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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Àëåêñàíäúð Ñèìîâ: Èíòåðâþòî íà

Áîðèñîâ ïðåä ÔÀÖ å ïàòîëîãèÿ
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Съперникът на ЦСКА за двубоя в Лига
Европа в четвъртък от 22 часа - Клуж,
остана без треньор. Собственикът на
клуба Нелуту Варга потвърди новината
пред fanatik.ro и обеща скоро да
назначи нов човек на поста. "Да, вярно
е. Разделихме се с г-н Дан Петреску.
Решението ни е окончателно. Благода-
рим му за всичко. Такъв е животът.
Бързо ще доведем нов треньор. Искам
това да е Адриан Муту. Ще знаем
повече следващите дни".9
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Ïðåäè
è ñåãà…

лед 1989 година
предходното управ-
ление бе атакувано
яростно с най-общо

Русия обяви, че планира да започне
масови изпитания на своята втора
ваксина срещу коронавирус "ЕпиВак-
Корона" върху хора на възраст над 18
години, предаде РИА Новости. Руската
служба Роспотребнадзор заяви, че
ваксината, разработена от сибирския
Институт "Вектор", е получила разре-
шение за провеждане на изпитания
върху 150 доброволци на възраст над
60 години и 3000 доброволци над
18 години. ç

С
три фундаментални
обвинения - липсата на
свобода и демокрация,
екологичната криза и
високия външен дълг. И
разбира се, страшното
обвинение, че "пускали
банани само по официал-
ни празници"! Новоизлю-
пени антикомунисти
направиха кариера с
хвърляне на огън и жупел,
искаха съд и лустрация,
разгромиха системата,
даже приеха "закон за
обявяване на комунизма
за престъпен" и искат
изучаването на неговите
"престъпления" в учили-
ще. С лозунгите на
антикомунизма СДС, а
днес и ГЕРБ управляват
България в близо 20 от
30-те години преход! И
даже напоследък сключи-
ха предизборен съюз…

А каква е ситуацията
днес? При ГЕРБ България
се застопори на позорно-
то 111-о място по
свобода на словото в
компанията на диктатури
от Третия свят. Факт е,
пътуваме в ЕС без визи,
но колцина го правят за
удоволствие и колко
много избират Терминали
1 и 2, за да се спасят от
мизерията и да хранят
семействата си!? А каква
свобода и демокрация
има, когато ГЕРБ печели
избори с налагане на
страх и с полицейщина,
когато подслушването на
опоненти е всекидневие,
а управляващите си
купуват медиен комфорт
с пари от европейските
фондове и от обществе-
ните поръчки. А каква
свобода носи бедността,
в която живеят милиони -
пенсионери, работещи
бедни, безработни? Каква
свобода носи неравенст-
вото, в което сме евро-
пейски "шампиони"?
Каква свобода  има в
превръщането на здраве-
то и просветата в стока и
в произтеклите от това
масова неграмотност и
липса на социална и
здравна защита, станали
очевадни в месеците на
пандемията от COVID-19?
Къде е свободата във
време на жестока духовна
криза?

добра поличба за реколтата
а падне първият сняг точно на Ан-
дреевден, точно в първия ден на
зимата, за стопаните е добра по-
личба. Особено за земеделците от
Северозапада. Народът ни си го е
казал - дебел сняг - дебел комат.
Този, който падна, не е много, но е
повече от миналата година и зато-
ва хората се надяват земята ни да
роди повече през следващата годи-
на. Не само заради народното по-
верие, а и заради влагата, която
трупа снегът в почвата. Този ва-
леж сега е изключително полезен
за посевите, обясняват земеделци.

Ïúðâè ñíÿã íà
Àíäðååâäåí -

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

Ñòîïàíèòå
ñå íàäÿâàò
ñëåäâàùàòà
ãîäèíà äà íå å
òîëêîâà ñóøàâà
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Броят на новите
случаи на коронави-
рус отбеляза спад и
като абсолютно число,
и като процент.

За 29 ноември са
отчетени 739 нови
случая. Това е с
1053 по-малко на
дневна база спрямо
отчетените вчера
1792 случая.

Направени са
обаче по-малко PCR
тестове.

Îòíîâî ñïàä íà çàáîëåëèòå è
ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 ó íàñ
Çà ïðúâ ïúò îò ñåïòåìâðè íàñàì
íàìàëÿâàò àêòèâíèòå ñëó÷àè,
49 000 áúëãàðè îçäðàâÿõà

Ä
Въпреки че снежната покривка е по-
плътна в планинските части на ре-
гиона и стопаните от равнината се
надяват на по-добра реколта, за-
щото и при тях започна да прех-

върча. Радостни са хората, защото
в ливадите ще имат влага, а за тях
това е важно, особено за животно-
въдите.

Стопаните от региона са опти-
мисти за реколтата,  защото, ма-
кар и есента да нямаше обилни
дъждове, те все пак не липсваха и
това осигури подпочвена влага за
растенията. Снегът, който идва се-
га в първия ден на зимата, пък ги
кара да смятат, че следващата сто-
панска година няма да е толкова
сушава като предходната и ще се
радват на по-богата реколта. < 5

Активните случаи
бележат спад за пръв
път от 17 септември
насам и вече са
90 078, което е със
141 по-малко спрямо
събота!

Има лек спад и в
броя на пациентите,
настанени в интен-
зивни отделения -
430.

815 души са оздра-
вели и общата им
бройка е вече 48 594. ç

София. Националният институт по метеорология и хидрология обяви вчера жълт код за цялата
страна заради съществената промяна на времето. В София снежната покривка  достигна до 10-12
сантиметра. На снимката: мъж и жена тичат в парк "Борисова градина". Снимка Пресфото БТА

< 12
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Îáíàäåæäàâàùî:
Ñàìî 739 íîâè áîëíè îò COVID-19
ó íàñ, ïî÷èíàëèòå îòíîâî
ñà ïî-ìàëêî
Àêòèâíèòå ñëó÷àè áåëåæàò ñïàä
çà ïðúâ ïúò îò 17 ñåïòåìâðè
íàñàì è âå÷å ñà 90 078, êîåòî å
ñúñ 141 ïî-ìàëêî ñïðÿìî ñúáîòà

Броят на новите слу-
чаи на коронавирус
отбеляза спад и като
абсолютно число, и като
процент.

За 29 ноември са
отчетени 739 нови слу-
чая. Това е с цели 1053
по-малко на дневна база
спрямо отчетените ден
по-рано 1792 случая.

Направени са обаче
значително по-малко PCR
тестове - 1965, спрямо 4928
при предишния отчет, т. е.
разлика от 2964 теста.

Така процентът на
положителните проби
всъщност се увеличава -
от 36.36% вчера до 41,23
на сто днес.

Общо потвърдените
случаи на коронавирус в

Зимата започва с вале-
жи от сняг и със задържа-
не на снежната покривка.

За декември знаем, че
е истински зимен месец.
Очаква се да преоблада-
ва мъгливо време. Около
25 дни ще са облачни през
месеца. Слънцето ще грее
около 65-70 часа.

Каква  е астрономичес-
ката прогноза за декемв-
ри 2020 г.?

Знаем за дните през де-
кември, че са най-кратки.
На първи декември денят
е дълъг 9 часа и 17 мину-
ти. А най-късият ден е 21
декември, когато продъл-
жителността е 9 часа и 2
минути. От този ден ната-
тък денят започва да на-
растват.

Каква ще бъде метеоро-
логичната обстановка през

Âðåìåòî ïðåç äåêåìâðè

Логично е в края на март 2021
г. да се проведат парламентарни-
те избори. Това заяви пред Bulgaria
ON AIR говорителят на Централна-
та избирателна комисия Таня Ца-
нева.

Тя обясни, че е възможно отла-
гането им до два месеца, но това
зависи от президента и неговия
указ. Цанева подчерта, че датата
на изборите може да бъде проме-

Â ÖÈÊ ñ "âðàòè÷êà" çà îòëàãàíå íà èçáîðèòå:

декември 2020 г.?
Облачно и мъгливо вре-

ме ще се задържи през це-
лия месец. Слънчевите дни
ще бъдат около пет. Очак-
ва се превалявания от
дъжд, който ще премина-
ва в сняг, валежите ще
продължат около 5 до 9
дни.

Какво ще бъде времето
по десетдневки през ме-
сец декември 2020 г.?

Средната месечна тем-
пература, която очакваме
ще бъде около нормата. За
Северна България и висо-
ките полета ще бъде от ми-
нус един до минус три-че-
тири градуса. А по Черно-
морието и в южните поле-
та средната температура
ще се задържи около 4
градуса. Сумата на вале-
жите ще бъдат също око-

ло нормата, която за стра-
ната е между 35 и 65 лит-
ра на квадратен метър, а
в южните полета - 65 и 125
литра на квадратен метър.

Ниските месечни темпе-
ратури ще достигат до ми-
нус 15 градуса, а най-ви-
соките ще се движат меж-
ду 7 и 12 градуса.

През първата десетд-
невка, температурите ще
бъдат високи за месеца.

Времето ще се задържи
облачно, по високите по-
лета на Западна България
ще превали сняг. В южни-
те полета на страната, как-
то и по Черноморието ще
превалява дъжд.

Към 10 декември ще за-
почне да прониква по-сту-
ден въздух и температури-
те и рязко ще се понижат.
Атмосферното налягане ще
се повиши и ще има зна-

чителна облачност, ще пре-
валява сняг.

Второто десетдневие съ-
що ще се характеризира
със студено време. Ще
превалява сняг. През вто-
рата половина на десетд-
невието очакваме леко по-
вишение на температури-
те, преваляванията от сняг
ще спрат.

Третото десетдневие на
месеца ще има значител-
но понижение на темпера-
турите. Те ще бъдат по-нис-
ки от обичайното. Очаква-
ме преваляване на сняг
около 20-и, 24-ти и в края
на месеца.

За Коледа 2020 прогно-
зата е за превалявания от
сняг, които ще са предим-
но в западната част на
страната. Очакваме най-
високите температури да
бъдат между 9 и 14 граду-
са, а най-ниските - да се
движат от минус 14 до ми-
нус 9 градуса.

Íå ñå çíàåëî êàê ùå ñå äâèæè ïàíäåìèÿòà
нена единствено от Народното съб-
рание. Тя посочи, че не е ясно ка-
къв ще бъде интензитетът на пан-
демичната обстановка през след-
ващите 4-5 месеца.

По нейни думи в продължение
на 2 месеца ЦИК са подготвяли
документацията за доставка на
9600 машини като част от подго-
товката за следващите избори.

За Цанева е било важно да се

направи анализ колко машини са
необходими. Тя обясни, че от Ко-
мисията са се спрели на 9600 ма-
шини, понеже секциите над 300 ду-
ши в България са около 9500.

Говорителят на ЦИК изрази на-
дежда, че ще се явят кандидати за
обществената поръчка. Ако има та-
кива, ще се влезе в сроковете за
обучение, за инсталиране на соф-
туера и за доставка на машините. ççççç

България вече са 142 486.
Направени са общо 966
426 PCR теста.

Активните случаи
бележат спад за пръв
път от 17 септември
насам и вече са 90 078,
което е със 141 по-малко
спрямо събота!

В болниците обаче има
ръст, като към вчерашна
дата 6869 пациенти са
настанени за лечение,
което е с 39 повече за
денонощие. Има лек спад
и в броя на пациентите,
настанени в интензивни
отделения - 430, т. е. 1
по-малко за денонощие.

815 души са оздравели
и общата им бройка е
вече 48 594.

Починали за последно-

то денонощие са 65
пациенти, с 4 по-малко
спрямо отчетените вчера
69 починали. Така жерт-
вите на COVID-19 у нас
вече са 3814.

5850 медицински лица
са сред официалните
случаи на коронавирус, т.
е. ръст от 50 нови слу-
чая.

Под карантина са 50

192 души, без промяна
спрямо предишния отчет.

Най-много заразени
отново са открити в
София-град - 129.

Следва Бургас със 118
и Варна с 90.

В пет области няма
регистрирани нови слу-
чаи на COVID-19 - Габро-
во, Монтана, Силистра,
Смолян и Стара Загора. ççççç

От стр. 1

Къде е демокрацията,
щом властта живее с
пълни с пари и кюлчета
чекмеджета, а масовият
българин затъва със
сметки и дългове към
кредитори, за да върже
двата края…
Екологична криза има

и днес. Със сигурност и
по-тежка от тази през 89-
а! И ако в края на 80-те
екопроблемите идваха от
мащабната индустриали-
зация и заводите, в
които хляба си изкарваха
милиони българи, то сега
тя идва от властова
корупция и безхаберие.
Внасят се масово отпа-
дъците на Европа, източ-
ват се язовири и градове
потъват в безводие,
безразборно се секат
гори, крайбрежието ни
се напълни с "подпорни
съоръжения", поразител-
но приличащи на…
хотели. Въздухът ни е
един от най-мръсните не
само в Европа, но и в
света. Храним децата си
с вредни храни, а лекар-
ствата ни са прескъпи…
А по отношение на

външния дълг - оказва
се, че днес той е много,
много по-голям, отколко-
то бе при Тодор Живков.
С разликата, че тогава
пари се взимаха, за да
се гради модерна иконо-
мика - електроника,
машиностроене, металур-
гия, химическа промиш-
леност, фармация, био-
технологии, бяхме енер-
гиен център на Балкани-
те, с модерно земеделие.
А днес многомилиардните
дългове потъват неизвес-
тно къде, без ясни  стра-
тегически цели. Взима ги
Борисов, ще ги плащат
децата и внуците ни!
Това е тъжното сравне-

ние. Факт - банани сега
има. Но струваше ли си
за заради това да унищо-
жим една работеща
държава и да я превър-
нем в… бананова репуб-
лика!?

Ïðåäè è ñåãà…
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Като "патология" опре-
дели в свой пост във
Фейсбук Александър
Симов интервюто на
премиера Борисов пред
"Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг" (ФАЦ).

Говорителят на депута-
тите социалисти написа
по повода: "То е такъв
миш-маш от дивотии,
лъжи, заблуди и конспи-
рации, че всеки автор в
групата "Измамата Ковид-
19" би получил инсулт от
завист. Аз лично разбрах
следното - Борисов вече
не поглеждал жени,
защото го преследвали
руски шпиони, децата им
и Румен Радев. Шекспи-
рова трагедия!".

В осмиващия премиер-
ското интервю пост на
Симов депутатът от леви-
цата пише още: "Но един
елемент в това интервю
ме озадачава като пъзел.
Според психоаналитични-
те откровения на Борисов
"красива жена много
лесно може да преодолее
защитата ми". Нещо
повече - той буквално си
признава как давал

Êàòî Øåêñïèðîâà
òðàãåäèÿ îïðåäåëè
ãîâîðèòåëÿò
íà ÏÃ íà ëåâèöàòà
äóìèòå íà
ïðåìèåðà, ÷å íå
ïîãëåæäàë æåíè è
ñå ñòðàõóâàë îò
ðóñêè øïèîíè

Èíòåðâþòî íà Áîðèñîâ
ïðåä ÔÀÖ å ïàòîëîãèÿ

указания да пускат краси-
вите дами дори когато
той не бил там, а имал да
"дава интервю" (разбира
се, че ще е интервю, той
друго едва ли работи), и
така една от тях като
Мата Хари му прави
постановката с кюлчета-
та, еврото, пистолета и

Събития

� 1145 г. - Започва Вторият
кръстоносен поход.
� 1835 г. - Ханс Кристиян
Андерсен издава първата си
книга с приказки.
� 1855 г. - Пощата в Канада
въвежда като услуга парич-
ния превод.
� 1887 г. - Британският
писател Артър Конан Дойл
публикува разказ, в който
за първи път главен герой е
детективът Шерлок Холмс.
� 1891 г. - Американецът
Джеймс Нейсмит изобретява
играта баскетбол.
� 1913 г. - В автомобилните
заводи " Форд"  е пусната
първата поточна линия.
� 1953 г. - Отпечатан е
първият брой на еротичното
списание " Плейбой" .
� 1990 г. - Френските и
британските строителни
работници се срещат под
Ла Манша при строителст-
вото на тунела.

Родени

� 1761 г. - Мадам Тюсо,
създателка на музея на
восъчните фигури в Лондон
� 1896 г. - Георгий Жуков,
съветски пълководец и
държавник, маршал
� 1899 г. - Бончо Бочев,
музикален педагог и дири-
гент, създател на хор "Бодра
смяна"
� 1923 г. - Давид Овадия,
български поет
� 1925 г. - Любомир
Кабакчиев, български
актьор, дългогодишен
председател на Съюза на
артистите
� 1935 г. - Уди Алън,
американски режисьор и
актьор
� 1949 г. - Пабло Ескобар,
колумбийски наркобарон

Починали

� 1888 г. - Антим I, българ-
ски екзарх и политик
� 1973 г. - Давид Бен-
Гурион, първи министър-
председател на държавата
Израел
� 2009 г. - Петко Йотов,
български полковник,
военен историк, директор на
Националния военноистори-
чески музей
� 2014 г. - Георги Янакиев,
български състезател по
мотокрос, дългогодишен
председател на СБА

Íà òîçè äåí

�

Младежкото обедине-
ние в БСП - Плевен, се
включи в битката за пред-
пазване от заразата с ко-
ронавирус в "МБАЛ-Левс-
ки" ЕООД. Младите соци-
алисти не се поколебаха
да се притекат на помощ
на медиците на първа ли-
ния в лечебното заведение
и да подпомогнат дейност-
та на здравната институ-
ция, дезинфекцирайки ко-
ридорите и общите поме-
щения на сградата.

Àëåêñàíäúð
Ñèìîâ:

"Твърдението на Борисов пред ФАЦ, че "кра-
сива жена много лесно преодолява защитата
ми" и тези жени не подлежат на проверка при
посещенията си при премиера, на мен ми го-
вори за  тежък пробив в системата на нацио-
налната ни сигурност и необходимост от много
сериозна проверка от съответните органи", на-
писа във Фейсбук заместник-председателят на
Националния съвет на БСП Атанас Зафиров. Со-
циалистът твърди в поста си, че темата не е
никак безобидна: "В друга държава би предиз-
викала взрив от възмущение и реакции". "Не е
нужно да си експерт, за да си наясно с какво
количество информация, в т. ч. и на различни
носители, борави един премиер денонощно и
какви проблеми би предизвикал един нерегла-

Òîâà å òåæúê ïðîáèâ â ñèñòåìàòà
íà íàöèîíàëíàòà íè ñèãóðíîñò

ментиран достъп до такава информация", по-
сочва Атанас Зафиров, който е и председател
на Съвета по отбрана към Националния съвет
на БСП.

крема срещу гъбички. А
ПИК веднага след това
пускат статия: "Това ли е
Мата Хари, която подпали
България с компроматите
от спалнята на Борисов?".
И в текста е посочено
конкретно име - Христина
Бобокова, жената на
Пламен Бобоков. Нямам

представа вярно ли е
това или не, а и дълбоко
не ме интересува. Просто
ми е чудно как някой
може да смята, че такава
статия оневинява премие-
ра. Това, че е има връзка
със съпругата на едър
бизнесмен, си е направо
повод за прокурорска
проверка. Красивите
дами му преодолявали
лесно защитата, нали
така? Е, как да сме
сигурни, че не са го
преодолели да помага на
бизнеса на съпруга, а?"

С тънка ирония депута-
тът журналист финализира
поста си: "Както и да е -
надявам се след това ин-
тервю скоро да не срещам
германци. Няма да мога да
ги гледам в очите, защото
те вече ще знаят нашата
най-срамна и мрачна
тайна. А именно какъв
премиер си имаме". ç

Ìëàäè ñîöèàëèñòè îò Ïëåâåí ñå âêëþ÷èõà
êàòî äîáðîâîëöè â áèòêàòà ñðåùó COVID-19

"МБАЛ-Левски" ЕООД
подсигури на доброволци-
те пълен комплект лични
предпазни средства за
тяхната безопасна работа.

Младежите коментира-
ха, че ще продължат да по-
магат в други здравни за-
ведения на територията на
област Плевен.

"Аплодисменти за все-
отдайността на български-
те лекари, медицински сес-
три и санитарки!" - катего-
рични са те. ç

СОС пропусна възмож-
ността да изработи конкрет-
на и работеща Политика за
участието на Столична об-
щина в публичните предп-
риятия. Това каза замест-
ник-председателят на група-
та на БСП и на Столичния
общинския съвет Милка
Христова.

"Ние не подкрепихме

Â Ñîôèÿ ÃÅÐÁ íÿìà ñòðàòåãèÿ çà ìåñòíîòî çäðàâåîïàçâàíå è çà çäðàâíèòå êàäðè
доклада не защото сме про-
тив приемането на такава
политика, а защото не сме
съгласни с начина, по кой-
то се изготви този документ
и това, което ни се предла-
га като негово съдържание",
обясни социалистката.

Според заместник-пред-
седателя на СОС на такъв
стратегически документ, с

изключително важно значе-
ние и при наличието на се-
риозни проблеми в работа-
та и управлението на някои
общински публични предп-
риятия като "Топлофикация
София" ЕАД, "Чистота Ис-
кър" ЕАД и други, се очак-
ва при изготвянето му да
бъде отделено особено вни-
мание и организация.

Христова обясни, че со-
циалистите не са удовлет-
ворени и от формулиране-
то на дългосрочните и
краткосрочните цели, пос-
тавени на публичните
предприятия по отделни-
те дейности. "Например в
сферата на здравеопазва-
нето - липсва акцент вър-
ху профилактиката, върху

детското и училищното
здравеопазване, привли-
чането и задържането на
медицинските кадри. По-
ради подценяване важ-
ността на въпроса, про-
пуснахме възможността
да разработим един конк-
ретен, работещ документ",
кате горична е Милка
Христова. ç

Александър Симов

Атанас Зафиров
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Близо 6 млрд. лв. въз-
лизат необслужваните кре-
дити по данни на БНБ. От
тях близо 2 млрд. са отсро-
чените заеми на домакинс-
твата, бие тревога Нюз.бг.
С 19% се увеличи броя на
хората, които не могат да
плащат дълговете си от фев-
руари до ноември 2020 г.,
се казва в писмо от Асоци-
ацията за защита на потре-
бителите. С него те призо-
вават депутатите да прие-
мат доброволното изпълне-
ние на задълженията и та-
ка да облекчат кредитопо-
лучателите. Заради очаква-
нията за провал на зимния
туристически сезон и въве-
дените ограничения до 21
декември, се увеличава де-
лът на хората, които се зат-
рудняват да обслужват кре-
дитите си. Това увеличение
ще бъде осезаемо през
февруари, когато вече ще
е налице ефектът от очак-
вания слаб зимен сезон.
Ситуацията се усложнява и
от това, че ще продължи и
тенденцията на увеличава-
не на безработните извън

Çà äîáðîâîëíî èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà
íàñòîÿâàò îò Àñîöèàöèÿ íà ïîòðåáèòåëèòå

Петя Димитрова с
награда „Банкер на
годината“ за лидерски
умения и динамично
развитие
На официална церемония Пе-
тя Димитрова, главен изпъл-
нителен директор и председа-
тел на УС на Пощенска банка,
бе отличена със специалната
награда "Банкер на годината
2020" за проявени лидерски
умения и динамично развитие,
съобщи Инвестор.бг. Призът й
беше връчен от министъра на
икономиката Лъчезар Борисов.
Това е общо пето отличие за

Бюрото по труда. По данни
на НСИ от март до начало-
то на ноември без работа
са останали близо 294 хил.
души, а наетите за същия
период са малко над 184 хи-
ляди. Така служители и фир-
ми изпитват остри затруд-
нения да изплащат задъл-
женията си. Доброволното
изпълнение е именно антик-
ризисна мярка, която ще
помогне за разсрочване на
задълженията, припомнят
от Асоциацията.

Декември е най-силният
месец в годината, а януари
и февруари са традицион-
но месеци почти без ико-
номическа активност. От-
носно промените в Граж-
данско-процесуалния ко-
декс, от Асоциацията изтък-
ват, че през ноември народ-
ните представители блами-
раха приемането на добро-
волното изпълнение на вто-
ро четене като масово гла-
суваха "въздържал се". Сре-
щу доброволното изпълне-
ние най-остро се противо-
поставяха колекторските
фирми. Трябва да се има

предвид, че на пазара дей-
стват и фирми за бързи кре-
дити, които сами прибягват
към събиране на задълже-
нията. Заедно с колекторс-
ките компании те често при-
бягват към психически, а
понякога и физически тор-
моз над длъжниците. От
Асоциацията на колекторс-
ките агенции признават, че
през февруари 15% от хо-
рата не са могли да обс-
лужват дълговете си, а се-
га този дял е 34% заради
пандемията от коронавирус
и последвалият срив на ико-
номиката. Призоваваме на-
родните представители да
преосмислят поведението
си като приемат добровол-
ното изпълнение. То засяга
задължения, за които не е

�
Íàêðàòêî

издаден изпълнителен лист.
С други думи ще предпази
хиляди потребители от то-
ва да бъдат заведени сре-
щу тях дела, често без зна-
нието им и няма да им бъ-
дат запорирани сметките,
заплатите и пенсиите. Доб-
роволното изпълнение е из-
цяло за сметка на кредито-
ра, като длъжникът получа-
ва покана, в която е уведо-
мен, че не е осъден и може
да плати доброволно и раз-
срочено, ако признава за-
дължението. Длъжникът има
право да оспори вземане-
то, с което процедурата се
прекратява. Гражданите ня-
ма да плащат лихви, съдеб-
ни такси и хонорари на
юристи и адвокати, пишат
от Асоциацията. ç

Българският туризъм
стои стабилно, заяви пред
БНТ председателят на Кон-
федерацията на българския
туристически бизнес Румен
Драганов.

По негови данни от 19
900 места за настаняване
преди обявяването на три-
седмичното затваряне са
работили 5228. За Нова го-
дина около 3200 от тях са
ангажирани. Според него
това означавало, че туриз-
мът работи. Драганов посо-
чи, че ако от утре се възс-
танови обстановката, заве-
денията, които са работили
миналата седмица, могат да
продължат да го правят. Той
подчерта, че в момента

Áúëãàðñêèÿò òóðèçúì áèë ñòàáèëåí, íî â áðàíøà ñà îáåçâåðåíè

всичко в туризма е възста-
новимо, включително хора-
та, които работят, незави-
симо че ще получат мини-
мално възнаграждение за
периода на затваряне.

Драганов увери, че ця-

лата инфраструктура на ту-
ризма е запазена. Той все
пак призна, че ударът е го-
лям и се задава икономи-
ческа криза.

И работодателите, и ра-
ботниците са силно притес-

нени, те са обезверени и
не знаят какво е тяхното бъ-
деще, коментира председа-
телят на Конфедерацията.
По негови думи в послед-
ните години бизнесът е бил
оставен на 28 разпокъсани
организации без никакъв
шанс за обединение. Това
беше системата "разделяй
и владей", която се изпо-
вядваше от бившия минис-
тър на туризма, посочи Дра-
ганов. Той припомни, че от
бранша многократно са
настоявали със закон да бъ-
де създадено представител-
ство на категоризираните
със Закона за туризма и ре-
гистрираните със Закона за
туризма. ç

Ñðåùó íåãî íàé-îñòðî ñå ïðîòèâîïîñòàâÿõà
êîëåêòîðñêèòå ôèðìè

Веднага ще сезираме
РЗИ, Комисията за защита
на потребители и МВР за из-
вършване на масови извън-
редни проверки в къщи за
гости и в хотели по повод
отбелязването на студентс-
кия празник 8 декември. От
27 ноември, само отпреди
два дни, страната ни е с въ-
ведени рестриктивни мерки,
част от които предвиждат съ-
бирането на ограничен брой
хора на едно място, и никой
по никакъв повод не може
да си позволява да наруша-
ва тези правила, предупре-
ди вицепремиерът и минис-
тър на туризма Марияна Ни-
колова по повод излъчен те-
левизионен репортаж, от

Ùå èìà çàñèëåíè ïðîâåðêè â õîòåëè
è êúùè çà ãîñòè çà 8 äåêåìâðè

който стават ясни намерени-
ята на някои управители на
места за настаняване да не
спазват разпоредбите на ми-
нистъра на здравеопазване-
то, съобщи Економи.нюз. Из-
разявам своето възмущение
и недоумение от поведение-
то на някои икономически
субекти, решили да погазят
законите в страната, посо-
чи вицепремиерът. Тя увери,
че ако при извършването на
тези проверки бъдат устано-
вени нарушения, то обектът
ще бъде затворен до края
на сезона и ще понесе ця-
лата строгост на закона за
погазване на правилата.

Министър Николова бе
категорична, че ще се дейс-

тва безкомпромисно спря-
мо нарушителите, защото
безскрупулното поведение
на само един е достатъчно
да доведе до трайни пора-
жения върху имиджа на
всички хотели и курорти. Тя
благодари на всички, които
въпреки неудобството от
рестрикциите не се подда-
ват на изкушенията да зао-

бикалят законите. Тази зи-
ма ще разчитаме на българ-
ските туристи и на тези от
балканските страни, затова
е важно всички туристи да
са сигурни, че когато оти-
ват на почивка, то това мяс-
то отговаря на всички сери-
озни и високи изисквания
за безопасност и хигиена,
посочи още министърът. ç

нея, след като бе удостоена
със същата награда през 2012,
2015, 2017 г., а през 2019 г.
бе наградена за спечеленото
доверие на акционерите на
банката и доказаните умения
да ръководи екип. Наградите
"Банкер на годината", които
традиционно се организират от
в. "Банкер", се провеждат за
двадесет и седми път и отли-
чават най-успешните банкови
мениджъри в страната, които
през годината са показали за-
бележителни мениджърски
умения, а управляваните от тях
институции отчитат ръст във
финансовите резултати по
всички пет показателя.

НОИ вече издава ПИК
чрез мобилен
електронен подпис
Издаването на персонален
идентификационен код на На-
ционалния осигурителен инс-
титут (ПИК на НОИ) по елект-
ронен път вече се заявява чрез
нова електронна услуга на НОИ
и подписване с електронен
подпис през мобилни устрой-
ства/телефони, съобщи Еконо-
ми.нюз. Електронната услуга
на институцията изисква на-
личие на смартфон с инста-
лирано приложението на "Ев-
ротръст Технолъджис" за под-
писване с мобилен квалифи-
циран електронен подпис, ко-
ето може да бъде изтеглено
от Google Play или App Store.
Програмният продукт на НОИ
е достъпен на интернет стра-
ницата на института в рубри-
ка Е-услуги/Издаване на ПИК
по електронен път. Към него
са публикувани както кратко
ръководство за издаване на
ПИК на НОИ по електронен път,
така и инструкция за квали-
фицирана идентификация на
лица през мобилното прило-
жение на доставчика на ква-
лифицирани удостоверителни
услуги.
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Ó íàñ ñå äîáèâàò 8 âèäà òðþôåëè,
çà êîèòî ñå îïðåäåëÿò ðàçëè÷íè
ñðîêîâå çà ïîëçâàíå

Êóëòèâèðàíåòî íà òðþôåëè - íèøà
çà ìèëèîíè ëåâîâå

За първи път България
ще си има Закон за трю-
фелите. Заради липсата на
регламент досега държава-
та губи 6 млн. лв. на
година, твърдят от Минис-
терството на земеделието,
което вече е качило
проектодокумента за
обществено обсъждане до
29 декември, съобщи
Агри.бг. Статистиката
показва, че годишният ни
експорт на трюфели е 150
- 200 т. Според неофициал-
ни данни обаче реалният
износ е далеч повече.
Говори се, че годишният
оборот е приблизително
200 млн. евро, като само
1% от общото количество
се продава у нас. Секто-
рът осигурява хляба на 20
000 - 30 хиляди души. Цяла
глава в проекта на Закон
за трюфелите е посветена
на култивирането на
ценната гъба. То може да
се извършва само в
поземлени имоти в земе-
делски и урбанизирани
територии, както и в
горски територии, собстве-
ност на физически и
юридически лица. Култиви-
рането се осъществява от

юридически лица, еднолич-
ни търговци и физически
лица, регистрирани като
земеделски стопани в
съответната Областна
дирекция по земеделие.
Нужно им е валидно
разрешително, издадено
от изпълнителния директор
на БАБХ или упълномоще-
но от него лице.

За една и съща площ
може да се издаде и да
има само едно действащо
разрешително за култиви-
ране на трюфели. Разре-
шените за добив количест-
ва в рамките на една
календарна година не
може да надхвърлят 20 кг/
дка. В проектозакона се
регламентират и всички
останали моменти от
бизнеса с трюфели. Така
например търсачите на
подземната гъба трябва
да са изкарали изпит и да
не са осъждани. Те ще се
вписват в публичен регис-
тър на сайта на Агенцията
по горите, а с предимство
ще са завършилите висше
образование по специал-
ностите "Горско стопанст-
во", "Растениевъдство" и
"Биология".

Кучетата, което използ-
ват, да са най-много три,
тяхна собственост и
обучени специално за
целта. Разбира се, нужна
е да бъдат регистрирани
по Закона за ветеринар-
номедицинската дейност.

Друго изискване е да
се действа на място с
малко ножче и острие,
дълго до 25 см и широко
до 4 см. Разрешен е и
друг инструмент, но с
дължина на острието до
15 см и ширина до 8 см.
Такса за лов на трюфели
също ще се плаща, като
тя ще се изчислява за
определени от заявителя
количества, но не по-
малко от 10 кг. Задълже-
ние на търговците е да си
водят дневник, а крайните
купувачи да пазят превоз-
ните билети, с които са
им доставени трюфелите,
цели три години. У нас се
добиват 8 вида трюфели,
за които се определят
различни срокове за
ползване. Разбира се, не

Да падне първият сняг
точно на Андреев ден, т. е.
точно в първия ден на зи-
мата за стопани от Севе-
розапада е добра поличба.
Народът ни си го е казал -
дебел сняг - дебел комат.
Този, който падна, не е мно-
го, но е повече от минала-
та година и затова се надя-
вам земята ни да роди по-
вече през следващата го-
дина. Не само заради на-
родното поверие, а и зара-
ди влагата, която трупа сне-
га в почвата. Този валеж се-
га е изключително полезен
за посевите, обясни пред
Агри.бг земеделецът Тодор
Христов. Въпреки че снеж-
ната покривка е по-плътна
в планинските части на ре-
гиона и стопаните от рав-
нината се надяват на по-

Íàêðàòêî
�

По-ниски ренти
в Добруджа
Продадохме последните
количества пшеница и сме
готови да започнем да
изплащаме рентите, съобщи
пред БНР председателят на
земеделска кооперация
"Приморец" Иван Йорданов.
Плащането на декар ще е с
20 лв. по-малко в сравнение
с миналата стопанска година,
уточни той. Причина за това
е сушата, от която най-много
пострадаха морските общини
в Добруджа. Кооперацията
обработва земя в четири
землища - Тюленово, Езерец,
Горун и Шабла. Печалбата е
нула,тъй като имаме до 90%
пропаднали площи. На
собствениците на земи ще
дадем субсидията, която
получихме. Няма откъде да
извадим допълнително пари.
Ако теглим кредит, ще го
изплащат кооператорите.
Няма и застраховка за суша,
предупреди Йорданов. Според
експерта е необходимо да се
въведе ефективен таван на
субсидиите. Със средствата,
които бъдат спестени, трябва
да се създаде специален
фонд, в който земеделските
производители също да
доплащат определена сума
всяка година, за да имат
възможност при катастрофич-
ни събития, срещу които не
могат да се застраховат, да
получат обезщетение.

Данъчните
продължават с акцията
си по пазарите
НАП продължава с акцията
си по пазарите в страната.
През изминалата седмица
данъчните не подминаха и
тържищата под тепетата. На
мушка през последния
отчетен период е бил Събота
пазара в Кючук Париж,
съобщава Нивабг.ком.
Данъчните са нахлули сред
сергиите и следели за
нередности. Макар и многок-
ратните предупреждения,
някои търговци са били
хванати в издънка. Масите
са били наблюдавани, като 5
от тях са попаднали в
полезрението на служителите
на НАП. Търговците са били
проверени и не след дълго
санкционирани. Петимата са
се сдобили с актове, а след
законовия срок ще получат и
наказателните постановления
със съответните санкции.
Преди седмица данъчните
започнаха масираните
проверки по пазарите в
Пловдив. Под ударите на
агенцията попаднаха сергия
на пазара до Гребната, както
и на Младежка. Имената на
търговците попаднаха в
"черните списъци". В "чер-
ния" списък попадна и
заложна къща. Обектът се
намира в центъра на Плов-
див, зад хотел "Тримонциум".
Той е бил посетен от
данъчни и след проверка са
констатирани нередности по
закона за данък добавена
стойност. Фирмата е вписана
в графата за неизрядни
дружества, публикувана в
официалния сайт на приход-
ната агенция.

Ïúðâè ñíÿã òî÷íî íà Àíäðååâäåí - òîâà å äîáðà ïîëè÷áà çà ñòîïàíèòå
който се занимава с живот-
новъдство. Реално снежна
покривка има в Плевенско
и Предбалкана на Врачан-
ска област. В Монтана все
още валежът е съвсем слаб
и не се трупа заради тем-
пературата, която е около
нулата и над нея. Въпреки
това тази година като цяло
стопаните от региона са оп-
тимисти за реколтата,  за-
щото, макар и есента да ня-
маше обилни дъждове, те
все пак не липсваха и това
осигури подпочвена влага
за растенията. Снегът, кой-
то идва сега в първия ден
на зимата, пък ги кара да
смятат, че следващата сто-
панска година няма да е
толкова сушава като пред-
ходната и те ще се радват
на по-богата реколта. ç

добра реколта, защото и
при тях започна да прех-
върча. Помня как баба ми
на този ден вареше царе-
вица и носеше на животни-
те да си хапнат. Обяснява-
ше ми, че това е важен ри-
туал особено за бременни-
те животни, за да едреят та-

ка, както денят от Андре-
евден нататък започва да
нараства с едно просено
зърно. Аз се радвам, че ве-
че снежната покривка при
нас е 2-3 сантиметра, за-
щото ливадите ще имат вла-
га, а за мен това е важно,
разказва Митко Иванов,

Собствениците на птици
трябва да ги залостят в дво-
ровете във връзка с влоше-
на епизоотична обстановка
по отношение на болестта
високопатогенна инфлуенца
по пернатите, съобщи Ни-
вабг.ком. Това се прави и с
цел предпазване, огранича-
ване и недопускане разп-
ространението на болестта.
Такава заповед издаде об-
щинският кмет Надежда Ка-
закова, но такива има и в

са забравени и глобите.
За унищожаване на естес-
твените находища санкци-
ята е от 1000 до 2000 лв.,
а средството за наруше-
ние се отнема в полза на
държавата. За повторно
нарушение глобата скача
на от 3000 до 6000 лв.

Ако изкупуването,
търговията и превозът на
цената гъба се правят
нелегално, санкциите са
малко по-солени - между
3000 и 5000 лв. Ако наруши-
телят е юридическо лице
или едноличен търговец, се
налага имуществена санк-
ция в размер от 5000 до
10 000 лв. При повторно
деяние тя се вдига на от
10 000 до 20 000 лв. Нала-
гат се и забрани, за да се
опазят естествените нахо-
дища. Забранява се разо-
раване на почвата, замър-
сяване и изхвърляне на
отпадъци, добив през
тъмната част на денонощи-
ето, оставяне на незапъл-
нени ями, отворени при
добива на ценната гъба. ç

Ïòèöåâúäè îò Ïàçàðäæèøêî çàëîñòâàò ïåðíàòèòå ñè
други общини, съгласно за-
повед от 24 ноември на
ОДБХ-Пазарджик до кмето-
вете в областта.

Според текстовете в за-
поведите, собствениците на
птицевъдни обекти, в това
число и обекти от т.нар. тип
"заден двор", са задължени
да не допускат излизането
на птиците, извън дворове-
те на обектите с цел ограни-
чаване на възможността за
контакт между домашните и

дивите пернати. Освен това
трябва да съхраняват фура-
жа в закрити помещения, да
създадат необходимите усло-
вия за разделно отглеждане
на домашни птици - гъски и
патици - отделно от остана-
лите птици, а птиците да се
поят само с питейна (чеш-
мяна) вода. Забранени са па-
зарите и изложбите на пер-
нати, както и изхвърлянето
на трупове на птици на депа
и сметища. ç
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Последният месец от го-
дината е вече тук. Очакват
ни най-топлите семейни
празници и период, изпъл-
нен с домашен уют и на-
дежда. Често, нетърпели-
ви да видим какво ще ни
донесе следващата година
забравяме да благодарим
на хората, които са ни нап-
равили щастливи. И тази
година през най-вълшебния
месец, Централният коопе-
ративен съюз и Работил-
ницата за ръчно изработе-
ни шоколад и бонбони
ШОКО КООП ще зарад-
ват кооперативните орга-
низации и всички любите-
ли на най-финия шокола-
дов вкус със специални
предложения.

Коледната магия вече се
усеща и шоколатиерите на
магазин ШОКО КООП са
избрали по нещо интерес-
но за всеки почитател на
качествените сладки изку-
шения и подбраните вина.
Ако все още не сте избра-
ли подарък за предстоящи-
те празници, можете да за-
радвате Вашите близки, ко-
леги и контрагенти с пред-
лаганите от нас Подаръч-
ни кошници.

Шоколадовата работил-
ница ШОКО КООП се на-
мира на ул. "Г. С. Раков-
ски" 101, гр. София, но ос-
вен на място, можете да
направите Вашите поръч-
ки в електронния мага-
зин www.chococoop.bg;
chococoop@cooptrade.bg
или на тел. 0895 675803.
Предлагаме доставки до
всички населени места в
страната, с куриерските ус-
луги на ЕКОНТ или
SPEEDY.

Подаръчните кошници
съдържат разнообразие от
шоколадови изкушения и са
подходящи за всички пред-
стоящи празници. Предла-
ганият асортимент от шо-
колад и бонбони са ком-
бинирани в разнообразни
стилни сетове "Шоколадо-
во изкушение", "Наслада",
"Коледна топлина", "Асор-
ти", "Лукс" и "Chococoop"
в различен ценови клас.

Специално за Вас сме
селектирали ръчно израбо-
тени бонбони "асорти", шо-
коладов чипс, маслени бис-
квити с парченца шоколад
КООП и шоколади с ядки
и плодове. Така шоколати-

Главна Дирекция
"Търговия"

ерите на ШОКО КООП
Ви осигуряват разнообраз-
ни Подаръчни кошници, за
да изберете най-подходя-
щата за вашия празник. В
аранжировката на Пода-
ръчните кошници са вклю-
чени и най-добрите итали-
ански и български вина с
марка COOP.

За Коледните празници,

верни на традицията, Цент-
ралният кооперативен съюз
и магазин ШОКО КООП
ще зарадват и най-креатив-
ните от Вас, които предпо-
читат сами да аранжират и
направят уникален своя по-
дарък. С помощта на кон-
султант всеки наш клиент
може да създаде своя "Кош-
ница по избор" според лич-

ния си вкус и предпочита-
ния. Елегантно опакована,
тя е прекрасен подарък за
Вашите близки, приятели
или колеги!

В ШОКО КООП всич-
ки почитатели на шокола-
да могат да поръчат люби-
мата си снимка или фир-
мено лого върху различни
шоколадови форми, както

и да създадат свой уника-
лен шоколад с избрани от
тях вкусове и съставки.

Празнувайте с нас и за-
радвайте специалните за
Вас хора с шоколадови из-
кушения, ръчно изработе-
ни със стил и добро наст-
роение!

Шоколадова Коледа с
Подаръчни кошници КООП

Шоколадова Коледа с
Подаръчни кошници КООП

Подаръчна кошница "Коледна топлина" Подаръчна кошница "Лукс"
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От БСП констатират, че
решенията за отпускане за
безвъзмездната финансова
помощ при опростени
правила са взети без
оглед на нуждите на
конкретно засегнатите от
ковид кризата сектори,
фирми и лица. Принципът
е по-скоро: "Давайте да
дадем, за да не кажат, че
не правим нищо. Или за
да се усвоят едни средст-
ва", образно се изрази
секретарят на Парламен-
тарната група на "БСП за
България" Димитър Данчев
от трибуната на Народното
събрание, обръщайки се
към вицепремиера Томис-
лав Дончев, съобщиха от
пресцентъра на БСП.

Ãðèæàòà íà ÃÅÐÁ çà èêîíîìèêàòà å "Ìíîãî øóì
çà íèùî", çàÿâè äåïóòàòúò Äèìèòúð Äàí÷åâ

От левицата твърдят, че
ефектът от подобни дейст-
вия на безпланова работа
е, че се въртят просто едни
средства "наляво и надяс-
но" - шумно се рекламира,
че правителството прави
неща за българската
икономика, но ефектът
очевидно не е голям.

"Времето, за което
безвъзмездните помощи
стигат до засегнатите от
ковид кризата, е друг
въпрос. За три от четири
от представените в отго-
вора ви процедури, в т. ч.
подпомагането на туропе-
ратори, подпомагането на
транспортния сектор,
помощта още не е стигна-
ла до нуждаещите се",

обърна внимание социа-
листът.

"Правителството излъга
българските предприятия,
като им обеща през март,
че до края на 2020 г.
икономиката ще бъде
подпомогната с 4 милиар-
да и половина. Оказа се,
че работещите мерки са
били само 2 и по тях
българските предприятия
са получили около мили-
ард лева, с което се
нареждаме на последно
място в ЕС по предоста-
вени средства за запазва-
не на икономическата
активност", констатира
Данчев.

Народният представи-
тел от ПГ на "БСП за

България" Иван Иванов
също попита във времето
за парламентарен конт-
рол: "До каква степен и в
какъв обем средствата за
помощите стигнаха реално
до крайно нуждаете се?
Защо точно се наложи да
приемем тази поправка в

параграф 51 от Закона за
мерките и действията по
време на извънредното
положение, та законът да
влиза ретроактивно с 3
месеца назад. Какво се
случва в тези 3 месеца.
Бяха ли изхарчени пари в
разрез със закона?" ç

Навърши се една годи-
на от кончината на видния
български юрист конститу-
ционалист, блестящ парла-
ментарист и защитник на
свещения дух на демокра-
цията и правото професор
Любен Корнезов. Той бе
един от бащите на дейст-
ващата българска Консти-
туция, която трасира мир-
ния преход към демокра-
ция. Бе ярък изразител на
социалистическите идеи,
но и радетел на национал-
ното съгласие. Като уважа-
ван и обичан преподава-
тел остави след себе си хи-
ляди възпитаници и десет-
ки докторанти, които въз-
пита в дух на висок морал
и пиетет пред закона.

Професор Корнезов е
роден на 3 януари 1947 г.
в Ямбол. Завършва гимна-
зия в родния си град през
1965 г. През периода 1965
- 1967 г. отбива редовната
си военна служба във
ВМФ-Варна, след което
две години е работник в
завод "Ямболен" и в стро-
ителството. Приет е за ре-
довен студент през 1969 г.
и завършва висшето си об-
разование в Юридическия
факултет на Софийския
университет "Св. Климент
Охридски" през 1973 г.,
след което преминава
през всички стъпки на съ-
дебната йерархия.

В периода 1983 - 1986 г.
е аспирант по граждански
процес в Юридическия фа-
култет на СУ "Св. Климент

Ðèöàð íà çàêîíà,
åäèí îò íàé-ÿðêèòå
ïàðëàìåíòàðèñòè,
÷èéòî ïðîôåñèî-
íàëèçúì è ìîðàë
ëèïñâà è äíåñ
Охридски". От 1988 г. е док-
тор на юридическите нау-
ки. Любен Корнезов раз-
вива научна и преподава-
телска дейност. Той е про-
фесор, автор на 17 книги
и монографии и над 350
статии. Изнасял е лекции
по гражданскопроцесуал-
но право в Юридическия
факултет на УНСС, София,
както и в Югозападния
университет "Неофит Рил-
ски", Благоевград.

От 1975 г. до 1981 г. е съ-
дия в Ямболския районен
съд, а от 1981 до 1983 г. из-
пълнява длъжността съдия
в Ямболския окръжен съд.
В периода 1983 - 1986 г. е
председател на Търговищ-
кия окръжен съд, а от 1986
- 1990 г. на Ямболския ок-
ръжен съд. От 1977 г. е член
на БКП, след 1990 г. про-
дължава членството си в
БСП. За член на Висшия съ-
вет на БСП е избран през
декември 1996 г. и остана
такъв до края на дните си.

Избран е за депутат в
7-ото велико народно съб-
рание, където е заместник-
председател на парламен-
тарната група на БСП и за-

местник-председател на
Комисията по изработва-
нето на Конституцията.

В периода 1991 - 1994 г.
той е съдия в Конституци-
онния съд. През 1995 г. е
назначен за заместник-ми-
нистър на правосъдието и
заема този пост до фев-
руари 1997 г.

Любен Корнезов е де-
путат в 38-ото народно съб-
рание, където е заместник-
председател на Парламен-
тарната група на Демокра-
тичната левица. През но-
ември 2000 г. е избран за
заместник-председател на
НС. Член е на Съвета по
европейски въпроси.

На проведените на 17
юни 2001 г. парламентар-
ни избори за 39-ото НС
Любен Корнезов отново е
избран за депутат. От 5
юли 2001 г. той е замест-
ник-председател на ПГ на
"Коалиция за България". От
15 октомври 2003 г. отново
е заместник-председател
на НС.

На проведените парла-
ментарните избори на 25
юни 2005 г. Любен Корне-
зов е избран за депутат в
40-ото народно събрание
от 1-ви МИР - Благоевград,
от листата на Коалиция "За
България" и става замест-
ник-председател на Народ-
ното събрание. В парла-
мента отново е избран
през 2009 г. и се оттегля
от него през 2013 г. Проф.
Корнезов бе един от най-
ярките парламентарни
оратори, брилянтен юрист,
човек с вродено държав-
ническо чувство и социал-
но мислене. Конституция-
та и десетки закони са не-
гово дело, получи уваже-
нието на съмишленици и
опоненти, намерили в не-
гово лице учител по про-
фесионализъм и парламен-
тарна етика. Проф. Корне-
зов бе рицар на правото
и правовата държава, лип-
сата на парламентаристи
от този интелектуален и
морален ранг днес е осо-
бено чувствителна.

Поклон пред светлата
му памет!

ЗЕМЯ

Åäíà ãîäèíà áåç åäèí îò áàùèòå íà Êîíñòèòóöèÿòà ïðîô. Ëþáåí Êîðíåçîâ

Димитър Данчев
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Èíâåñòèöèîííèÿò äîãîâîð ìåæäó Êèòàé
è Åâðîïà å èçèñêâàíå íà âðåìåòî

Германският канцлер Ан-
гела Меркел и китайският
председател Си Дзинпин
проведоха телефонен раз-
говор. По време на него Си
Дзинпин е уверил Меркел,
че Пекин желае да продъл-
жи тясното сътрудничество
и контактите с Европейския
съюз по важни проекти и
да положи необходимите
усилия за успешното прик-
лючване в срок на прего-
ворите по инвестиционния
договор между двете стра-
ни, така че той да даде тла-
сък за задълбочаване на

партньорството им. Прего-
ворите по договора за вза-
имни инвестиции започна-
ха през 2013 г. и до момен-
та Китай и Европа са про-
вели 34 кръга. През тази го-
дина преговорите се укори-
ха, тъй като засилването на
протекционистките тенден-
ции и пандемията от COVID-
19 нанесоха сериозни ще-
ти на световната икономи-
ка. Съвкупната икономичес-
ка мощ на Китай и Европа
заема 1/3 от световната и
е ключова за възстановя-
ването и по-нататъшното й

развитие. Неотдавна пред-
седателят на Европейската
централна банка Марио
Драги заяви, че пандемия-
та е довела до безпреце-
дентен спад в Еврозоната,
а перспективите за възста-
новяване не са ясни. На то-
зи фон засилването на
връзките с икономики из-
вън общността, включител-
но привличане на повече
чуждестранни инвестиции,
сред които и китайски, тряб-
ва да бъде насока в усили-
ята на европейските стра-
ни за справяне с кризата.

Ïåêèí æåëàå äà ïðîäúëæè êîíòàêòèòå ñ Åâðîïåéñêèÿ ñúþç, çàÿâè
ïðåçèäåíòúò Ñè Äçèíïèí â ðàçãîâîð ïî òåëåôîíà ñ êàíöëåðà Ìåðêåë

"Съгласен съм с концепцията
на китайския председател Си
Дзинпин в изграждането на поли-
тическа и икономическа общност
като основа да се използва сбли-
жаването на интересите на раз-
личните страни", каза бившият
британски премиер Гордън Браун.

През последните години някои
американски политици се придър-
жат към унилатерализма и търгов-
ския хегемонизъм, злонамерено
отправят клевети срещу култура-

Подуправителят на Ки-
тайската народна банка Лиу
Гуейпин заяви на провел се
неотдавна финансов форум,
че трябва да се използва ви-
сокото ниво на финансова
отвореност, за да се насър-
чи изграждането на нов мо-
дел на развитие. Епидемия-
та от новия коронавирус не
пречи на темповете на от-
варяне на китайския финан-
сов пазар според него.

На сайта си испан-
ската неправителстве-
на организация "Ки-
тайска политическа
обсерватория" (Obser-
vatorio de la Politica
China) публикува ста-
тия на известния ки-
таист Хулио Риос,
озаглавена "Един Ки-
тай без абсолютна
бедност".

В нея се казва, че
обявената преди дни
от правителството в
Пекин новина, че и
последната група око-
лии в страната са се
избавили от абсолют-
ната бедност, е резул-
тат от упоритите уси-
лия на няколко поко-
ления. Благодарение
на своята целенасо-
чената политика Ки-
тай успя да извади
стотици милиони хо-
ра от бедността и

Ñâåòúò îöåíÿâà ðîëÿòà íà Êèòàé çà ñòàáèëíîñò è ìèð
та и постиженията на други държа-
ви. В резултат рисковете и неси-
гурността в развитието на светов-
ната икономика се увеличават драс-
тично, а глобалната система за уп-
равление е изправена пред опас-
ността от провал.

Въпреки опасността от криза те-
мата за мирни времена и развитие
остава непроменена, а световната
тенденция за многополяризация и
икономическа глобализация не мо-
же да бъде спряна. Многостранност-

та и свободната търговия съответс-
тват на общите интереси на между-
народната общност. В тази сфера
действията на Китай печелят висо-
ката оценка на много политици в
света.

Следващите данни са знак за от-
говорното отношение на Китай. До
20 октомври Китай е предоставил
помощ за борбата с пандемията на
150 държави и 7 международни ор-
ганизации, изнесъл е над 179 мили-
арда маски, 1,73 милиарда защит-

ни костюма и 543 милиона тесто-
ви комплекта. Практическите дей-
ствия на страната стимулират
международното сътрудничество в
усилията за овладяване на зара-
зата и в същото време намаляват
отрицателното влияние от хегемо-
нистичните действия на някои
страни.

Това, което впечатли и чужди-
те политици, е решителността на
Китай пред пандемията. С отва-
рянето си и насърчаването на ре-
формите, както и сътрудничество-
то, Китай в никакъв случай не за-
бавя темпото.

От началото на годината
китайската финансова ин-
дустрия постигна важен нап-
редък в отварянето си. "Фич"
стана втората международ-
на рейтингова агенция след
"Стандард енд Пуърс", която
навлезе на тукашния пазар,
много други чужди финан-
сови институции като инвес-
тиционните банки "Голдман
Сакс" и "Морган Стенли" се
сдобиха с мажоритарните

дялове в своите съвместни
компании за ценни книжа в
Китай.

Операторът на банкови
карти "Американ Експрес"
създаде в страната съвмес-
тно предприятие и получи
лиценз за клирингови ус-
луги, има ясен график и за
включване на китайските
държавни облигации в бор-
совия индекс FTSE на "Фай-
неншъл таймс".

Åêñïåðòè: Çàïàäúò äà ïðîó÷è ìîäåëà
íà ÊÍÐ çà ñïðàâÿíå ñ áåäíîñòòà

изостаналостта, пре-
махвайки крайната
бедност. Примерът на
Китай показва, че на-
маляването на бед-
ността в световен
план също е постижи-
мо, но изисква посто-
янство и политическа
воля, както и разра-
ботването на модели
въз основа на мест-
ните условия.

От Радио Китай

Според Риос запад-
ните страни трябва да
проучат задълбочено
китайския модел за на-
маляване на бедност-
та и развитието и да
започнат диалог с Пе-
кин в това отношение,
за да помогнат и на
други развиващи се
общества да се изба-
вят от оковите на бед-
ността.

Ïàíäåìèÿòà íå çàáàâè êèòàéñêèòå
ôèíàíñîâè ïàçàðè
Ïàíäåìèÿòà íå çàáàâè êèòàéñêèòå
ôèíàíñîâè ïàçàðè

Китай ще забрани всякакъв внос
на твърди отпадъци от 1 януари 2021
г., се казва в съвместно изявление
на Министерството на екологията и
околната среда, Министерството на
търговията и Генералната митничес-
ка администрация на страната.

Пълната забрана е кулминация-

Åêîëîãè÷íà ïîëèòèêà: Ïåêèí çàáðàíè âíîñà íà òâúðäè îòïàäúöè îò 2021 ãîäèíà
та на политиките, представени през
2017 г., с които постепенно беше
намален вносът на твърди отпадъ-
ци. В края на 2017 г. Китай забра-
ни вноса на 24 вида отпадъци,
включително несортирана хартия,
текстил и ванадиева шлака.

Страната започва да внася твър-

ди отпадъци като източник на су-
ровини през 80-те и години наред
е най-големият вносител въпреки
ограничените си възможности за
справяне с отпадъка. Някои ком-
пании незаконно внасят отпадъци
от чужбина с цел печалба, което
представлява опасност за околна-

та среда и общественото здраве.
След въвеждането на мерките

за ограничаване на боклука вно-
сът на такъв намаля значително.
Миналата година той е бил 13,48
милиона тона, докато през 2018 г.
се е равнявал на 22,63 милиона
тона.
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Външният вид разкрива характера

От Обекти;

Учените са единодушни,
че хората формираме пър-
вото си впечатление за ня-
кого и решаваме дали този
човек заслужава доверие,
или не в първите 100 мили-
секунди след срещата ни.
През това време ние бързо
преценяваме социалния му
статус, интелекта му и кол-
ко е успешен в живота. Зна-
ехте ли, че е възможно чо-
век да прецени колко прия-
телски сте настроени само
по формата на бузите ви? Та-
ка е, защото, дори и без да
говорите, външният ви вид
говори достатъчно за вас на
околните и разкрива доста
черти от характера ви.

Пъпът на човека еПъпът на човека еПъпът на човека еПъпът на човека еПъпът на човека е
свързан със спортни-свързан със спортни-свързан със спортни-свързан със спортни-свързан със спортни-
те му уменияте му уменияте му уменияте му уменияте му умения
И по-точно височината, на

която се намира пъпът ви оп-
ределя колко сте бързи. Кол-
кото е по-високо, толкова по-
добър бегач сте. А онези с
ниско разположен пъп мо-
гат да станат много добри
плувци.

Изчервяването можеИзчервяването можеИзчервяването можеИзчервяването можеИзчервяването може
да се окаже полезнода се окаже полезнода се окаже полезнода се окаже полезнода се окаже полезно
Хората, които по принцип

се изчервяват лесно, изоб-
що не харесват това. Но зна-
ете какво казват: "Руменина-
та по лицето е цветът на доб-
родетелта". И самото изчер-
вяване провокира само по-
ложителни емоции в околни-
те. Невъзможно е да се ими-

тира изчервяване. А това оз-
начава, че сте искрени. Хо-
рата, които се изчервяват
лесно, по-лесно печелят и до-
верието на останалите.

Какво означава това,Какво означава това,Какво означава това,Какво означава това,Какво означава това,
че много обичатече много обичатече много обичатече много обичатече много обичате
сладкосладкосладкосладкосладко
Да обичате сладкишите,

не е чак толкова лошо, ос-
вен ако зъбите и фигурата ви
не страдат от това. Но пък
околните вероятно ще ви ха-
ресват повече, считайки ви
за по-добри и честни хора.

Обувките издаватОбувките издаватОбувките издаватОбувките издаватОбувките издават
душевното състояниедушевното състояниедушевното състояниедушевното състояниедушевното състояние
на човека, който гина човека, който гина човека, който гина човека, който гина човека, който ги
носиносиносиносиноси
Психолози от Канзас счи-

тат, че обувките на човек мо-
гат да кажат много повече
за него, отколкото CV-то му.
Те попитали студенти какво
мислят за хора с различни
видове обувки, ето и резул-
татите:

Тревожните хора носят
тесни обувки. Обикновено
техните обувки са нови и ви-
наги изглеждат перфектно. И
те са много загрижени за
мнението на околните.

Практичните и удобни
обувки означават, че чове-
кът, който ги носи, е прия-
тен и сговорчив. Той няма
проблем да се появи някъде
със старите си кецове. За
такъв човек удобството е
преди всичко.

Скритата следродил-Скритата следродил-Скритата следродил-Скритата следродил-Скритата следродил-
на депресия се проя-на депресия се проя-на депресия се проя-на депресия се проя-на депресия се проя-
вява в поведениетовява в поведениетовява в поведениетовява в поведениетовява в поведението
на женатана женатана женатана женатана жената
Някои майки не призна-

ват колко са депресирани и
изморени след раждането,
но специалистите са сигур-
ни, че знаците за това могат
да бъдат открити в начина,
по който майката държи бе-
бето си. Според тях жените,
които държат и люлеят бе-
бето си повече с дясната ръ-
ка, са по-депресирани, а те-
зи, които го държат с лява-
та, са по-спокойни и емоци-
онално стабилни.

НачинътНачинътНачинътНачинътНачинът, по който се, по който се, по който се, по който се, по който се
храним, говори захраним, говори захраним, говори захраним, говори захраним, говори за
нашия темпераментнашия темпераментнашия темпераментнашия темпераментнашия темперамент
Наблюденията на експер-

та по поведенчески реакции
Джулиет Бохосян от Лос Ан-
джелис, начинът, по който се
хранят хората, разкрива оп-
ределени черти от характе-
ра им.

Хората, които сеХората, които сеХората, които сеХората, които сеХората, които се
хранят бавно: те сахранят бавно: те сахранят бавно: те сахранят бавно: те сахранят бавно: те са
спокойни и обичат даспокойни и обичат даспокойни и обичат даспокойни и обичат даспокойни и обичат да
се наслаждават насе наслаждават насе наслаждават насе наслаждават насе наслаждават на
всеки моментвсеки моментвсеки моментвсеки моментвсеки момент.....
Хората, които се хранят

бързо: обикновено се спра-
вят с по няколко задачи ед-
новременно и умеят да спаз-
ват крайни срокове. Те са хо-
ра, които постоянно бързат

и са със състезателен дух.
Капризните спрямо хра-

ната си: страхуват се от про-
вал, не обичат да излизат от
зоната си на комфорт и не
предприемат рискове много
често.

Хората, които се хранят,
разделяйки храната си (то-
ва са онези, които първо
ядат месото, после един вид
зеленчуци, а след това пю-
рето си например): те са пре-
цизни към детайлите и се
стремят към съвършенство.

ГГГГГризането на ноктитеризането на ноктитеризането на ноктитеризането на ноктитеризането на ноктите
в признак за перфек-в признак за перфек-в признак за перфек-в признак за перфек-в признак за перфек-
ционизъмционизъмционизъмционизъмционизъм
Гризането на ноктите ви-

наги е било заклеймявано ка-
то много лош навик. Но съв-
ременните учени са на мне-
ние, че това е всъщност
признак за перфекционизъм.

Понякога хората гризат
ноктите си не защото са нер-
вни, а защото нямат какво

да правят с ръцете си в да-
ден момент. Те са на мне-
ние, че всяка една минута
от живота им може и трябва
да се използва по най-доб-
рия начин. Учените също от-
белязват, че дори да е така,
това пак е лош навик, защо-
то да бъдеш малко мързе-
лив е по-добре за здравето
на човека.

 Цветът на очите е Цветът на очите е Цветът на очите е Цветът на очите е Цветът на очите е
свързан с личностнисвързан с личностнисвързан с личностнисвързан с личностнисвързан с личностни
качествакачествакачествакачествакачества
Шведски учени са устано-

вили, че същите гени, които
формират фронталния лоб на
човека, влияят и върху цвета
на очите. Във фронталния лоб
на мозъка са разположени
центровете, които определят
личностните ни качества. За-
това може да се направи зак-
лючението, че често хората,
които имат еднакъв цвят на
очите, споделят и еднакви
ценности в живота.

Кажете това на
дъщеря си

Децата растат толкова
бързо. Докато се обърнеш
и бебето, което сякаш пре-
ди дни си люлял на ръце,
се е превърнало в малко ди-
во човече, което бърза за
училище. А след още някол-
ко години вече е възрастен
човек, който поема сам по
пътя си, а вие се радвате,
ако се сети да ви се обади
по телефона поне за Коле-
да.

Когато сте майка и има-
те дъщеря обаче, не бива да
позволявате тя да порасне,
без да я научите на някои
много важни неща. Не са
малко и истините за живо-
та, които именно вие като
нейна майка трябва да ? спо-
делите.

Ето и 10 от тях:

Грешките са ценен опит
и никой не може да ги из-
бегне, докато върви по пътя
към щастието. Затова обмис-
ли ги, поучи се от тях и про-
дължавай напред към целта
си.

Не съществуват перфект-
ни хора. Всеки има нещо, ко-
ето не умее да прави добре
и рано или късно се прова-
ля. Тайната за успеха е та-
зи: да се изправяш повече
пъти, отколкото си паднал.

Уважавай себе си! Раз-
личните хора винаги ще имат
различни мнения за теб, не
им позволявай да ти повли-
яят. Сама трябва да знаеш
кои са силните и слабите ти
страни.

Не е задължително пър-
вата ти любов да е любовта
на живота ти. Хората се про-
менят и понякога се разде-
лят. И понякога това е най-
добрият вариант. Помисли
върху причините за една не-
успешна връзка, не повтаряй
грешките си, но никога не
спирай да търсиш и да да-
ваш любов на хората, които
са ти скъпи.

Понякога добрината вър-
ши чудеса. Ако има някой,
който те тормози в учили-
ще, направи му искрен ком-
плимент и виж как ще реа-
гира.

Помагай на хората, кога-
то разполагаш с повече па-
ри, но никога не давай пос-
ледното, което имаш. 99% от
хората не го оценяват.

Не изгубвай себе си, опит-

вайки се да се харесаш на
другите хора. Сама решавай
дали искаш да се променяш
и по какъв начин.

Никога не продавай жи-
лището си, за да вложиш
всичко в по-голяма покупка
заедно със съпруга си. Ви-
наги трябва да имаш втори
план и място, където да от-
седнеш, ако мъжът се ока-
же не чак такъв принц, за
какъвто си го мислела.

Материалните неща ще те
направят щастлива само за
момент. Опитът е много по-
ценен. Ако можеш да изби-
раш между хубава екскурзия
и скъп телефон, избери пър-
вото.

Много от съучениците и
приятелите ти ще изчезнат
от живота ти, след като за-
вършите училище или уни-
верситета. Ще си истинска
щастливка, ако продължиш
приятелството си поне с
един от тях. Грижи се за та-
зи връзка и за този човек!

Учени от Калифор-
нийския университет
- Дейвис, установиха,
че плодът на мангото,
богат на антиокси-
данти и бета каротин,
е отлично средство
срещу бръчки, пише
научното списание
Nutrients.

В проучването са
участвали 28 жени
след менопауза. Те

са били разделени на
две групи, като
дамите от едната
група трябвало да
консумират по поло-
вин чаша сок от
манго четири пъти
седмично в продъл-
жение на четири
месеца, а от втората
- чаша и половина.

Промените в
характеристиките на

бръчките са оценени
с помощта на камера
с висока разделител-
на способност. Спо-
ред един от авторите
на експеримента,
Робърт Хекман, по
този начин изследо-
вателите са успели
да забележат това,
което не са могли да
видят с невъоръжено
око.

Резултатите пока-
заха, че при жените
от първата група се
наблюдава намале-

ние с 23 процента на
броя и дълбочината
на кожните гънки два
месеца след начало-
то на експеримента и
с 20% след четири,
предава БТА. При
участничките от
втората група обаче
е наблюдаван обра-
тен ефект.

Експертите смятат,
че това се дължи на
захарта, която се
съдържа в мангото в
големи количества.

Мангото бори бръчките
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Ðàçäàâàò íà ïàöèåíòèòå ñ COVID-19
â Ïîëøà ïóëñîâè îêñèìåòðè çà äîìàøåí
êîíòðîë íà ñúñòîÿíèåòî

Ôðàíöèÿ ùå âàêñèíèðà ñ ïðåäèìñòâî
õîðàòà îò ñòàð÷åñêèòå äîìîâå

Френският Върховен
консултативен орган по
здравеопазването смята,
че обитателите на стар-
чески домове трябва
първи да получат ваксини
срещу COVID-19, предаде
Ройтерс.

Френският президент
Еманюел Макрон заяви
миналата седмица, че
ваксините може да запо-
чнат да се прилагат още
в края на годината, ако
бъдат одобрени от френ-
ските регулаторни орга-
ни. Според регулатора
при първа фаза на вак-
синиране трябва да бъде
поставена ваксина на
обитателите на старчески
домове и на персонала,
който се грижи за тях.
Това са около 840 000
души. След тях при втора
фаза трябва да бъдат
ваксинирани хората на и
над 65 години, а после и
някои здравни работни-
ци.

Ще последват още три
фази на ваксиниране,
насочени към хората с
придружаващи заболява-

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Демонстранти държат плакат по
време на митинг срещу расизма

в Париж. Четирима френски
полицаи се разследват, а двама

от тях остават под стража в
рамките на съдебното следст-

вие по повод побоя над
чернокожия музикален проду-

цент Мишел Зеклер през нощта
срещу по-миналия понеделник.
Инцидентът повиши градуса на
дебатите във Франция около

полицейското насилие и закона
за "глобалната сигурност". На
видеозаписи, разпространени

в интернет, се вижда как
полицаите многократно удрят с

юмруци мъжа и го бият с палка.

Жител на Китай, който
на 27 юни стана столетник
и духна 100 свещички, от-
дава дълголетието си на
алкохола и цигарите, пи-
ше изданието "Индия".

Чжан Кемин никога не
се лишавал и от вредни
храни, стига да му се при-
искат, но през целия си жи-
вот рядко се дразнел и гле-
дал лежерно на нещата.

Понастоящем
100-годишният

китаец Чжан
Кемин живее в

един и същ дом с
представители на

5 поколения от
своето семейство

и прекарва по-
голямата част от

времето си в
пушене и гледане

на телевизия.

Êèòàéñêèÿò ñòîëåòíèê ×æàí Êåìèí äúëæàë
äúëãîëåòèåòî ñè íà àëêîõîëà è öèãàðèòå

Отлага се
следващият кръг от преговорите
между Израел и Ливан за морска-
та им граница, който беше предви-
ден за 2 декември. Отлагането на
този четвърти кръг преговори е по
искане на американските посред-
ници, каза ливански военен източ-
ник. Американските посредници ще
проведат срещи поотделно с двете
страни. Според представител на ли-
ванските сили за сигурност причи-
на за отлагането е, че Израел е
отхвърлил ливанските предложе-
ния. На 20 ноември Израел обви-
ни Ливан, че няколко пъти е про-
менил позицията си за местополо-
жението на морската граница и пре-
дупреди, че това може да попречи
на добива на офшорни енергоиз-
точници в района. Спорната морс-
ка зона е с площ 860 кв. км спо-
ред карта, която е регистрирана в
ООН през 2011 г., но която Ливан
днес смята за неточна.
През последните 24 часа
в Хърватия са регистрирани 1830
нови случая на заразени с коро-
навирус и рекордни 74 смъртни
случая. Броят на активните случаи
в момента е 21 457. От тях 2358
се лекуват в болница, включител-
но 255 на респиратор. От начало-
то на епидемията са регистрирани
128 442 заразени, 1786 от тях са
починали, а 105 199 оздравели.
Направени са общо 749 346 теста
за коронавирус, вкл. 5027 през
последното денонощие.
Влязоха в сила
новите, по-строги мерки, които
прие кипърското правителство за
ограничаване на пандемията от ко-
ронавирус. Мерките предвиждат
забрана гражданите да излизат от
домовете си в интервала от 21 до
5 ч., освен за придвижване до ра-
ботното място, до аптека или по
здравословни причини. Всички за-
ведения за хранене ще работят до
19 ч. Мерките ще бъдат в сила на
цялата територия на Република Ки-
пър, а не както досега само в ок-
ръзите Лимасол и Пафос.
Китай
регистрира 18 нови случая на ко-
ронавирус на 30 ноември, със се-
дем повече в сравнение с предиш-

ното денонощие, съобщиха нацио-
налните здравни власти. Петнайсет
от новите случаи са привнесени от
чужбина, уточни Националната
здравна комисия. Тя съобщи също
за три случая на местно предаване
на заразата в автономната провин-
ция Вътрешна Монголия. Броят на
безсимптомните случаи, които Ки-
тай не класифицира като потвърде-
ни, са нараснали до 17, при 10 пре-
дишния ден. Общият брой на пот-
върдените случаи на коронавирус в
континентален Китай достигна 86
530, а този на смъртните случаи
остава непроменен - 4634.

:
Íàêðàòêî

От 4 март, когато в Полша е бил установен първият случай на
коронавирус, броят на заразените достигна 990 811 души, на

починалите от инфекцията - 17 150, а на излекуваните - 577 514.
От началото на пандемията в Полша са направени повече от 6,2

млн. теста за коронавирус.

Столетникът призна в
телевизионно интервю, че
алкохолът и цигарите са
най-голямата страст в жи-
вота му.

Но с годините е тряб-
вало да намали консума-
цията си на "твърдо гори-
во". Това станало една то-
гава, когато навършил 90.

Чжан Кемин започнал
да пуши още на 20-годиш-

на възраст. Той до ден дне-
шен пуши по 1 кутия цига-
ри на ден.

Столетникът няма осо-
бени здравни проблеми с
изключение на леката за-
губа на слух.

"Все още си задавам
въпроса дали е хубаво или
не да се пие и да се пу-
ши", доверява дълголетни-
кът. ç

ния, като например
диабетиците, към други
изложени на риск профе-
сии и накрая към възрас-
тните, за които не е
известно, че имат придру-
жаващи заболявания.
Препоръките ще се про-
менят в зависимост с
получаването на повече
данни. Ръководителят на
ведомството Доминик льо
Гюлюдек препоръчва
ваксинирането да е на
доброволна основа.

ЕС досега има догово-
ри с шест фармацевтични
компании, разработили и
изпитващи ваксини срещу
коронавируса. Очаква се
ЕС да разполага с 1,9
млрд. дози, като Франция
цели да си осигури около
295 млн. дози.

Полските власти стар-
тират програма за меди-
цински контрол на паци-
ентите с COVID-19 от
вкъщи, която предвижда
раздаване на всички
заразени на пулсови
оксиметри, заяви здрав-
ният министър Адам
Неджелски. "Искаме

всички с положителна
проба да бъдат обхванати
от опека от вкъщи", каза
министърът и добави, че
"пулсовите оксиметри ще
бъдат осигурени от дър-
жавата за всички с
положителна проба". По
думите на Неджелски те
ще бъдат разпращани по
пощата.

Както поясни министъ-
рът, устройствата за
тестване на наситеността
на кръвта с кислород ще
бъдат свързани с мобилни-
те телефони, които с
помощта на специално

приложение ще изпращат
резултатите от изследвани-
ята на лекарите. "В случай
на криза или съмнения ще
последва телефонно
обаждане и в съответния
момент ще бъде изпратена
спешна помощ", добави
Неджелски.

Повече от 292 000 души
са под карантина. Във
Варшава и други големи
градове се изграждат
полеви болници. В момен-
та в страната има общо
39 200 легла за болни от
COVID-19 и 3000 апарата
за обдишване. ç
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Èìà "ñåðèîçíè èíäèêàöèè çà ðîëÿ
íà Èçðàåë" â ïîêóøåíèåòî

Иранският ядрен учен
Мохсен Фахризаде се е
движел с бронирана
кола, но излизайки от
нея, е бил убит с дистан-
ционно управляемо
автоматично оръжие,
съобщи агенция ФАРС,
цитирана от ТАСС.

Ученият пътувал със
съпругата си от град
Ростамкола в северната
провинция Мазандаран
към Абсард в провинция
Техеран. Придружавала
го охрана с 3 автомобила.

Първата кола от
ескорта избързала нап-
ред, за да провери
ситуацията по пътя.
После Фахризаде чул
шум от улучили автомо-
била куршуми и излязъл
навън, защото помислил,
че има някакъв проблем
с двигателя.

Срещу него било
стреляно с дистанционно

Èðàíñêèÿò ÿäðåí ó÷åí Ôàõðèçàäå
å óáèò ñ äèñòàíöèîííî îðúæèå

"Ïàíäåìèÿ" ñòàíà äóìà íà ãîäèíàòà
ñïîðåä ðå÷íèêà "Ìåðèàì-Óåáñòúð"

Държавната
иранска
телевизия
показа в
понеделник
ковчега на
ядрения учен
Мохсен
Фахризаде,
увит в иранс-
кото знаме на
траурна
церемония в
министерство-
то на отбрана-
та, на която
министърът на
обраната Амир
Хатами обеща
Техеран да
отмъсти за
убийството.

54 горски пожара бушу-
ват на територията на ав-
стралийския щат Нови
Южен Уелс след уикенд на
рекордни горещини, пре-
даде ДПА.

От пожарите само 3 все
още не са овладени, но по-
жарникарите са убедени,
че ще успеят да се спра-
вят благодарение на по-
благоприятното време в
понеделник, заяви говори-
тел на местната пожарна
пред австралийската наци-
онална телевизия.

В продължение на 2 дни
най-големият по население
австралийски щат беше об-

Èçòî÷íà Àâñòðàëèÿ å îáõâàíàòà îò ïîæàðè
ñëåä 40 ãðàäóñà ãîðåùèíè ïðåç óèêåíäà

хванат от жестоки горещи-
ни. В някои части на щат-
ската столица Сидни тем-
пературата надмина 40
градуса. Пожароопасната
обстановка се усложни до-
пълнително от силен вятър,
чиято скорост достигаше
до 100 км/ч.

Събота вечер беше най-
горещата ноемврийска ве-
чер в Сидни, регистрира-
на някога. Метеорологична-
та станция в централния де-
лови район на града тога-
ва не отчете по-ниска тем-
пература от 25,4 градуса.

В неделя властите зая-
виха, че по отношение на

огнената стихия това е бил
"най-тежкият ден" от катас-
трофалния сезон на горс-
ките пожари 2019/2020 г.

Макар и Австралия да
не преминава през съща-
та суша, през каквато пре-
мина миналото лято, голя-
мото количество валежи
доведе до свръхизбуяване
на тревистата растител-
ност, което съдейства за
разпространението на огъ-
ня.

Австралийският остров
Фрейзър в списъка на
ЮНЕСКО ще бъде затво-
рен за 2 седмици заради
горски пожари. ç

Снимки
Интернет и

Пресфото БТА

Самолети са
изсипали над
горящите гори
на австралийс-
кия о. Фрейзър

250 000 л вода,
но това не е
помогнало

заради песъчли-
вата почва на

острова. Остров
Фрейзър се

смята за
неповторим
природен

резерват. Той е
в списъка на
световното

наследство на
ЮНЕСКО от

1992 г.

"Пандемия" бе избрана
за дума на 2020 г. от речни-
ка "Мериам-Уебстър", съоб-
щи АП. "Това вероятно не е
голяма изненада", коменти-
ра пред агенцията Питър
Соколовски, редактор в
"Мериам-Уебстър".

"Често важните новини
съдържат техническа дума,
която е свързана с тях, но
в случая думата "пандемия"
не е просто техническа, тя
се превърна в нещо общо.
Вероятно това е думата, с
която ще свързваме и опис-
ваме този период в бъде-
ще", каза той.

Речникът "Мериам-Уебстър" избира дума на годината повече от 15
години. Миналата година думата бе "те", през 2018 г. - "справедли-
вост", през 2017 г. - "феминизъм", през 2013 г. - "наука", през

2012 г. - "социализъм". През март "Мериам-Уебстър" реагира бързо
и добави и актуализира описанията на думи, свързани с пандемия-
та. "Коронавирус" е в речника от десетилетия, но "Ковид-19" се

появи през февруари и 34 дни по-късно речникът вече бе включил
нейното описание в сайта си.

Думата придоби специ-
фичността си през март та-
зи година, когато кризата с
новия коронавирус бе опре-
делена като пандемия, но на
сайта Merriam-Webster.com
тя вече бе добила популяр-
ност още в началото на яну-
ари и после отново през
февруари, когато бяха регис-
трирани първи смъртни слу-
чаи в САЩ и разпростране-
нието на заразата на кру-
изни кораби.

На 11 март СЗО обяви
разпространението на за-
разата за глобална панде-
мия и търсенията за дума-

та на сайта рязко се увели-
чиха. Интересът към нея ос-
танал значително висок
през цялата година, каза
Соколовски.

Той поясни, че търсения-
та за думата на сайта на 11
март били 115 806 процента
повече в сравнение със съ-
щата дата миналата година.

"Това е най-краткият пе-
риод, в който една дума
влиза в речника след поя-
вата си", обяснява Соколов-
ски. "Коронавирус" е сред
кандидатите за дума на го-
дината заедно с "каранти-
на" , "мамба" и други.

Сайтът на "Мериам-Уеб-
стър" има месечно около 40
млн. потребителя и около
100 млн. преглеждания на
страници. ç

управляемо автоматично
оръжие от автомобил
"Нисан", от разстояние
близо 150 м. После
нисанът бил взривен.
Организаторите на атен-
тата не са били на мяс-
тото.

Ученият бил улучен с 4
куршума. Няколко други
улучили негов бодигард.

Фахризаде бързо бил
откаран в болница, но
лекарите не успели да го
спасят. Собственикът на
нисана бил напуснал
Иран на 29 октомври.

Разузнавателните
служби на Иран са полу-
чили информация за
организаторите на убийс-
твото, съобщи министерс-
твото на информацията.

В петък иранската
агенция съобщи за атен-
тата срещу Фахризаде,
ръководител на изследо-
вателски център към

иранското министерство
на отбраната.

По-късно ведомството
потвърди, че ученият е бил
ранен и е починал в болни-
цата. Външният министър
Мохамад Джавад Зариф
заяви, че има "сериозни

индикации за роля на
Израел" в убийството.

Според иранската
англоезична телевизия
Прес Ти Ви оръжието,
използвано за убийство-
то на Фахризаде, е
произведено в Израел.

"Оръжието, което е
иззето от мястото на
терористичния акт, е с
обозначение и специфи-
кации на израелската
военна индустрия", твър-
ди неназован източник
на телевизията. ç
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ÖÑÊÀ ïîáåäè ñ 2:0 ÖÑÊÀ 1948
íà "Áúëãàðñêà àðìèÿ"

ЦСКА победи ЦСКА
1948 с 2:0 у дома в дву-
бой от 14-ия кръг на
Първа лига в дебюта на
новия си треньор Бруно
Акрапович начело на
тима в първенството.
Домакините се възполз-
ваха от първото си
положение и с първия
точен удар в срещата
откриха резултата с
попадение на Али Соу в
18-ата минута. Втората
част започна отново с
превес на ЦСКА и две
възможности в първите
минути, но Соу и Санка-
ре не успяха да поразят
целта. Домакините про-
пуснаха най-чистата си
възможност през втората
част в 75-ата минута,
когато Санкаре се разми-
на с топката на метри от
вратата. ЦСКА 1948 пък
стигна до първия си и
оказал се единствен
точен удар след фаул,
когато Мартин Камбуров
опита да изненада Буса-
то със силен шут. Десет
минути преди края ЦСКА
реши всичко с втори гол.
Йомов центрира отляво,
а Лазар Марин си отбе-
ляза автогол и оформи
крайното 2:0. Така ЦСКА
се изравни по точки с
третия Арда (по 24) и е
на пет от лидера Лудого-
рец, докато ЦСКА 1948
остава на шеста позиция
с 20.

Старши треньорът на

Гостите имаха само един точен удар в целия двубой

Али Соу (вляво) бе обявен за Играч на мача

От стр. 1

Румънският Клуж е в се-
рия от три поредни загуби
и общо пет в последните
шест двубоя, което предоп-
редели бъдещето на настав-
ника. Раздялата все още не
е официална, като се очак-

Арсенал загуби у дома от
Уулвърхемптън с 1:2 в мач
от десетия кръг на англий-
ската Висша лига и записа
трето поредно поражение
на свой терен за първенст-
во. И трите гола паднаха
още през първата част. Дву-
боят започна с по-добра иг-
ра на гостите, които при-
тиснаха сериозно "топчии-
те" и закономерно поведо-
ха с гол на Педро Нето (27).
"Артилеристите" изравниха
бързо след заучено поло-
жение на корнер, при кое-
то Габриел Магаляеш (30)
направи 1:1. В края на по-
лувремето по-добрата игра
на "вълците" се увенча с нов
гол, като негов автор стана
Даниел Поденсе (42).  След
успеха си в Лондон Уулвс
се изкачи до шестата по-

Àðñåíàë ñ òðåòà ïîðåäíà
äîìàêèíñêà çàãóáà

зиция със 17 точки. Арсе-
нал е 13-и с 13.

Тотнъм завърши 0:0 при
визитата си на Челси в лон-
донското дерби от десетия
кръг и се върна на върха
във Висша лига с по-добра
голова разлика от шампио-
на Ливърпул. Двата отбора
имат по 21 точки, а Челси е
трети с 19. Срещата на
"Стамфорд Бридж" не пред-
ложи на зрителите кой знае
колко голови положения
пред двете врати и логич-
но се стигна до равенство.

Други резултати от кръ-
га: Кристъл Палас - Нюка-
съл 0:2, Брайтън - Ливърпул
1:1, Манчестър Сити - Бърн-
ли 5:0, Евертън - Лийдс 0:1,
Уест Бромич - Шефилд
Юнайтед 1:0 и Саутхемптън
- Манчестър Юнайтед 2:3. ç

Мъжкият национален отбор на България по баскетбол загуби от Гърция със 78:84 след продължение в
четвъртата си среща от група "H" на пресявките за Евробаскет 22  в Сараево.  Така нашият тим ще се бори

за последната квота за финалите на Стария континент с Латвия на 19 февруари догодина. При победа
националите ни ще се класират за Евробаскет 2022.

Êëóæ îñòàíà
áåç òðåíüîð
ïðåäè ìà÷à ñ
"àðìåéöèòå"

:
Íàêðàòêî

Тодор Неделев е
с контузия на
коляното. Халфът на Ботев
(Пд) напусна мача със
"смърфовете"  (0:6) малко
преди края на първото
полувреме, като съмненията
са, че има проблем с
кръстните връзки. Национа-
лът може да отсъства от
терените няколко месеца,
което може да възпрепятст-
ва негов трансфер. "Канар-
четата" се надяват именно с
продажбата на Неделев да
стабилизират финансовото
състояние в клуба.
Бившият наставника
на Левски Делио
Роси се завърна
в професията. Той застана
начело на италианския
втородивизионен Асколи.
60-годишният специалист
заменя на поста Валерио
Бертото, който беше
освободен заради лошия
старт на сезона. Асколи
има едва 5 точка от осем
мача и е в зоната на
изпадащите.  Договорът на
Роси е до края на сезона.
Италианецът работи на
"Герена" през 2017/2018.
За последно той водеше
Палермо от април до юли
2019 година.
Мениджърът на
Тотнъм Жозе
Моуриньо изпрати
специален подарък по
случай  християнския
празник Андреевден.
Специалния направи видео
поздравление за малкия
Андрей Евтимов, който е
само на 16 месеца, но
явно има голям приятел в
лицето на 57-годишния
португалец. Клипът беше
споделен в социалните
мрежи от бащата на
малкия Андрейчо - Кирил
Евтимов, който от години е
чест гост по английските
стадиони, където се среща
с голяма част от звездите
на световния футбол.

ва да има заседание на Уп-
равителния съвет. Проблем
е неустойката на Петреску,
която възлиза на 2 милио-
на евро, пише Газета Спор-
турилор.

Все още няма яснота кой
ще води ЧФР Клуж в пред-

стоящия мач в Лига Европа
срещу ЦСКА. Според инфор-
мации един от кандидатите
за поста е бившият румънс-
ки национал Адриан Муту,
който в момента е селекци-
онер на младежкия отбор на
Румъния до 21 години. ç

ЦСКА Бруно Акрапович
призна, че има още
върху какво да се работи
в отбора въпреки победа-
та с 2:0 над ЦСКА 1948.
Босненският специалист
отвърна на капитана на
Локомотив (Пд) Димитър
Илиев, който заяви, че
футболистите на "смърфо-
вете" са направили
Акрапович добър тре-
ньор. "Много важно е да
тръгнеш в мача с един
гол. Важно е да играеш
своя стил, да има сигур-
ност. Беше много добре,
че реагирахме по такъв
начин след мача с Йънг
Бойс. Има още много
работа, момчетата трябва
да свикнат. Не позволих-
ме на противника да
направи почти нищо,
имахме положения. Това
ме прави ме оптимист за
бъдещето", сподели
Арапович.

 "Никога не съм дово-
лен. Трябва повече,
защото момчетата могат
повече. Казвам им да се
наслаждават на тези
мачове, да вземем пози-
тивното от Лига Европа и
да си вземем победите в
първенството. В Европа,
ако покажеш добро лице
и вкараш голове, ти се
вдига самочувствието",
добави босненецът.

"Димитър Илиев е
много голям играч, голям
човек. Поздрави за него
и неговото семейство.

Радвам се, че са ми
помогнали да стана такъв
треньор", заяви лаконич-
но Акрапович за комента-
ра на Илиев.

Старши треньорът на
ЦСКА 1948 Красимир
Балъков бе доволен от
играта на своя тим въп-
реки загубата. "Не виж-
дам кой знае каква
разлика между двата
отбора. Водеше се една
битка в центъра. На фона
на 90-те минути, ние се
опитахме да играем
футбол докато те я рита-
ха напред, където играха
за първа и втора топка.
Има нещо, което трябва
да коригираме. Лошото е,
че ни вкараха два гола,

които не бяха отиграни.
При първия се получи
рикошет, а при втория
гол нямахме късмет.
Разликата беше индиви-
дуалната класа на някои
футболисти. Али Соу
показа, че в такива
ситуации може да реаги-
ра", сподели Балъков
след мача.

"Не търсим вината в
други. Имаме футболисти,
които ни липсваха. В
тази пандемия трябва да
играем с това, което
разполагаме. Резервите
ни днес бяха на 1-2 дни
тренировка. Надявам се
другите момчета да се
оправят ", каза още
наставникът. ç
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Такава далавера в клуба и Иван Костов не е правил, смята легендата
на "жълто черните" и ЦСКА

Георги Георгиев-Гецата е
легенда на Ботев (Пд) и
ЦСКА. Бронзов медалист от
световното първенство в
Щатите. Един от най-тех-
ничните футболисти в Бъл-
гария. В момента 57-годиш-
ният специалист работи ка-
то селекционер към БФС, къ-
дето отговаря за деца и
юноши.  Гецата даде интер-
вю пред агенция БЛИЦ, а пър-
вият въпрос беше свързан с
катастрофата на "канарче-
тата" срещу големия им
градски съперник.

- Г-н Георгиев, как ще ко-
ментирате тежката загуба
на Ботев (Пд) от Локо (Пд)
на "Лаута" с 0:6?

- Така се пише история. С
такъв резултат. За съжале-
ние… Мача не го гледах. Слу-
шах го по радиото. После си
го върнах по телевизията.
Какво да ви кажа… Локо ся-
каш играеше срещу отбор от
"А" окръжна, да не кажа "Б"
окръжна група. Вината оба-
че не е в играчите и треньо-
рите. Проблемът е много по-
мащабен. Липсата на пари
и качествено ръководство
вече три месеца се отразя-
ва върху отбора и ето че се
случи лошото - тежкото, ис-
торическото поражение от
Локомотив. Малкото пари,
които пристигат, бързо се
разпределят и пак наново.
Събраха уж 565 000 лева. Уж
дългът беше изчистен, чух-
ме хвалебствени слова: "Бра-
во, ботевисти", но… пак ни-
що. Аз искам да попитам -
нали дълговете на Ботев бя-
ха 26 милиона лева, а сега с
565 хиляди лева изкупихме
дълга. Как стават тези неща,
питам аз? Такава далавера
и политикът Иван Костов не
е правил. Локото спря да иг-
рае второто полувреме. Ама
Тунчев къде ги направи тия
две смени. Влязоха две ре-
зерви, надъхани до краен
предел, и вкараха още два
гола. 0:6 тежи, доста, ужас-
но е. 0:4 щеше да е друго.
Но резултатът е следствие
на всичко, което се случва
в клуба. Оплюха Георги Са-
муилов, появиха се някакви
сдружения, съдружия, корпо-
рации, а човекът си замина.
И ето виждате какво се по-
лучава. Едно огромно нищо.
Има един Асен Караславов -
бил прокурист. Каква е тази
длъжност във футбола? Про-
курор знам, ама прокурист.
И това е ръководителят на
отбора. И някакви двама ак-
ционери, които не ги позна-
вам и не искам да ги позна-
вам. Имената им не мога да
запомня. Те са известни със

Георги Георгиев-Гецата иска да се обявят имената на виновните за тежкото
финансово състояние на Ботев (Пд)

своята неизвестност. Ако ми-
на покрай тях, няма да ги
позная. Но ще ви кажа дру-
го. Не 0:6 е най-тежкото в
Ботев. Най-тежкото е това,
което се случва в детско-
юношеската школа на клу-
ба. 12-13 деца, които са про-
ектонационали, избягаха -
кой в Левски, кой в ЦСКА,
Лудогорец, Септември. Това
е по-голямата трагедия, за-
щото Ботев винаги е бил лю-
пилня на таланти. Сега та-
лантите бягат, а разни чуж-
денци махат гащи и само
разхождат фланелката на Бо-
тев.  Не знам колко бразил-
ци и колумбийци има в от-
бора, които се водят на до-
говор и не играят. Тях ги до-
кара един треньор, който бе-
ше преди това, няма да спо-
менавам името му. И никой
не носи отговорност за ни-
що. Кой ги е докарал? Или
са хванали самолета сами,
знаели са къде е Коматево,
пристигнали са и са подпи-
сали договори за по 7-8 хи-
ляди евро месечно. Те в Бра-
зилия не могат да ги преб-
роят тези пари, камо ли да
ги получават там. Сега си
стоят. Искат компенсация.
Никой не ги знае колко са
на брой. Крият ги някъде. И
кой носи отговорност. Кой?
Добре, пишете, че аз съм ви-
новен. Пишете, че Гецата Ге-
оргиев носи отговорност,
след като няма кой да изле-
зе публично и да обяви то-
ва. Сега чакат парите от
трансфера на Никола Илиев
в Интер, за да ги разпреде-
лят. Как, по какъв начин -
пълна мъгла, пълна загадка.
Ще ви дам един пример -
викам аз две момчета от
юношите до 16 години в на-
ционалния отбор за мач със
Сърбия. От Ботев обаче не
ги пускат, че имали мач с
Арда. Вие представяте ли си
- къде е Арда, къде е нацио-
нален отбор и двубой със
сърбите.

- В неделя се игра мач
ЦСКА срещу ЦСКА 1948?

- Разбирам подтекста на
въпроса. Казал съм отдав-
на, че най-логичното е два-
та клуба да се обединят, но
това просто няма как да ста-
не. Не виждам как ще се
случи. В България винаги са
ставали странни неща. Две
ЦСКА да има. Ами ужасно
е. Все едно два отбора Ли-
върпул да има. То е ясно, че
истинското ЦСКА е там, къ-
дето е публиката. Спор ня-
ма. Но защо да има разцеп-
ление. Феновете на 1948 мо-
же да са малко на брой, мо-
же да са 20-30 души, но пак

си е разцепление.
- Бруно Акрапович в

ЦСКА? Вашият коментар?
- Голяма изненада беше с

назначението му. Никой не
очакваше. Акрапович може
да вдигне отбора, но при оп-
ределени обстоятелства.
Малко ме съмнява това да
стане по бързата процеду-
ра. Той не е водил подготов-
ка, не е участвал в селекци-
ята. Затова нека го оставят
да работи поне 6 месеца. Ама
да работи напълно сам. Без
да му се намесва този или
онзи. В защитен план сме
зле, доста зле бих казал. Ня-
ма класа отзад. Там първо е
нужно да се помисли за но-
ви попълнения. Отделно виж-
те колко крила има ЦСКА.
Ами те са безброй. Въпро-
сът е дали всички са качес-
твени. Навремето по мое
време в ЦСКА имахме само
три крила - Емо Костадинов,
Христо Стоичков и Дончо
Донев. Само три, но безцен-
ни, прекрасни, отлични фут-
болисти. А сега - всеки вто-
ри крило в ЦСКА, ама дали
може да лети…  Един мач
някой играе супер, после 3-
4 мача се крие. Не става та-
ка. В ЦСКА трябва постоян-
ство. Иначе си обречен на
провал. И друго важно - кой
е лидерът в отбора, че нещо
не го виждам. Кой? Кой е
голямото име, голямата фи-
гура? Пак нямаме отговор.
Чета аз едни коментари, гле-
дам и по телевизията обсъж-
дат - Али Соу бил страхотен
нападател. Кое му е страхот-
ното, че от 10 положения не
вкарва нито едно. Срещу
ЦСКА 1948 отбеляза, браво,
но в предишните мачове? Не
оспорвам, че момчето се
връща, покрива, отваря

пространства на другите
офанзивни футболисти. Но
неговата основна задача е
да бъде голмайстор. Щом е
централен нападател, какъв
друг да бъде?

- Кой трябва да поеме
националния отбор?

- Не мога да дам отговор
на този въпрос. Честно ка-
зано, аз имам варианти, но
няма да споменавам имена,
защото не зависи от мен.
Само ще подчертая какъв да
е профилът на новия нацио-
нален селекционер. Треньо-
рът трябва да е играл голям
футбол. Да е човек, от кого-
то другите имат респект. И
същевременно да бъде мо-
тиватор. Но не с цупене, ка-
ране и желязна дисципли-
на. С това не става. Нас Пе-
ната навремето да не би да
ни е заключвал по стаите.
И жените идваха на лагери-
те, и никой не е ходил с
пръчка в ръка, за да въвеж-
да железен ред. Но биехме,
печелихме, защото бяхме
професионалисти с главни
букви.  Сега има двама-три-
ма треньори, които отгова-
рят на тези качества, които
споменах. Дано един от тях
поеме националния отбор.
Направи ми впечатление в
последните мачове на Бъл-
гария как може Димитър
Илиев да бъде толкова мал-
ко използван. Човекът е фут-
болист №1 за 2019 година,
играе отлично в първенст-
вото, в националния или тър-
ка пейката, или влиза за ня-
колко минути с някои мал-
ки изключения. И друго - в
един мач той и Тощко Неде-
лев играха заедно и тогава
играта на тима се подобри.
Много добре се разбират,
чудесно комуникират. Но

после смениха един от тях
и това беше общият им
престой на терена с екипа
на България.

- Ще има си скоро нов
"Парк де Пренс"?

- Как да стане, като от
шест изиграни мача пада-
ме пет пъти. Как?! Аз про-
дължавам да твърдя, че
имаме много добри футбо-
листи, но трябва да им се
дава шанс. В младежкия на-
ционален има 3-4 супер иг-
рачи. Сред юношите също
- Никола Илиев, който оти-
де в Интер, Калоян Костов,
който е в Бенфика, Димо
Кръстев също е голям та-
лант. Въпросът е как ще бъ-
дат използвани тези мом-
чета и да не бъдат похабе-
ни. Вижте Роботов от Бо-
тев. Викат го при мъжете и
толкоз. Не го пускат. Ами
защо го викате тогава мом-
чето. Така не става. Остави
го да играе в юношите, при
младежите, пък после ще
дойде време и за мъжете.
Искам и нещо важно да от-
бележа - всеки футболист
трябва да има контрол над
себе си. Всеки талант, ако
иска да се развива, да се
контролира.

- За финал да кажете не-
що за Диего Марадона?

- Това е един мой свят,
който си замина. Свят, в
който съм израснал. Огром-
на загуба за световния фут-
бол и света като цяло. Очи-
те ми се насълзяват… Ни-
кога не съм играл срещу Ма-
радона, но го видях отбли-
зо на световното в Щатите.
Малко са думите, с които
мога да опиша качествата
му, но спокойно мога да по-
соча Диего за най-големия
за всички времена.
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Общество и култура" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 "Не се страхувай" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Лява политика" (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "За историята свободно" (п)
02.30 "Студио Икономика" (п)
03.30 "Не се страхувай" (п)
04.50 "Общество и култура" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 4 - тв филм /4

епизод/
15.00 Очи в очи с животните - Откритието
15.15 Влакът на динозаврите 2 - анимаци-

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Ужилването - залавянето на Дзага-

рия - 8-сериен тв филм /Италия,
2017 г./, 1 епизод, в ролите: Клаудио
Джое, Антонио Фолето, Антонио Дже-
рарди, Алехандра Ониева, Джулия
Фиуме и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата - Хаджидимовски

манастир "Свети Георги Победоно-
сец" /п/

04.25 Когато сърцето зове 4 - тв филм /4
епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 12
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп.17
06.30 "Лице в лице" /п./

07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-
даване с водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,

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

еп. 165, 166
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 5, еп. 20
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с. 14, еп. 102
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 115
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,

еп. 11
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 21
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 84

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 2

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 8 - 11

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 2

09.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 3
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 14
12.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 16
13.00 "Отвличането на Анджи" - кримина-

лен, трилър (САЩ, 2017), в ролите:
Тамара Браун, Кели Тибо, Робърт
Скот Уилсън, Джоузеф Кълп, Ричард
Дойл и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 3

16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 4
17.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 1
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 15
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" -

сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Скорост" - ек-

шън, криминален, трилър (САЩ,
1994), в ролите: Киану Рийвс, Денис
Хопър, Сандра Бълок, Джо Мортън,
Джеф Даниълс, Глен Плъмър, Карлос
Караско

00.15 "Тредстоун" - сериал, еп. 7
01.15 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 15
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 7
03.15 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 1
04.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 7, 8
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

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

сериал
10.00 "На женска територия" - комедия,

романтичен (САЩ, 2007), в ролите:
Адам Броуди, Кристен Стюарт, Мег
Райън, ДжоБет Уилямс, Макензи Ве-
га, Олимпия Дукакис, Дъстин Мили-
ган и др.

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно шоу

18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 6, 7
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 134
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 100, 101
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2, еп.

5, 6
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 13, 14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 10, 11
00.00 "На женска територия" /п./ - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2007)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
11, 12

08.00 "Честита смърт" - психотрилър, хо-
рър (САЩ, 2017), в ролите: Джесика
Рот, Израел Брусард, Руби Модийн,
Рейчъл Матюз, Чарлз Ейткън, Джей-
сън Бейл и др.

10.15 "Добрият доктор" - сериал, еп. 13, 14
12.30 "Денят на независимостта: Нова зап-

лаха" - фантастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2016), в ролите: Джеф
Голдблъм, Лиъм Хемсуърт, Шарлот
Генсбур, Вивика Фокс, Сила Уорд,
Уилям Фиктнър, Майка Монро, Джо-
уи Кинг, Бил Пулман, Джъд Хърш

15.00 "Майчински инстинкт" - трилър (тв
филм, САЩ, 2017), в ролите: Ейприл
Боулби, Джени Габриел, Мат Пейдж,
Алисън Харбърт и др.

16.45 "Събудих се в Мексико" - приключен-
ски, комедия (САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Милър, Томас
Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън
Бри, Роза Салазар и др.

19.00 Премиера: "Червената обувчица и
седемте джуджета" - анимация, ек-
шън, приключенски (Южна Корея,
2019), режисьор Сун-хо Хон

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Луди богаташи" - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2018), в
ролите: Констънс У, Хенри Голдинг,
Мишел Йео, Джема Чан, Кен Джонг

23.30 "Мохаве" - трилър, драма (САЩ,
2015), режисьор Уилям Монахън, в
ролите: Оскар Айзък, Гарет Хедлънд,
Луиз Бургоан, Марк Уолбърг и др.
[14+]

01.15 "Елхички 5" - комедия, семеен (Ру-
сия, 2016), в ролите: Константин
Хабенский, Иван Ургант, Сергей Свет-
лаков, Гоша Куценко, Мария Шукши-
на и др.

03.00 "Апостол Карамитев" - документален
филм

04.15 "Съседското момче" - психотрилър
(САЩ, 2015), в ролите: Дженифър
Лопес, Райън Газман, Кристин Чено-
ует, Джон Корбет, Бейли Чейс, Иън
Нелсън и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Специален отряд" - сериал /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериал, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал
00.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
01.30 "Женени с деца" - ситком, сезон 10
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.20 "В очакване на Купидон" - романти-
чен филм с уч. на Адам Мейфилд,
Ариел Кебъл, Хайли Дъф, Тимъти
Ботъмс, Марион Рос и др. /п/

06.50 "My little pony: Филмът" - анимацио-
нен филм /п/

09.00 "Дългът зове" - семеен филм с уч. на
Даниела Моне, Кели Блац, Лесли
Дейвид Бейкър, Дафни Зунига /п/

11.00 "Двестагодишен човек" - комедия с
уч. на Робин Уилямс, Ембет Дейвидс,
Сам Нийл, Оливър Плат и др.

13.45 "В кадър"
14.20 "Хора като нас" - комедия с уч. на

Крис Пайн, Елизабет Банкс, Мишел
Пфайфър, Оливия Уайлд, Джон Фав-
ро и др. /п/

16.45 "Отмъстителите: Война без край" -
екшън-фантастика с уч. на Робърт
Дауни Джуниър, Крис Хемсуърт, Марк
Ръфало, Крис Прат, Джош Бролин,
Крис Евънс, Скарлет Йохансон, Дон
Чийдъл, Бенедикт Къмбърбач, Том
Холанд, Чадуик Боузман, Зоуи Сал-
дана, Карън Гилън, Том Хидълстън/п/

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

21.00 "Таен агент" (премиера) - трилър с
уч. на Даян Крюгер, Мартин Фрий-
ман, Кас Анвар и др.

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

00.20 "Няма добро дело" - трилър с уч. на
Идрис Елба, Тараджи Пенда Хенсън,
Лесли Биб, Кейт дел Кастийо, Хенри
Симънс и др.

Тв програма - вторник, 1 декември 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.

Застудяване
Днес валежите ще спират, а облачността ще бъде променлива,

намаляваща до незначителна. Ще остане студено, с температури от
около нула до плюс 5 градуса, в крайните югозападни райони - малко
по-високи. Студено, с температури сутрин от около минус 8 до минус
3 ще остане времето в сряда. През деня също максималните стой-
ности ще бъдат около и малко  над нулата, до около
4-5 градуса в повечето места. Ще бъде слънчево, с временни увели-
чения на облачността.

В четвъртък ще започне повишение на температурите, отначало
слабо. Облачността ще се увеличи и ще бъде променлива. Минимал-
ните температури ще бъдат от около минус 6 в местата със снежна
покривка, до плюс 2-3 в югозападните райони и по Черноморието.
През деня максималните стойности ще са от 5 до 10 градуса, малко
по-ниски в северозападните райони.

В петък, събота и неделя затоплянето ще продължи, като в Източ-
на България и на места северно от планините през деня температури-
те ще достигнат 17-18 градуса. В ниските части на низините и в
западните райони ще се задържат мъгли и температурите ще остават
по-ниски, до около 10 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Мохаве" - трилър, драма,
в ролите: Оскар Айзък, Гарет Хедлънд, Луиз Бургоан,

Марк Уолбърг и др. [14+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 228

"Феродо". Аретир. Ривале (Тициана). Алакол. Танака
(Хиити). Абонат. Тараба. Дорадо. САМАРА. Асенов
(Драгомир). "Онорин". Китира. Иконом. Аполон. АДИ-
ДАС. Видима. Васева (Сашка). Намеса. Тарама. Ара-
мис. Силаба. Канава. Акинак. Немара. "Насаме". "Ана-
тол". Дакота. Радари..Еналид. Салака. Римеса. Иса-
лим. Лалова (Ивет). "В окопа". Пориви. Иранит. Па-
рана. Анекар (Жанин). Бараки. Абанос. "Монако".
Кимоно. Минаре. Рапани. Ариман. Ироним. Осинин
(Димитър). Аноним. Норина. Еридан. Лирика. Ками-
на. Килими. Колики. Окомер. Емитер. "До кога". Ни-
кола. Ананин (Иван). Анилин. НИЛАНА. Ранина. Ма-
нара. "Иполит". Билини. Асорин (Хосе). "Косара". Ра-
бота. Бобина. Атаман.
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Ìóçåÿò "Õóìáîëòîâ ôîðóì" â Áåðëèí ùå
áúäå îòêðèò îíëàéí çàðàäè ïàíäåìèÿòà

Берлинският "Хумбол-
тов форум" - внушителен
нов музеен комплекс в
сърцето на германската
столица, няма да приема
посетители тази година.

Поетапното отваряне
на музея трябваше да
започне на 17 декември,
но фондацията зад про-
екта обяви, че събитието
ще се проведе във вирту-
ален формат заради
пандемията.

Откриването е премес-
тено с един ден напред -
на 16 декември. Тогава
стриймингът на живо и
онлайн обиколките ще
предложат поглед към
реконструирания бароков
дворец, който приютява

Българската литература
като част от световната
"Българската литература като
световна литература" е предиз-
викателно заглавие, но вярно.
Новият сборник - първи по рода
си, разказва за нашата литера-
тура на английски език. Съста-
вители са Михаела Харпър и Ди-
митър Камбуров. Книгата не е ис-
тория на литературата ни, а въз-
можно най-понятно и стегнато
разглежда "ключови аспекти и
прояви на българската литера-
тура от 20. и 21. век".

Евгения Ралчева
ще пее в НДК
"Северът и Югът - музика на двете
Америки" е темата на Празнич-
ния новогодишен концерт, в пър-
вия ден от новата година - 1 яну-
ари, от 18.30 ч. в зала 1 на НДК.
С един от най-добрите ни оркес-
три - този на Софийската фил-
хармония с диригент маестро Та-
баков, ще споделим първите ча-
сове на 2021 г. с послание и
надежда за по-добра година. Ма-
естро Табаков е поканил и инт-
ригуващи гости солисти. Китара,
банджо, саксофон и вокал до-
пълват цветното музикално пъ-
туване през различните страни
на Америка. Главен солист е Ев-
гения Ралчева. Тя е позната от
ролите на Мими в "Бохеми", Та-
тяна в "Евгений Онегин".

Íàêðàòêî

:

Какво можем да видим на сце-
ната на Музикалния театър? На 3
декември от 18.00 ч. се играе
"Снежната кралица", а на 5 декем-
ври от 19.00 ч. и на 6 декември
от 11.00 ч. - ще гледаме "Лешни-
котрошачката". Зимните приказки
внушават усещането за красота,
любов и празник в нашия делник
и дават възможност да си поже-
лаем безгрижие, радост, доброта
и уют за Коледа.

Празничният дух влезе в рабо-
тилницата на балет "Арабеск", кой-
то подготви постановки специал-
но. Много са вълшебствата  от сце-
ната, пресътворени от балет "Ара-
беск". Емблематичната приказка на
големия датски разказвач Ханс

Çèìíèòå ïðèêàçêè íà Áàëåò
"Àðàáåñê" ïðèâëè÷àò äåöàòà

Новата изложба на худож-
ника Петър Пиронков вече
е факт в галерия Нирвана.
"Духовна експлозия на чо-
вешкия дух" - така художни-
кът описва новата си експо-
зиция. В последните си кар-
тини Пиронков изкарва на
преден план вътрешния свят
на човека - мисли и емоции.
Материалното няма място
върху платната на художни-
ка живописец. Човекът е по-
водът за изкуството, затова
Пиронков го обожествява.

Като творец той премина-
ва през различни етапи. Пре-
ди почти две години напри-
мер, отново в галерия "Нир-
вана", откри изложба с 47
картини, при това маломер-
ни. В днешни дни художни-
кът се е насочил към мону-
менталното, затова и карти-
ните му са в по-големи раз-
мери. Следващият му етап
ще е религиозен.

Всеки творец се стреми да
нарисува най-красивата кар-
тина. Когато Пиронков завър-

Ïåòúð Ïèðîíêîâ òúðñè ÷îâåøêèÿ äóõ

Õðèñòî Ãúðáîâ, Ìàðèÿ Ñàïóíäæèåâà è Ìàðèàíà Ìèëàíîâà ñå ñðåùàò íà "Ïåòúê 13-è"
Христо Гърбов, Мария

Сапунджиева и Мариана
Миланова са актьорското
трио в едно от новите
заглавия в афиша на
открита сцена "Сълза и
смях" в София. Те изпъл-

ши красива картина, той я из-
хвърля. Според него нейната
функция не е да бъде хубава.
Това е изкуството, то е дра-
ма и трябва да вълнува. Кар-
тините трябва да позволят на
човек да открие себе си в
тях. Изложбата може да се
види до началото на януари
2021 г. в галерия "Нирвана"
на столичната улица "Ангел
Кънчев" 17. ç

няват ролите в "Петък 13-
и" - последната комедия
на известния френски
комедиен сценарист и
драматург Жан-Пиер
Мартинез. Премиерата е
на 8 декември.  Режи-

сьор е Георги Кадурин.
Продуцентът на представ-
лението Фахрадин Фах-
радинов казва:

"За някои петък, 13-и,
носи радост, други са
суеверни. Страхът от

този ден сковава много
хора, но какво ли ще
донесе той на Джон и
Кристи, които очакват
двама свои семейни
приятели на вечеря в
лондонския си дом". ç

музея. Дворецът на
централния булевард
"Унтер ден Линден" е
съборен през 1950 г.,
след като понася сериоз-
ни щети през Втората
световна война. "Хумбол-
товият форум" предизви-
ка противоречия заради
постоянно нарастващите
си разходи и многократ-
ни отлагания. Общият
бюджет към момента
възлиза на 677 милиона
евро.

Според предишните
планове части от комп-
лекса трябваше да бъдат
отворени за обществе-
ността от средата на
декември, първоначално
за четири дни в седми-

цата. Мястото трябваше
да стане напълно дос-
тъпно от началото на
април. Покривайки площ
от около 40 хиляди
квадратни метра, "Хум-
болтовият форум" ще

събере колекциите на
два държавни музея,
експонати от Азия, Афри-
ка, Америка и Океания,
както и предмети, свър-
зани с историята на
Берлин. ç

Кристиан Андерсен "Снежната кра-
лица". Тя е притча за едно омагьо-
сано дяволско огледало, счупено
на милиони миниатюрни частици,
реещи се из Света, попадащи в
сърцето ни, каращи ни да вижда-
ме само грозните и лошите стра-
ни на Човека и всичко около него.
Нов хореографски прочит на Анге-
лина Гаврилова.

Спектакълът "Лешникотрошач-
ката" е създаден по прочутата при-
казка на Е. Т. А. Хофман и вълшеб-
ната музика на П. И. Чайковски.
Хореограф на спектакъла е Боря-
на Сечанова, заедно с танцьорите
на балет "Арабеск". Те са създали
празнично, приказно  зрелище за
малки и големи. ç


