават
спешни изключвания в
цялата територия на стра-
ната. ç

Руски боен кораб
в Черно море изстрелва
ракета по цели
в Украйна
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Осем станаха жертвите
на свлачището на остров
Иския. Официалната инфор-
мация потвърди, че сред тях
е 58-годишната българка Ни-
колинка Ганчева Благова.
Продължава издирването и
на други изчезнали, преда-
де БНР.

Загиналите са от сели-
щето Казамичиола терме. В
специално предаване по
случая първи канал на об-
ществената телевизия РАИ
представи всички жертви.
Жителите ще запомнят бъл-
гарката като Нина. Омъже-
на за местен жител, тя се
върнала през тези дни от
Берлин, където съпругът й
работи, защото получила
италианско гражданство. За
Нина пред телевизия РАИ

Áúëãàðêà å ñðåä îñåìòå æåðòâè îò
ñâëà÷èùåòî íà èòàëèàíñêèÿ î. Èñêèÿ

зълва й Филомена Сенезе
каза: "Звънях й непрекъс-
нато по телефона дори ко-
гато я издирваха, но тя не
отговаряше. Тази вечер най-
сетне, въпреки че е много
тъжно, успяха да я намерят
мъртва в леглото й. В на-
шия дом Нина дойде преди
12 години. Дойде, защото се
грижеше за родителите ни.
Много силно се надявах до
последния момент да я на-
мерят жива".

Трагедията на остров Ис-
кия предизвика широк дебат
заради прекомерното и в ня-
кои случаи незаконно стро-
ителство върху рисков хид-
рогеоложки терен. Прокура-
турата започна разследване.
Иския е с площ 46 кв. км и
има над 60 000 жители. ç

58-годишната българка Николинка Благова е сред осемте жертви на
свлачището в Казамичола Терме на италианския о. Иския, потвърди

префектът на Неапол Клаудио Паломба. Италианската телевизия РАИ 1
показа нейни снимки и информира, че тя е позната на местните жители
като Нина. Работила е дълги години в сферата на туризма и хотелиерст-

вото и в последно време е живеела в Германия с италианския си
съпруг. Българката се е върнала от Берлин, за да си издаде нови

документи след получаването на италианско гражданство. Свлачището
се активизира в събота, предизвикано от проливни дъждове.

Русия и САЩ имат
механизми за управление
на ядрените рискове на
равнище разузнавателни
агенции, каза днес висо-
копоставен американски
дипломат, цитиран от
Ройтерс и БТА. Елизабет
Руд, шарже д'афер в
посолството на САЩ в
Москва, уточни, че засега
няма планирани срещи по
въпроса.

По-рано този месец
директорът на Централно-
то разузнавателно управ-
ление (ЦРУ) на САЩ Уилям
Бърнс се срещна в Турция
с ръководителя на руското
външно разузнаване
Сергей Наришкин и го
предупреди, че има пос-
ледствия за страната му,
ако използва ядрени
оръжия, каза Белият дом.
Министерството на външ-
ните работи на Русия
заяви, че двамата са
обсъдили деликатни въпро-
си, които отказа да комен-

Ðóñèÿ è ÑÀÙ óïðàâëÿâàò ÿäðåíèòå ðèñêîâå
íà ðàâíèùå ðàçóçíàâàòåëíè àãåíöèè

Â Êàéðî çàïî÷âàò
ðóñêî-àìåðèêàíñêè
ïðåãîâîðè ïî
äîãîâîðà „Íîâ ÑÒÀÐÒ“

тира, пише Епицентър.
От началото на войната

в Украйна през февруари
представители на руските
власти на няколко пъти
споменаха за възможна
употреба на ядрени оръ-
жия. Западът реагира
остро и предупреди Моск-
ва да не прибягва до такъв
ход на фона на неуспехите
си на фронта. "Директор
Бърнс не договори нищо и
не обсъди уреждане на
конфликта в Украйна" по
време на срещата си с
Наришкин, каза Елизабет
Руд, която говори пред
РИА Новости. Тя отбеляза,
че ако е необходимо,
може да бъде уредена
нова среща по този канал,
като уточни, че доколкото
знае, засега "няма нищо
планирано". Русия даде да
се разбере, че е готова за
разговори със САЩ на по-
високо равнище. Кремъл
обаче каза, че среща
между президентите

Владимир Путин и Джо
Байдън на този етап
изобщо не стои на дневен
ред.

Представители на
Русия и САЩ се събират
днес в Кайро за разгово-
ри до 6 декември, които
ще бъдат посветени на
възобновяване на инспек-
циите на реципрочна
основа по договора "Нов
СТАРТ" за съкращаване на
ядрените оръжия. Москва
обаче заяви, че е малко
вероятно да бъде постиг-
нат бърз пробив, отбеляз-
ва Ройтерс.

Елизабет Руд каза още
пред РИА Новости, че
Русия и САЩ продължават
да обсъждат по "специални
канали" размяна на зат-
ворници, която да включва
американската баскетбол-
на звезда Бритни Грайнър
и бившия морски пехоти-
нец Пол Уилан. Грайнър не
се е оплаквала от условия-
та в наказателната коло-

ния, където излежава
присъдата си по обвине-
ния в притежание на
наркотици, заяви Руд. Тя
каза, че от американска
страна се опитват да
получат достъп до баскет-

болистката. По-рано този
месец Русия заяви, че се
надява на размяна на
затворници със Съедине-
ните щати, която да включ-
ва оръжейния търговец
Виктор Бут. ç

По-рано този месец ръководителят на руското външно разузнаване
Сергей Наришкин и директорът на Централното разузнавателно
управление на САЩ Уилям Бърнс се срещнаха в Турция. Руското
външно заяви, че двамата са обсъдили деликатни въпроси, които

отказа да коментира. Русия и САЩ имат механизми за управление на
ядрените рискове на равнище разузнавателни агенции, каза вчера

високопоставен американски дипломат.
Снимки Интернет
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"Железничарите"  победиха с 3:0  Витоша  (Бистрица) с човек по-малко

Ëîêîìîòèâ (Ñô) áåç ïðîáëåì íà
1/4-ôèíàë çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ

Локомотив (София)
победи Витоша Бистрица с
3:0 в среща от 1/8-финали-
те на турнира за Купата на
България. Резултатът бе
открит в края на първата
част от Ивайло Найденов
(1:0). Столичните "железни-
чари" стигнаха до втори гол
в 58-ата минута, когато
след разбъркване при
ъглов удар Божидар Каца-
ров пусна пас по земя към
Алан Диас, който се разпи-
са на празна врата за 2:0.

Десет минути по-късно
"железничарите" останаха с
човек по-малко. Християн
Димитров напредна по
лявото крило и оставаше
очи в очи с вратаря на
Локомотив Александър
Любенов, но Ивайло Най-
денов спъна футболиста на
Витоша, за което получи
директен червен картон.
Крайният резултат бе
оформен от Красимир
Милошев в 80-ата минута,
който далечен удар не
остави никакви шансове на
Цветелин Ставрев - 3:0.

 Наставникът на Локомо-
тив (София) Станислав
Генчев заяви след успеха,
че в началото на срещата

О Б Я В Я В А
Конкурс по реда на Наредба №2 от 15.03.2002г. на Министер-

ство на транспорта и съобщенията за възлагане на обществен
превоз на пътници по допълнителна автобусна линия №2 "кв. Нов
път - ЖП Гара - кв. Нов път" от общинската транспортна схема".

Изисквания към кандидатите:
Кандидати могат да бъдат, както физически или юридически

лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския за-
кон, така и техните обединения, които притежават лиценз за
превоз на пътници на територията на Република България или
лиценз на Общността;

Кандидатите следва да докажат финансова стабилност по сми-
съла на чл.4, т.3 от Наредба №33.03.11.1999г. за обществен
превоз на пътници на територията  на Република България, изда-
дена от Министерство на транспорта и съобщенията, удостовере-
но с представена данъчна декларация за 2021г. с положителен
финансов резултат;

Документ, потвърждаващ финансовата стабилност на участни-
ка- банкови референции от обслужващи банки.

Кандидатите да не са обявени в несъстоятелност и да не са в
производство за обявяване в несъстоятелност;

Кандидатите да не са осъждани за банкрут;
Кандидатите да не се намират в ликвидация;
Кандидатите да не са лишени от правото да упражняват тър-

говска дейност;
Кандидатите да нямат парични задължения към държавата и

Община Видин;
Управителите и членовете на управителните органи на канди-

датите да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпле-
ния против собствеността или стопанството;

Кандидатите са длъжни да уведомят комисията за всички про-
мени, произтичащи от възникване на публични задължения.

Специфични минимални изисквания за участие на кандидатите:
1. Всички автобуси на кандидатите да са одобрени съгласно

изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 от 2004 г.
за одобряване типа на нови моторни превозни средства за пре-
воз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на
водача, в рамките на относителния дял по ал. 1 (ДВ, бр. 36 от
2004 г.)

2. Да имат сключени застраховки "Гражданска отговорност на
МПС" и "Злополука на пътниците в обществения транспорт";

3. Да имат назначено лице, което да притежава удостоверение
за професионална компетентност;

4. В случай, че кандидатите в конкурса участват под формата
на обединение или консорциум, всеки от съдружниците в консор-
циума/обединението/ следва да е регистриран като търговец по
Търговския закон, както и да притежава лиценз за обществен

превоз на пътници, издаден в съответствие със Закона за авто-
мобилните превози.

5. Кандидатите е необходимо да осигурят класове автобуси за
извършване на превозите, които да отговарят на изискванията
на чл 37 от Наредба № 2 от 15 март 2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси (загл. изм. - ДВ, бр.
44 от 2011 г.)

6. Представените превозни средства, съгласно чл. 34 от На-
редба № 2 от 15 март 2002 г. на Министерство на транспорта и
съобщенията, следва да отговарят  на изискванията за техничес-
ка изправност, посочени в наредбата  по чл. 147, ал. 1  от
Закона за движение по пътищата.

7. Кандидатите е необходимо да осигурят следния брой авто-
буси за извършване на превозите: един основен автобус и един
резервен автобус, категория М2 и М3, класове А и В.

8. Да притежават валиден протокол за периодичен преглед за
техническата изправност и валидна карта за допълнителен прег-
лед на представените автобуси и автомобили за превоз на път-
ници;

9. Да разполагат със собствена или наета гаражна и сервизна
база за обслужване и поддържане в изправност на автобусите
или да имат сключен договор за сервизно обслужване с лицен-
зиран сервиз.

10. Да се кандидатства само с едно предложение (оферта).
Документацията за участие в конкурса се закупува от касата

на "Център за административно обслужване" в Община Видин, гр.
Видин, пл. "Бдинци" №2.

Цената на конкурсната документация е 50 /петдесет/ лв.
Депозитът за участие в конкурса е банкова гаранция или па-

рична сума в размер 500 /петстотин/ лева, внесени в срок до
29.12. 2022 г. до 17.00 часа.

В случай, че депозитът за участие в конкурса е парична сума,
същата следва да бъде внесена в посочения по- горе размер и
срок по следната банкова сметка на Община Видин:

Банка: "Търговска банка Д" АД
IBAN: BG80DEMI92403300304517

BIC: DEMIBGSF

или на касата на Община Видин, находяща се в "Център за
административно обслужване" в Община Видин, гр. Видин, пл.
"Бдинци" №2.

Краен срок за подаване на предложенията е 29.12.2022г. до
17.00 часа в "Център за административно обслужване" в Община
Видин с административен адрес: гр. Видин, пл. "Бдинци" №2.

Предложенията ще бъдат отворени на 04.01.2023г. в 10.00
часа в заседателната зала на ет. VI в сградата на Община Видин,
гр. Видин, пл. "Бдинци" №2.

ОБЩИНА  ВИДИН
Видин 3700, пл. "Бдинци" № 2, тел. 094/ 609 416; факс: 094/ 601 132;

e-mail: kmet@vidin.bg ; web site: www.vidin.bg

След около час игра Алан Диас (с номер 33) отбеляза гола на успокоението

Един от най-доминира-
щите играчи в началния
етап на сезона в историята
на Евролигата по баскетбол
за мъже Александър Везен-
ков спечели приза за най-
полезен състезател за ме-
сец ноември, съобщиха от
турнира. Българинът постиг-
на среден коефициент на
ефективност 29,4 в мачове-
те през ноември, което е с
10 повече от следващия
баскетболист в състезани-
ето.

Средната резултатност на
Везенков от 19,2 точки на
мач дойде след 68,5 процен-
та успешна стрелба за 2 точ-
ки и 91,3 процента успевае-
мост при стрелбата от на-
казателната линия. Везен-
ков записа и 7,8 борби, 3,6
асистенции и 1,8 открадна-
ти топки за пет мача. Уси-
лията му изведоха Олимпи-
акос до актив от 3 победи и
2 поражения през ноември
и второ място във времен-

е имало подценяване от
неговите футболисти. "За
нас беше важно да продъл-
жим. Първото полувреме
не беше добро, защото
влязохме отпуснато в мача.
Винаги има нотка на
подценяване, когато игра-
еш с отбор от долно ниво.
Със сигурност искахме да
стигне до победа в редов-
ното време. Подходихме
сериозно и всички, които
бяха здрави използвахме в

този мач. Самите футбо-
листи усетиха, че трябва да
играят на по-висока ско-
рост. Доста често в послед-
ната среща  играчите
мислят вече за ваканцията
си. Доста отбори от елита
обаче изиграха по-слаби
мачове за Купата и това бе
обица за нас да подходим
внимателно", каза Генчев.

"За нас е много важно
да успеем да направим
добра подготовка. Имаме

Ïðèçíàíèå ñëåä ïðèçíàíèå çà Àëåêñàíäúð Âåçåíêîâ

две позиции, на които
задължително трябва да
вземем нови футболист. В
процеса на първенството
ние прогресирахме, може-
ше и да сме малко по-
напред в класирането, но
загубихме последния мач
от шампионата. Сега
трябваше да изграждаме
отбор едва ли не от нулата
и това е голям опит за
мен", обясни още специа-
листът. ç

ното класиране със 7 успе-
ха от 10 изиграни двубоя.

Това е второ отличие за
играч на месеца в Евроли-
гата за Александър Везен-
ков, който спечели приза и
през февруари, когато ста-
на първият баскетболист на
Олимпиакос от почти 7 го-
дини, който извоюва награ-
дата.

В края на настоящия ме-
сец българският национал
е в челото на няколко ста-
тистически категории. Той е
първи по коефициент на
ефективност - 27,8, спече-
лени общо борби - 8,7, и
борби в защита - 6,7. Ве-
зенков заема второ място
при реализаторите със
средно 20,1 точки.

В същото време Везен-
ков и гръцкият му тим Олим-
пиакос постигнаха седма
поредна победа в местно-
то баскетболно първенство
и остават лидери във вре-
менното класиране. Олим-

пиакос надигра Промитеас
със 100:72 като гост в Пат-
ра в седмия кръг на шам-
пионата. Поражението бе
трето за Промитеас от пет
изиграни мача.

Везенков отново бе на
ниво за гранда от Пирея.
Българският национал доп-

ринесе за победата с 22 точ-
ки, 3 борби, 5 асистенции и
2 откраднати топки за 35 ми-
нути на терена. Той реали-
зира 4 тройки, пропусна са-
мо една от десетте си стрел-
би от игра и не направи ни-
то една грешка.

За Олимпиакос предстои

гостуване на турския Ана-
долу Ефес в Истанбул на 1
декември в среща от 11-ия
кръг на Евролигата, а след
това на 5 декември в Гър-
ция предстои и голямото
дерби Олимпиакос - Пана-
тинайкос от местния шам-
пионат. ç

Александър Везенков спечели приза за най-полезен състезател
за месец ноември в Евролигата

Капитанът на ЦСКА Юрген Ма-
тай се прибира при семейството
си новородената си дъщеря по-
рано, тъй като няма да играе в
последния мач за година.  Нидер-
ландецът е наказан за осминафи-
нала за Купата на България със
Септември, който е на 1 декемв-
ри. Матай получи пети жълт кар-
тон при трудния успех над Гигант
(Съединение)  с дузпи.

"Червените" излизат във вакан-
ция след двубоя за Купата в чет-
въртък. Зимната им подготовка стар-
тира на 5 януари 2023 година, ко-
гато играчите ще минат задължи-
телни медицински прегледи. ç

Àëåêñ Íèêîëîâ
è Ëóáå ñ äðàìà-
òè÷åí óñïåõ

Националът Александър Нико-
лов и шампионът на Италия Ку-
чине Лубе (Чивитанова) записаха
пета победа в италианската Су-
перлига. Воденият от Джанлорен-
цо Бленджини тим надделя като
гост над Газ Сейлс Блуенерджи
(Пиаченца) с 3:2 гейма в мач от
9-ия кръг на Серия А1, изигран в
"Пала Банка" пред 3008 зрители.

Алекс Николов бе титуляр в пър-
вите 3 гейма, след което се появи
на терена в тайбрека и записа 10
точки. Най-резултатен за Лубе ста-
на Иван Зайцев с 21 точки.

Лубе е пети във временното
класиране с актив от 14 точки, а
Пиаченца е осми с 13. ç

Êàïèòàíúò íà ÖÑÊÀ
íÿìà äà èãðàå
ñðåùó Ñåïòåìâðè
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Бундестимът взе
скъпоценна точка
в здрава битка
с "Ла Фурия" и
запази шансове
за излизане
от групата

Ãåðìàíèÿ îñòàíà â èãðàòà
ñëåä ðåìè ñ Èñïàíèÿ

Испания и Германия
завършиха 1:1 в здрава
битка от група "Е" на
световното първенство в
Катар. Равенството
запазва шансовете и на
двата тима за продължа-
ване към 1/8-финалите.
Резервата Алваро Мората
(62) даде аванс на "Ла
Фурия", но влезлият
също от пейката съотбор-
ник на Илия Груев-млад-
ши във Вердер Никлас
Фюлкруг (83) спаси
Бундестима и запази
шансовете му за класи-
ране на 1/8-финалите.

Двубоят започна на
висока скорост, а в 7-ата
минута Дани Олмо стреля
от далечна дистанция, но
германският вратар Ману-
ел Нойер показа фантасти-
чен рефлекс, избивайки
топката в напречната
греда. Германците отвърна-
ха с бърза атака, при
която Гнабри бе изведен

сам срещу Симон, но
стреля право в тялото на
вратаря, а се оказа, че е
бил и в засада. Пет мину-
ти преди почивката Рюди-
гер засече с глава центри-

Програмата за днес

17 ч. - Еквадор - Сенегал - Диема

17 ч. - Нидерландия - Катар - БНТ 1

21ч. - Уелс - Англия - БНТ 1
21ч . - Иран  - САЩ - Диема

ране от свободен удар и
прати топката в мрежата
на Унай Симон, но попаде-
нието му не бе зачетено
заради засада.

В 62-рата минута "Ла

Мората с изкусно докосва-
не преодоля Мануел
Нойер за 1:0. Малко след
това испанците можеха да
удвоят аванса си, но
Марко Асенсио шутира над
вратата.

Селекционерът на
германците Ханзи Флик
реагира веднага извърши
три смени накуп, вкарвай-
ки в игра Лерой Сане,
Никлас Фюлкруг и Лукас
Клостерман. В 83-ата
минута нападателят на
Вердер Никлас Фюлкруг
се възползва от недобро
овладяване на Мусиала с
гръб към вратата и с
мощен шут прати топката
във вратата за 1:1.

В другия мач от групата
Коста Рика изненадващо
надви кошмара на герман-
ците Япония с 1:0. След
равенството германците
имат само една точка от
две срещи, но запазват
добри шансове за класи-
ране на 1/8-финалите при
успех над Коста Рика в
последния си мач от
груповата фаза на
1 декември (четвъртък) от
21 часа българско време.
В другата среща имащият
4 точки тим Испания се
изправя срещу този на
Япония, който също като
костариканците е с
3 пункта. ç

Нападателят Алваро Мората, който
вкара за Испания при равенството 1:1
с Германия на Мондиал 2022, влезе в
историята на футбола в родината си.
30-годишният таран стана първият иг-
рач в историята на "червените фурии",
който бележи голове като резерва в два

Èñòîðè÷åñêî ïîñòèæåíèå íà Àëâî Ìîðàòà
поредни мача на световно първенство.

Мората се появи на терена срещу гер-
манците в 54-тата минута, а осем по-къс-
но се разписа във вратата на Мануел
Нойер. При победата със 7:0 над Коста
Рика той също беше точен, след като вле-
зе като резерва в 57-ата минута.

Фурия" разви атака по
лявото крило и Жорди
Алба пусна хубаво подава-
не по земя към малкото
наказателно, където влез-
лият като резерва Алваро

Белгия загуби от Мароко на Мон-
диал 2022 с 0:2 и този сензационен
резултат предизвика безредици в
Брюксел. Точни във вратата на Ти-
бо Куртоа бяха Абделхамид Сабири
в 73-тата минута и резервата Зака-
рия Абухал в добавеното време.

След последния съдийски сигнал
марокански фенове вилняха по ули-
ците на белгийската столица Брюк-
сел и трошаха каквото им видят очи-
те. Полицията реагира светкавич-
но, използвайки сълзотворен газ и
водни оръдия в опит да спре нап-
режението. Десетки хулигани запа-
лиха факли, чупиха витрини на ма-
газини и замеряха автомобили с тух-
ли. Органите на реда се намесиха,
след като един човек получи нара-
нявания по лицето, каза говорител-
ката на полицията в Брюксел Илзе
Ван де Кере.

Световният вице-
шампион Хърватия
постигна обрат и над-
ви с категоричното 4:1
Канада в мач от група
"F" на Мондиала в Ка-
тар, изхвърляйки "кле-
новите листа" от тур-
нира. "Ватрените", ко-
ито на старта напра-
виха 0:0 с Мароко, бя-
ха безупречни и с мно-
го силна игра, особе-
но в предни позиции,
заслужено се поздра-
виха с крайния успех.
Така хърватите събра-
ха 4 точки в актива си
и оглавиха класиране-

Интер (Маями) е съвсем близо
до това да привлече Лионел Меси,
съобщава изненадващо вестник
"Таймс". Американският тим, чийто
собственик е Дейвид Бекъм, е
напът да осъществи сензационна-
та сделка и да направи аржентин-
ската звезда най-добре платеният
играч в историята на спорта в САЩ.
Очакванията са 35-годишният Ме-
си да подпише с Маями като сво-
боден агент и да получава заплата
от около 1,5 милиона евро на сед-
мица.

Аржентинецът, който в момента
е капитан на "албиселесте" на Све-
товното в Катар, има къща в Мая-

Ìàðîêàíñêè ôåíîâå âèëíÿõà ïî
óëèöèòå íà Áðþêñåë è Ðîòåðäàì

Õúðâàòèÿ íàáðà ñêîðîñò, ãàçè
â ãîëîâî øîó ñðåùó Êàíàäà

то. Вторият Мароко съ-
що е с 4, след като по-
рано победи Белгия с
2:0. Белгийците са тре-
ти с 3 точки преди ре-
шителния двубой с
"ватрените" на 1 декем-
ври. Мароканците пък
ще спорят с Канада.

Алфонсо Дейвис от-
кри резултата за Ка-
нада още преди да са
изминали 120 секунди.
До този момент канад-
ците не бяха вкарвали
на Мондиали. При
единственото си учас-
тие през 1986 г. отбо-
рът губи на нула от

СССР, Франция и Ун-
гария (обща голова
разлика 0:5).

Футболистите на се-
лекционера Златко Да-
лич съумяха до почив-
ката да стигнат до об-
рата. Андрей Крамарич
направи 1:1 в 36-ата ми-
нута, а в 44-тата точен
във вратата на бившия
страж на Лудогорец
Милан Борян беше и
Марко Ливая. Крама-
рич покачи на 3:1 в
70-ата минута, а в до-
бавеното време резер-
вата Ловро Майер вка-
ра за крайното 4:1. ç

Кметът на Брюксел Филип Кло-
зе призова футболните фенове да
стоят далеч от центъра на града и
каза, че властите правят всичко въз-
можно, за да поддържат реда по
улиците. Движението на метрото и
трамваите беше спряно по нареж-
дане на полицията.

Кошмарните сцени на безреди-
ци и вилнеещи фенове в Брюксел
се прехвърлиха до още една евро-
пейска страна - съседна Нидерлан-
дия. Полицията там съобщи, че в
Ротердам също се е стигнало до
насилие. Служители за борба с без-
редиците се опитали да разгонят
група от 500 футболни фенове, за-
меряли представителите на реда със
счупени стъкла и използвали сре-
щу тях различна пиротехника. Съ-
общава се за безредици и в Амс-
тердам и Хага. ç

Футболните страсти от Катар се прехвърлиха в Брюксел и Ротердам
след сензационната победа на Мароко

Ïðåäëîæèõà íà Ëåî Ìåñè çàïëàòà
îò 1,5 ìèëèîíà åâðî íà ñåäìèöà

ми и често прекарва своите почив-
ки в нея, което също е наклонило
везните в полза на подобен транс-
фер. Най-вероятно сделката ще бъ-
де оформена официално през след-
ващото лято, когато Меси ще бъде
свободен агент, тъй като догово-
рът му с ПСЖ е само до края на
сезона. ç
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Египетски археолози откриха мумии със
златни езици в некропол в делата на Нил

Вече можете да разгле-
дате Великата пирамида в
Гиза в 3D цифрова обикол-
ка. Пирамидата, известна
още като пирамидата на Ху-
фу или Хеопсовата пирами-
да, е заснета от изследо-
ватели за осъществяването
на обиколката на трите вът-
решни камери, пише
IFLScience. Обиколката за-
почва с влизане през тунел,
за който се смята, че е съз-
даден от разбойници през
820 г. В обиколката са вклю-
чени камерата на царя (фа-
раона) в горната част на пи-
рамидата, камерата на ца-
рицата в средата и подзем-
на камера с неизвестна
цел.

Великата пирамида - с
размерите на астероида
Диморф, в който НАСА раз-
би космически кораб по-ра-
но тази година - е най-го-
лямата от египетските пи-
рамиди и гробница на вто-
рия фараон от Четвъртата
династия Хуфу (Хеопс). Ху-
фу започва изграждането
на пирамидата, която сега
е единствено оцелялото от
Седемте чудеса на света,
около 2550 г. пр.н.е. В пи-
рамидата са използвани
приблизително 2,3 милиона

Испански
археолози
откриха част
от керамично
изображение на
египетска богиня

Едногодишно проучване на дренаж-
ната система под Колизеума (Колизея)
разкри фрагменти от кости на мечки и
големи котки. Животните вероятно са
били използвани за борба или като пляч-
ка в ловните игри на древната римска
арена, съобщиха археолози, цитирани
от Ройтерс.

Сред останалите находки фигурират
повече от 50 бронзови монети от късно-
римски период, както и сребърна мо-
нета от около 170 - 171 г.  в чест на
10-годишното управление на император
Марк Аврелий, се посочва още в напра-
веното от тях изявление.

Семки от плодове като смокини, гроз-
де и пъпеши, както и следи от маслини

Египетска архео-
логическа експедиция
разкри нов участък
от некропола в
Куейсна в област
Минуфия, в който
има голям брой
мумии със златни
езици, съобщи Ми-
нистерството на
туризма и на памет-
ниците на културата
на Египет.

В погребалния
комплекс, който е
един от най-важните
археологически
обекти в делтата на
река Нил, са открити
и глинени гърнета,
златни платки във
формата на скарабеи
и лотосови цветове,

е изградена от
глинени тухли и се
състои от основна
сводеста зала с три
погребални камери и
шахта с две странич-
ни камери.

Смята се, че
древните египтяни са
слагали златни езици
или амулети в устите
на починалите, за да
им дадат възможност
в отвъдния живот да
говорят пред съда на
бог Озирис. Подобни
мумии са открити
през 2021 година и в
древните градове
Тапосирис Магна
край Александрия и
Оксиринх близо до
Сандафа.

Вижте Великата пирамида в Гиза отвътре с 3D обиколка

каменни блока, тежащи
средно от 2,5 до 15 тона
всеки. Доставянето на ма-
териалите там е било неле-
ка задача, с 8000 тона гра-
нит от Асуан, на повече от
800 километра разстояние.
В продължение на години
се смяташе, че пирамидите
са били строени от роби,
но открития от 90-те години
на миналия век в пирами-
дите на Хефрен и Микерин
(Менкаур) предполагат, че
пирамидите всъщност са
строени от платени работ-

ници. Останки на работни-
ци са открити в гробници
от кални тухли, пълни с би-
ра и хляб, които да вземат
със себе си в отвъдния жи-
вот, докато изследването на
останките им показало, че
те са разполагали с богато
на месо меню, което би би-
ло за завиждане от други-
те работници по онова вре-
ме и не би било предоста-
вено на роби. По-нататъш-
ният анализ на останки на
работниците установил, че
те са имали и медицински

грижи, от лечение на счуп-
вания до свидетелства за
мозъчни операции. Устано-
вено е, че кракът на един
работник е бил ампутиран
чрез операция и е живял
още 14 години след мани-
пулацията. Хиляди работни-
ци са премествали блоко-
вете на удивителни разсто-
яния с волове и лодки, а
може да са ги влачили с
шейни по мокър пясък, за
да облекчат силата, която
им е била необходима, за
да ги преместят.

Испански археолози,
които правят разкопки в
древното селище Серо
де Сан Висенте, провин-
ция Саламанка, са отк-
рили част от керамично
изображение на египет-
ската богиня Хатор, пре-
даде ТАСС, като цитира
съобщение в интернет
портала "Артнет".

Запазен е само малък
фрагмент, за който се
смята, че изобразява
част от прическата на бо-
гинята. Характерната му
форма позволява на спе-
циалистите да направят
връзка с Древен Египет.

Също така върху руи-
ните от сгради, направе-
ни през 700 г. пр. н. е.,
са открити части от би-
жута с египетски орна-
менти.

Богинята Хатор е смя-
тана за покровителка на
жените, олицетворение
на красотата и майчинс-
твото.

Животински кости и закуски на древните
римляни са открити в Колизеума

и ядки също са открити в каменния ам-
фитеатър на 2000 години. Смята се, че те
показват какво са похапвали зрителите
по време на представленията.

Проучването, което започна през яну-
ари, включва разчистването на около 70
метра отводнителни канали под Колизе-
ума. Смята се, че то дава повече инфор-
мация за по-късните години от същест-
вуването на амфитеатъра, преди той да
излезе от употреба около 523 г.

"Откритията задълбочават разбиране-
то ни за опита и навиците на хората,
които са идвали на това място през дъл-
гите дни, посветени на представления-
та", каза Алфонсина Русо, директор на
Археологическия парк "Колизеум".

както ритуални
амулети и съдове от
периодите на Древен
Египет, Птолемеите и
Рим.

"Мумиите със
златни езици са в
лошо състояние,"
заяви генералният
секретар на Върхов-
ния съвет за антики-
те Мустафа Уазири.
По думите му сред
находките са и
скелети, останки от
мумии, покрити със
злато, и дървени
саркофази с форма-
та на човешко тяло.

Новооткритата
част от некропола се
отличава с различен
архитектурен стил. Тя
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ÁÍÒ 1

05.10 Туризъм.бг /п/
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по

футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по

футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
13.00 Румбата, аз и Роналдо - 8-сериен

детски тв филм /България, 2019 г./,
режисьор Александър Косев, в роли-
те: Мартин Паунов, Мартин Методиев,
Ангел Христов, Деян Донков, Васил
Банов, Димо Алексиев и др.

13.50 Фестивал на анимационното кино: Чер-
на пързалка - аним. филм /Израел,
2021 г./, режисьор Ури Лотан

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - анимационен филм
14.45 Сламено сираче - тв филм
15.15 Арабела - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ни-

дерландия - Катар, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ал Хор

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Още от деня коментарно предаване
20.00 По света и у нас
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уелс

- Англия, среща от груповата фаза -
пряко предаване от Ар Раян

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ек-
вадор - Сенегал, среща от груповата
фаза /запис/

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Иран
- САЩ, среща от груповата фаза
/запис/

04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.10 Арабела - тв филм /п/
04.40 Джинс /п/

ÁÍÒ 3

06.00 Ветроходство: Барколана 54 - обзор
06.50 FEI Конен спорт - магазинно предава-

не /6 епизод/
07.20 Гостите на "Банско филм фест" 2022:

Барбара Зангерл /Австрия/ и Якопо
Лархер /Италия/ - разговор с участни-
ци в Международния фестивал на
планинарското и екстремно кино

07.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ре-
публика Корея - Гана, среща от групо-
вата фаза

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-
мерун - Сърбия, среща от груповата
фаза

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Бра-
зилия - Швейцария, среща от групова-
та фаза

14.00 Автомобилизъм: Баха Хаил Тойота Ра-
ли - обзорна програма

14.30 The Grid - предаване за автомобилни
спортове - магазинно предаване /9
епизод/

14.55 Зала на славата: Чавдар Цветков
15.30 Днес на Световното първенство по

футбол
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ни-

дерландия - Катар, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ал Хор

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Рали Тарга Тасмания - обзор
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уелс

- Англия, среща от груповата фаза -
пряко предаване от Ар Раян

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Иран
- САЩ, среща от груповата фаза

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уелс
- Англия, среща от груповата фаза

04.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ни-
дерландия - Катар, среща от груповата
фаза

bTV

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

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Де-

сислава Стоянова и Александър Кади-
ев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - комедий-

но шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, с. 4, еп. 54
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риа-

лити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 3
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 3
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 2
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 22
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,

с. 2, еп. 23 - 26
08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 22
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 1
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 8
11.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 14
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 8
13.00 Премиера: "Детстроук: Рицари и дра-

кони" - анимация, екшън, приключен-
ски (САЩ, 2020), режисьор Сун Джи
Ан

15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 23
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 2
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 9
18.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 15
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, еп. 4
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 5
22.00 Бандата на Екшън: "Заразяване" -

трилър, екшън, драма (САЩ, ОАЕ,
2011), режисьор Стивън Содърбърг, в
ролите: Мат Деймън, Кейт Уинслет,
Джуд Лоу, Гуинет Полтроу, Лорънс
Фишбърн, Дария Строкоус, Грифин
Кейн, Йошиаки Кобаяши и др.

00.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 5
01.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 15
02.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 9
03.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 9
04.00 "Спенсър" - сериал, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с. 14, еп. 9, с. 15, еп. 1
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Войната с дядо" - комедия, семеен

(САЩ, 2020), режисьор Тим Хил, в
ролите: Робърт Де Ниро, Оукс Фегли,
Ума Търман, Джейн Сиймор, Кристо-
фър Уокън, Роб Ригъл, Колин Форд,
Лора Марано, Чийч Марин и др.

12.00 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.45 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
15.00 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Психоложки" - сериал, еп. 3, 4
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 101,

102
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 7, 8
20.00 "Боб и Абишола" - сериал, с. 2, еп. 17,

18
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,

еп. 12
22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-

риал, еп. 1
23.30 "Марлон" - сериал, еп. 2
00.00 "Майк и Дейв си търсят гаджета" -

комедия (САЩ, 2016), в ролите: Зак

Ефрон, Адам Дивайн, Ана Кендрик,
Обри Плаза, Стивън Рут, Уенди Уи-
лямс, Стефани Фараси, Сам Ричард-
сън, Кумейл Нанджиани и др. [14+]

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2021)
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.30 "Най-добрите холивудски режисьори"
- документална рубрика

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 1

08.00 "Г-н Бавачка" - комедия, семеен, ек-
шън (САЩ, 1993), в ролите: Хълк
Хоган, Шърман Хемсли, Афа Аноуа`и,
Робърт Горман, Питър Кент, Остин
Пендълтън и др.

09.45 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 6,
еп. 2

11.45 "Глава, пълна с мед" - романтичен,
драма (Германия, САЩ, 2018), в роли-
те: Ник Нолти, София Лейн Нолти,
Клер Форлани, Мат Дилън, Емили
Мортимър, Ерик Робъртс, Тил Швай-
гер, Грета Скаки и др.

14.15 "Героят, злодеят и девицата" - уестърн,
комедия, драма (САЩ, 2018), в роли-
те: Робърт Патинсън, Миа Вашиковс-
ка, Дейвид Зелнър, Нейтън Зелнър,
Луана Зелнър, Роналд Зелнър

16.30 "Генерално пълномощно" - комедия,
фентъзи (Великобритания, Германия,
САЩ, 1994), в ролите: Тим Робинс,
Пол Нюман, Дженифър Джейсън Лий,
Чарлз Дърнинг, Джон Махоуни, Бил
Кобс, Брус Кембъл и др.

18.45 "Rampage: Унищожителите" - фантас-
тика, екшън, приключенски (САЩ,
2018), в ролите: Дуейн Джонсън, На-
оми Харис, Джефри Дийн Морган,
Молин Океман, Марли Шелтън, Джо
Манганело, Пи Джей Бърн и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мега звяр" - фантастика, екшън, хо-

рър (САЩ, Китай, 2018), в ролите:
Джейсън Стейтъм, Руби Роуз, Рейн
Уилсън, Робърт Тейлър, Клиф Къртис,
Олафур Олафсон, Бинг Бинг Ли и др.

23.15 "Тъмна вълна" - приключенски, три-
лър, хорър (САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция, 2012), в
ролите: Хали Бери, Оливие Мартинез,
Ралф Браун, Сизве Мсуту, Марк Ел-
дъркин и др.

01.30 "Челюсти" - трилър, хорър, приклю-
ченски (САЩ, 1975), в ролите: Рой
Шайдър, Робърт Шоу, Ричард Драй-
фус, Лорейн Гари, Мъри Хамилтън,
Карл Готлиб, Джефри Креймър, Сюзан
Беклъни [16+]

04.00 "Жълтите птици" - военен, драма (САЩ,
2017), в ролите: Олдън Еренрайк,
Даниел Хосе Молина, Майки Колинс,
Тай Шеридан, Тони Колет, Дженифър
Анистън [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Черешката на тортата" - риалити
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Игри на волята: България" (премиера)

- риалити, сезон 4, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Анджелис"

- сериал, сезон 9
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 3
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - сериал

Äèåìà

06.45 "Играчът" - сериал, с. 1, /п/
07.45 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,

сезон 17 /п/
08.45 "Играчът" - сериал, с. 1, 2 епизода /п/
11.00 "Магнум" - сериал, с. 2, 2 епизода /п/
13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,

с. 17
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, с. 9, 2

епизода
16.00 Студио "Като за Световно"
17.00 Еквадор - Сенегал - мач от група А на

ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно

19.00 Студио "Като за Световно"
19.30 "Военни престъпления" - сериал, с. 16
20.30 Студио "Като за Световно"
21.00 Иран - САЩ - мач от група В на ФИФА

световно първенство по футбол Катар
2022, директно

23.00 Студио "Като за Световно"
00.00 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
01.00 Дневник: ФИФА Световно първенство

по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "Водопадите на любовта" - романтичен
филм с уч. на Синди Бъзби, Кристофър
Ръсел, Миранда Фригън, Касиди Ню-
джънт и др. /п/

08.15 "Командна стая" - драма с уч. на
Присила Ширър, Ти Си Столингс, Ка-
рън Абъркромби и др.

11.00 "Пропадане в мрака: Стар Трек" -
приключенска фантастика с уч. Крис
Пайн, Закъри Куинто, Карл Ърбан,
Зоуи Салдана, Антон Йелчин Саймън
Пег, Бенедикт Къмбърбач, Питър Уе-
лър, Брус Грийнууд и др.

13.40 "Златна Коледа" - романтичен филм с
уч. на Андреа Рот, Никълъс Брендън,
Елиза Донован, Брус Дейвисън и др.

15.30 "Как да разбера"- комедия с уч. на
Рийз Уидърспун, Пол Руд, Оуен Уил-
сън, Джак Никълсън и др. /п/

18.00 "Ангелите на Чарли" - приключенска
комедия с уч. на Камерън Диас, Дрю
Баримор, Луси Лиу, Бил Мъри, Сам
Рокуел, Кели Линч и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3

21.00 "Когато си в Рим" - романтична коме-
дия с уч. на Кристен Бел, Джош
Дюамел, Дани Де Вито, Анджелика
Хюстън, Уил Арнет, Джон Хедър и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

23.50 "Книгата на Илай" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Мила Кунис, Гари
Олдман, Рей Стивънсън, Дженифър
Бийлс, Майкъл Гамбон и др. /п/

Тв програма - вторник, 29 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.

Времето Днес ще духа умерен, в Източна България - вре-
менно силен североизточен вятър. Минималните тем-
ператури ще са предимно между минус 1° и 4°, а
максималните ще са между 3° и 8°. В София мини-
малната температура ще е около 2°, а максимална-
та - около 7°. По Черноморието ще бъде облачно,
ветровито и с валежи от дъжд. По южното крайбре-
жие количествата ще са значителни. Ще духа уме-
рен, временно силен североизточен вятър. Макси-
малните температури ще са 11°-13°. Температурата

на морската вода е 13°-14°. Вълнението на море-
то ще бъде 3 - 4 бала. Над планините ще бъде
облачно и с валежи от сняг, под около 1200 мет-
ра - от дъжд. През деня с повишението на темпе-
ратурите по старопланинските проходи ще има
условия за образуване на поледици. Ще духа уме-
рен до силен вятър от изток, по високите и откри-
ти части - от югоизток. Максималната температу-
ра на височина 1200 метра ще е около 4°, на
2000 метра - около минус 2°.          НИМХ/БТА

bTV Cinema,
21.00 ч.,

"Мега звяр" -
фантастика,

екшън, хорър
(САЩ, Китай,

2018), в ролите:
Джейсън Стейтъм,

Руби Роуз,
Рейн Уилсън,

Робърт Тейлър,
Клиф Къртис,

Олафур Олафсон,
Бинг Бинг Ли

и др.
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III ìåæäóíàðîäíî òðèåíàëå „Äóõúò
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Ãîëåìèÿò ñêóëïòîð Åìèë Ìèð÷åâ
ñ èçëîæáà â „Àêàäåìèÿ“

От 1 декември до 6 януари
2023 г., освен експозицията от
170 творби, ще пристигнат майс-
тори на акварела от Индия,
Турция, Португалия, Нидерлан-
дия, Италия, Албания, Словакия
и Испания. Тържественото откри-
ване на изложбата и на фестива-
ла е на 1 декември от 18.00 ч.

На 2 и 3 декември могат да
се наблюдават на живо едноча-
сови демонстрации с акварел
при отворени врати на майсто-
рите Атанур Доган (Канада/
Турция, президент на IWS Globe,
организация с повече от 110
страни клонове), Антонио Барто-
ло (Португалия), Ариен Молена-

Емил Мирчев е възпи-
таник на Националната
художествена академия и
като дългогодишен про-
фесор е отдал голяма
част от своите професио-
нални умения и от бога-
тия си опит в обучението
на студентите по скулпту-
ра. Неговото творчество
се простира в областта
на монументалните и
кавалетните форми.

Изложбата му в гале-
рия "Академия" стартира
на 30 ноември и продъл-
жава до 17 декември.

 Музикалният теа-
тър отбелязва двоен
юбилей на своя артист
Александър Мутаф-
чийски - 50 житейски
и 25 творчески годи-
ни. Събитието е на 4
декември с мюзикъла
"Цигулар на покрива".

Музиката е на Дже-
ри Бок, либретото - на
Джоузеф Стайн и
Шелдън Харник, пре-
водът - на Валери Пет-
ров. Режисьор-поста-
новчик е Небойша
Брадич, диригент-пос-
тановчик - Юли Дамя-
нов, сценография -
Миодраг Табачки, хор-
майстор - Людмил Гор-
чев, фореограф - Ан-

Три писателки пристигат
у нас за литературен
фестивал
Писателките Софи Дол
(Франция), Пия Лейно
(Финландия) и Анна Кове
(Албания) са специални
гости на Софийския меж-
дународен литературен
фестивал. Форумът ще се
състои от 6 до 11 декемв-
ри в НДК. Те ще се
срещнат с българската
публика на 9 декември,
съобщават от изд. "Пер-
сей". Софи Дол и Пия
Лейно са носителки на
Наградата за литература
на Европейския съюз, а
Анна Кове е номинирана
за същия приз и е лауреат
на литературни отличия в
родината си. В София те
ще представят лични тра-
гедии и стряскащи визии
за недалечното бъдеще.

Русенската опера ще
представи „Травиата“
Творбата на Джузепе
Верди ще звучи на 30
ноември в Доходното
здание. Шедьовърът на
италианския композитор
означава много за русен-
ци, защото с постановка
на "Травиата" през 1949 г.
се ражда за богат и пъл-
нокръвен живот Русенска-
та опера. В ролята на
Виолета Валери публиката
ще чуе сопраното Даниела
Караиванова, а като Ал-
фред Жермон ще й
партнира тенорът Михаил
Михайлов. Режисьор и
сценограф е Марко Ка-
тена, диригент е Димитър
Косев, а хормайстор -
Стелияна Димитрова -
Хернани.

Íàêðàòêî

�

Äâîåí þáèëåé íà àðòèñòà
Àëåêñàíäúð Ìóòàô÷èéñêè

Творецът работи с
бронз, камък, дърво,
керамика. Работите му се
отличават с индивидуал-
на, оригинална стилисти-
ка и носят ясни естети-
чески, нравствени и
философски послания.
Настоящата изложба
представя различни
творби от богатото му
творчество.

Експозицията показва
едни от най-знаковите и
запомнящи се негови
изяви, с идеи, търсения и
пластически възгледи,

ТИ, МОЯ

СРЕБЪРНА

ЛЮБОВ

Остана още малко време
И все така... И съм готов...
Кой би могъл да ми отнеме
теб, моя сребърна любов!
Ръка в ръка... И извървяхме
пътеки... планини... поля...
И бавно, бавно остаряхме...
Опасно бе... Но оцеля!
Превързах старите ти рани...
Задава се противник нов...
Последен... Зъл... Но пак ме браниш
ти моя сребърна любов.
Различна... Хладна... И гореща...
Бъди... Каквато и да си...
И пръстите ти пак усещам
по сребърните ми коси...
Завиваш ме със одеало
И под вълшебния покров
прегръщаш старото ми тяло
ти, моя сребърна любов.
Ти... Някога... Красива...Цветна...
Спомни си оня час нелеп!
Нали уж беше мимолетна
случайната ни среща с теб?
И знай...Завинаги съм скътал
две снимки в стария алков.
Ела...Ще продължим по пътя
с теб, моя сребърна любов!

Недялко ЙОРДАНОВ
От Фейсбук

ар (Нидерландия), Екатерина
Малцева (Италия), Хани Рювертс
(Нидерландия), Хелидон Халити
(Албания), Прафул Савант (Ин-
дия), Миа Коенеман ( Нидерлан-
дия), Наталия Студенкова (Сло-
вакия), Хуан Сатурио Сантос
(Испания).

"Духът на Акварела" се прове-
де също във Варна през юли и
август, като бяха експонирани
над 353 произведения на автори
от 55 страни. Организатор на
проекта е фондация "Междуна-
родно акварелно общество -
България" (IWS - Bulgaria), с
председател и куратор Селма
Тодорова. ç

Â ãàëåðèÿ „ÆàðÀðò“ îòêðè èçëîæáà Ðîñåí Äîí÷åâ

"Момиче" от Ричард Триеюн, Австралия

"Работата на галерис-
та не е само търговия, в
нея има и оценка, меце-
натство, психология", ка-
за  Август Иванов от га-

лерия "ЖарАрт", където
бе открита първата са-
мостоятелна изложба на
художника Росен Дончев
във Варна. Експозиция-

та със заглавие "Остров"
е високо вдигната летва,
ново начало на галерия-
та, която съществува от
две години и половина.

За 2023-та е планирал да
покани много качестве-
ни творци, както и да
развие сайта на галери-
ята. ç

които формират своеоб-
разната художествена
атмосфера и аурата на
неговото изкуство.

Емил Мирчев по
достойнство вписа свое-
то име в аналите на
съвременните изобрази-
телни изкуства като един
от най-ярките, запомня-
щи се и характерни
автори, изявявали се
както в България, така и
чужбина. Участвал е в
престижни симпозиуми,
реализирал е множество
конкурсни проекти. ç

на Пампулова. Дири-
генти са Огнян Мито-
нов и Людмил Горчев.

Освен в ролята на
Тевие, Александър Му-
тафчийски е и асис-
тент-режисьор. На
сцената му партнират:
Александър Панайо-
тов, Георги-Маноел
Димитров, Дамян Ге-
оргиев, Денко Прода-
нов, Елица Красими-
рова, Илона Иванова,
Кръстан Кръстанов,
Лидия Иванова, Лъче-
зар Лазаров, Людми-
ла Козарева, Мария-
на Арсенова, Никола
Кабрузов, Николай
Борисов, Олга Михай-
лова-Динова, Пеньо

Пирозов, Петя Андаса-
рова, Румен Григоров,
Сердикий Попов,
Светлана Иванова,
Стефан Петков, Теме-
нужка Трифонова, То-
дор Велков, Юлия Ма-
ринова. Участват също
хорът, балетът и ор-
кестърът на Музикал-
ния театър.

"За 25 години на
сцената на Музикал-
ния театър оперетна-
та звезда изиграва
почти всички комедий-
ни или субретни роли
в оперетите, присъст-
вали в репертоара на
Театъра. Зад гърба си
има над 60 роли в опе-
рета и мюзикъл". ç


