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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ íàñðî÷è

êîíñóëòàöèèòå ïðåäè âðú÷âàíåòî

íà ìàíäàòà çà ïðàâèòåëñòâî
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Õð. Áîçóêîâ: Ïðîãðàìàòà çà
ñåëñêèòå ðàéîíè âå÷å ðàáîòè
çà ìàëêèòå è ñðåäíèòå ôåðìè
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Ïóòèí è Áàéäúí
ùå ðàçãîâàðÿò
âúâ âòîðíèê
Преговорите между
Владимир Путин и Джо
Байдън са насрочени за
вторник вечерта чрез ви
деоконферентна връзка. -
Това потвърди говорите-
лят на Кремъл Дмитрий
Песков, цитиран от аген-
ция "Новости". Попитан
какво ще бъде времетра-
енето на преговорите,
Песков отговори, че това
ще решат двамата пре-
зиденти. По-рано съвет-
никът на руския лидер
Юрий Ушаков заяви, че
новите преговори са
важно продължение на
руско-американската сре-
ща на високо равнище в
Женева на 16 юни. По
думите му, очаква се Пу-
тин и Байдън да обсъдят
неудовлетворителното
състояние на двустранни-
те отношения, както и
международни теми като
Афганистан, Иран, Либия
и Украйна. ç
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Âåçåíêîâ îòíîâî
å íîìåð 1
â Åâðîëèãàòà

Íóæíà å
ïðîìÿíà

е е добре Корне-
лия Нинова да
продължи да бъде
повече председа-

Звездата на Олимпиакос
Александър Везенков бе
определен за най-полез-
ния играч на 13-ия кръг
в Евролигата. Той бе в
основата на победата на
гръцкия тим с 87:84
срещу УНИКС (Казан),
след като записа 22
точки, 7 борби, 5 открад-
нати топки, 3 асистенции
и 1 чадър, за да оформи
най-високия коефициент
на полезно действие за
кръга - 36. Везенков
остави зад себе си гарда
на Монако Майк Джеймс
с КПД от 33, докато
лидерът на Фенербахче
Ян Весели оформя при-
зовата тройка с 32.
Василие Мицич от Ана-
долу Ефес заема четвър-
то място с 31, а петата
позиция си делят Сертач
Шанлъ от Барселона и
Пиерия Хенри от Фенер-
бахче с по 25.

ъпредседателят на "Продължаваме
промяната" Асен Василев внесе яснота
какво ще се случва с пенсиите от
Нова година. Както е известно, месец
декември е последният, в който са
планирани добавки от 120 лева към
пенсиите. Новите управляващи уверя-
ват, че доходите на пенсионерите няма
да се намалят с прекратяването на
добавката от Нова година, но до този
момент не беше ясно как точно ще
стане това.

Разбра се, че Василев държи на
първоначалния вариант, който бе пред-
ложен от служебното правителство с
актуализацията на бюджета - увеличение
на минималната и на максималната
пенсия, преизчисление през стажа на
всички пенсии и социална добавка за
всеки пенсионер, който остава под
линията на бедност (413 лв.)

Н
тел на Българската
социалистическа партия.
Корнелия Нинова трябва
да върви по стъпките на
Устава, който сами сме
създали. В един спокоен
управленски преход, без
повече братоубийствени
войни в БСП. Тя, каквото
можа, направи за БСП.
Направи промени в
партията, които друг не
би могъл да направи.
Както се видя, загуби
три поредни избора през
тази година. Не е
необходимо да загубим
5, 10 или 11 избора,
както по времето на
Сергей Станишев, че да
разберем, че по този
път повече не може да
се продължава и не
можем да вървим.
Корнелия Нинова има
тази задача да избере
спокойно, сигурно, без
повече битки в партията
своя заместник. Дали
младо лице, или опитен
човек да застане начело
на БСП - това е спор,
който в партията сякаш
се води непрекъснато. И
непрекъснато печелят
младите лица. Така че
най-вероятно и сега
така ще стане.

Румен ОВЧАРОВ
пред бТВ
(Със съкращения,
заглавието е на
ЗЕМЯ)

Ïåíñèèòå

"От Нова година добавки ще има
само за тези пенсионери, които след
увеличението на пенсиите от 25 декемв-
ри ще останат под линията на бедност",
каза Василев при гостуването в NOVA.
Те ще получат добавка, която да израв-
ни пенсиите до 413 лв., колкото е лини-
ята на бедност за тази година. "Всички
други пенсии ще бъдат вдигнати между
13 и 20% в зависимост от стажа", каза
Василев, който е сочен за бъдещ финан-
сов министър. ç

ÏÏ ïðåäëàãà
íîâ áþäæåò
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Ïîäãîòâåíèÿò ïðîåêò
ùå ñå èçïîëçâà ñàìî
êàòî îñíîâà

по нова формула
Ñëåä Íîâà ãîäèíà äîáàâêè
ñàìî çà õîðà ñ äîõîäè ïîä
ëèíèÿòà íà áåäíîñòòà,
îáÿâè Àñåí Âàñèëåâ

Бюджетът, подготвен от служеб-
ното правителство, вероятно ще бъде
прекроен, най-малкото защото струк-
турата на Министерския съвет, коя-
то бъдещата коалиция би предло-
жила, ще е различна. Ако страната
ни влезе в новата година без одоб-
рен бюджет, това ще е прецедент.
Според сегашния служебен финан-
сов министър не би било проблем,
ако следващата година започне без
одобрен бюджет. Спазваме закона
и сме длъжни да го направим. Тряб-
ваше да има проектобюджет до края
на октомври - тогава нямаше На-
родно събрание. Когато се формира
правителство, те ще имат възмож-
ността да го коригират, посочи Ва-
лери Белчев. Изготвеният от Бел-
чев проектобюджет се разминава с
вижданията на евентуалните след-
ващи управляващи - и за размера
на минималната заплата, и за пен-
сиите, и помощите към тях. Под-
готвеният проект обаче ще се из-
ползва като основа, коментира Асен
Василев, вероятна номинация за
финансов министър. ç

ÑÑ

Свети Николай Мирликийски се почита като избавител на пленниците и покро-
вител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите.

×åñòèò Íèêóëäåí!

â ðúêîâîä-
ñòâîòî
íà ÁÑÏ

Êèðèë Ïåòêîâ:

Ñïðàâÿíå ñ

êîðóïöèÿòà,

ïðîãðåñ íà
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ÈÍÒÅÐÂÞ

Предизвикател-

ствата сега са
свързани с кли-

матичните проме-

ни, твърди агро-

бизнесменът

Áëèçî äâå

òðåòè îò

ãåðìàíöèòå

ïîäêðåïÿò

çàäúëæè-

òåëíàòà
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Àäìèíèñòðàòèâíàòà ðåôîðìà, êîÿòî ïëàíèðàò óïðàâëÿâàùèòå, ùå
íàëîæè íåâúçìîæíîñò ïðîåêòîáþäæåòúò íà ñëóæåáíèÿ êàáèíåò äà
áúäå èçöÿëî àäàïòèðàí êúì òîçè, êîéòî ïîäãîòâÿò îò ÏÏ

Ëîðåð: Íàâèâàìå ðúêàâè è ñêà÷àìå
â áèòêàòà ñ êîðóïöèÿòà, çíàåì,
÷å íÿìà äà å ëåñíî
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Коалиционното споразу-
мение е мащабно, доку-
ментите са готови, в
момента изглаждаме
стилистични детайли.
Надяваме се коалиционни-
те ни партньори, които
имат по-сложни структури,
да приемат тези докумен-
ти, когато са готови, с
необходимата скорост.
Всички коалиционни
партньори са заявили ясно
желание да участват в
управлението", заяви
Даниел Лорер от "Продъл-
жаваме промяната" пред
БНР. Той посочи, че "ПП
навива ръкави и скача в
битката с корупцията с
ясното съзнание, че няма
да е лесна", коментира
Епицентър.бг. Здравната
битка започва тепърва,
българското общество
беше оставено да умира.
Ще действаме с обясни-

Èöî Õàçàðòà îòêàçàë ïîñò
â èçïúëíèòåëíàòà âëàñò

Имах предложение да
вляза в изпълнителната
власт. Причината да не го
приема е, че познавам
възможностите си и смя-
там, че на този етап не бих
бил полезен там. Това за-
яви Христо Петров, извес-
тен като Ицо Хазарта, след
като стана депутат, съоб-
щи Топновини.бг. На въп-
рос дали би станал минис-
тър на културата, той от-

говори: "Не, не бих станал,
защото опитът ми не сти-
га за такава длъжност. Със
сигурност това, което съм
правил през годините, би
ми помогнало да съм по-
лезен в тази сфера", уточ-
ни депутатът. Рапърът спо-
дели, че е сигурен, че го-
ляма част от хората ще
променят отношението си
към него. Моите приятели
винаги са ме подкрепяли

и това е много важно за
мен. Имаше колебания да-
ли да приема да вляза в
политиката, но си дадох
сметка, че ако откажа, ще
съжалявам цял живот... На-
ясно съм, че ще трябва да
платя тази цена. Ще си
струва, ако успея да свър-
ша смислени неща, ако ос-
тана верен на съвестта си
и некорумпиран, заяви
той. ççççç

Над 46 на сто от учите-
лите са ваксинирани, каза
министърът на образовани-
ето в служебния кабинет
акад. Николай Денков пред
БНР. От гимназиалния етап
със зелен сертификат са
12,5 на сто от учениците, за
ваксиниране или преболе-
дуване. Има тестове за
всички училища за новата
седмица, увери отново Ден-
ков. Той уточни, че към мо-
мента около 60 на сто от
учениците са подали заяв-
ка, че искат да бъдат тест-
вани в понеделник. ççççç

Президентът Румен Радев ще
проведе консултации с предста-
вители на парламентарните гру-
пи в 47-ото народно събрание,
припомни "Дарик радио". Пред-
видените в Конституцията кон-
султации с парламентарните гру-
пи ще се проведат в президент-
ската институция на 6 и 7 де-
кември. На 6 декември, понедел-
ник, държавният глава ще прие-
ме:

от 09.00 часа - представители
на парламентарната група на
"Продължаваме промяната",

от 10.15 часа - представители
на парламентарната група на
ГЕРБ-СДС,

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ íàñðî÷è
êîíñóëòàöèèòå ïðåäè âðú÷âàíåòî
íà ìàíäàòà çà ïðàâèòåëñòâî

от 11.30 часа - представите-
ли на парламентарната група на
"Движение за права и свобо-
ди",

от 14.00 часа - представители
на парламентарната група "БСП
за България".

На 7 декември, вторник, ще
се проведат консултации:

от 9.00 часа - с представите-
ли на парламентарната група на
"Има такъв народ",

от 10.15 часа  - с представи-
тели на парламентарната група
на "Демократична България",

от 13.00 часа - с представите-
ли на парламентарната група на
ПП "Възраждане". ççççç

телни мерки, обществото
ни не е готово за задължи-
телни мерки, коментира
Лорер. В резултат на общо
лошо здраве, на лоша
болнична грижа и на един
опасен вирус нашата
смъртност е втора в света.
Това е катастрофа за
България. Министърът на
здравеопазването трябва
да е силен човек, в тази
посока имаме добри идеи,
заяви още Лорер. По
думите му най-неотложна-
та грижа на ПП е да се
измисли как българинът да
не прекара зимата на
студено и как държавата
да му помогне. Поемането
на дългове не е проблем
за българската икономика.

Ние сме по-богати,
отколкото си мислим, ако
спрем кражбите и очевид-
ното отклоняване на
средства, заяви народният

представител от ПП. Той
допълни, че българските
регулатори не контролират
дейностите в държавата
както трябва и това е един
от проблемите. Увери, че
предстоят промени в
ръководните състави.

Административната рефор-
ма, която планират управ-
ляващите, ще наложи
невъзможност проектобю-
джетът на служебния
кабинет да бъде изцяло
адаптиран към този, който
подготвят от ПП. ççççç

ГЕРБ няма да подкрепи
коалиционното правителст-
во около "Продължаваме
промяната". Това каза пред
БНР Десислава Атанасова,
председател на парламен-
тарната група ГЕРБ - СДС.

Припомняме, че в събо-
та Радомир Чолаков от пар-
ламентарната група на
ГЕРБ-СДС допусна, че мо-
же да подкрепят правител-
ство на Кирил Петков.

"И към този момент не
знаем нищо за неговия бъ-
дещ състав. Това е коали-
ция на ляволиберални пар-
тии, ние сме дясна партия
и спазваме идеологията си
години наред. Никога досе-
га ГЕРБ не е управлявала с
БСП и ДПС. Заклинанията,
някои искаха дори да си та-
туират подобно заклинание,
че никога няма да управля-
ват нито с БСП, нито с ДПС,
нито с ГЕРБ, се оказаха лъ-
жа", коментира Атанасова.

ГЕРБ-СДС е втората по-
канена политическа сила за
консултации при президен-
та, които започват от днес.
Те са част от процедурата
преди връчването на пър-
вия мандат за съставяне на
правителство на най-голя-
мата парламентарна група
- тази на "Продължаваме
промяната". ççççç

ÃÅÐÁ îïðîâåðãà
èíôîðìàöèÿòà,
÷å ùå ïîäêðåïè
íîâîòî
ïðàâèòåëñòâî

Íàä 46% îò
ó÷èòåëèòå âå÷å ñà
âàêñèíèðàíè,  à 12,5 íà
ñòî îò ó÷åíèöèòå
â ãèìíàçèàëåí åòàï
èìàò çåëåí
ñåðòèôèêàò
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"Комуникацията с
коалиционните партньори
е непрекъсната. Това е
сигнал, че вървим напред.
Процесът е доста серио-
зен и се надявам, че
всяка минута, инвестирана
в него, ще ни даде по-
малко рискове в бъдеще-
то".

Това каза пред БНР
съпредседателят на "Про-
дължаваме промяната"
Кирил Петков и поясни,
че се очаква документът
да бъде при партньорите
до края на деня.

Той не изключи въз-
можността да има допъл-
нителни корекции в текс-
товете на коалиционното
споразумение. Също така
посочи оптимистичен и
реалистичен вариант за
деня, в който ще бъде
гласувано новото прави-
телство - съответно до
края на новата седмица
или през следващата.

ПП ще подпише коали-
ционното споразумение
поотделно с всяка една от
формациите, посочи
Петков.

"Синхронът се коорди-

"Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà" ñêëþ÷âà îòäåëíè
êîàëèöèîííè ñïîðàçóìåíèÿ ñ ÁÑÏ, ÈÒÍ è ÄÁ

нира от мандатоносителя.
Ние предлагаме да имаме
съвет на експертите по
теми и когато един проб-
лем не може да се реши
на експертно ниво, той да
се качи на лидерско",
обясни той.

В предаването "Полити-
чески НЕкоректно" Кирил
Петков допълни, че ПП ще
даде кредит на доверие
на коалиционните парт-
ньори за излъчване на
кандидати за министерс-
ките позиции, но "от наша
гледна точка ще държим
ясна равносметка за
постигнатите цели".

"Прехвърляме инициа-
тивата за избор на хора
към коалиционните парт-
ньори, но изискваме
отговорността да бъде
ясна във връзка с полити-
ките... Нямаме разногла-
сия кой кое министерство
очаква. Всеки един минис-
тър ще трябва да работи в
рамките на коалиционното
споразумение. Затова е
важно всеки един минис-
тър да си дойде с екип".

Той потвърди номина-
циите на ПП за министри

Âàëåðè Ñèìåîíîâ íàïóñêà ïîëèòèêàòà, ÍÔÑÁ ñ íîâî èìå
Борис Ячев е новият пред-

седател на Националния фронт
за спасение на България(НФСБ)
- такова е решението на конг-
реса на партията, провел се в
Златоград, съобщава пресцен-
търът на политическата сила.
НФСБ продължава напред с име-
то "Силна България".

Заместникът на Валери Си-
меонов е получил подкрепата на
делегатите като "човек със се-
риозен политически опит, депу-
тат в три парламента, последо-
вателен в работата си, участ-
вал във всички успешни битки
на НФСБ", се казва в съобще-
нието.

Висшият форум е приел ос-


Íà òîçè äåí

Събития
 1240 г. - Армията на
монголския владетел Бату
Хан покорява Киевското
княжество.
 1768 г. - За първи път е
публикувана "Енциклопедия
Британика".
 1774 г. - Австрия става
първата страна в света,
въвела държавно образова-
ние.
 1790 г. - Седалището на
Конгреса на САЩ се
премества от Ню Йорк във
Филаделфия и градът е
обявен за временна столи-
ца на САЩ.

 1877 г. - Започва издава-
нето на вестник "Вашингтон
Поуст".
 1879 г. - Съставено е
второто правителство на
България начело с Климент
Търновски.
 1917 г. - Новата власт в
Русия арестува цар Николай
II и членовете на неговото
семейство.
 1945 г. - В САЩ е
патентована микровълнова-
та печка.
 1955 г. - Четирите велики
сили признават правото на
неутралитет на Австрия.
 1992 г. - В референдум
населението на Швейцария
отхвърля плана на прави-
телството държавата да се
присъедини към Европейс-
кия съюз.
Родени
 1913 г. - Николай
Амосов, съветски хирург,
академик

 1924 г. - Павел Матев,
български поет, министър на
културата от 1965-1975 г.,
председател на Славянския
комитет и на Съюза на
българските писатели
Починали
 1892 г. - Вернер фон
Сименс, германски електро-
техник
 1988 г. - Рой Орбисън,
американски певец
 2000 г. - Светозар
Вукманович, югославски
антифашист и политик от
обкръжението на президен-
та Йосип Броз Тито
 2019 г. - Почива велика-
та актриса Стоянка Мутафо-
ва

Ìèíèñòðèòå ùå ñà ñâîáîäíè äà
ïîäáåðàò åêèïèòå ñè, çàÿâèõà
îò ìíîçèíñòâîòî

на финансите, на вътреш-
ните работи и на образо-
ванието - Асен Василев,
Бойко Рашков, Николай
Денков.

"Финалното решение
ще бъде взето в коалици-
онния формат. Като коа-
лиционни партньори
трябва да се научим, че
сме общ отбор и държим
на нещата, които сме си
обещали".

Кирил Петков подчерта

една от точките в коали-
ционното споразумение -
реформирано правосъдие
в България:

"Иван Гешев е част от
проблема, другата част е
как работи тази система...
Бих се зарадвал да прие-
ма подкрепа и от опози-
ционните партии, ако
темата е смяната на
главния прокурор, смяна-
та на системата, по която
той се избира."ç

тавката на досегашния лидер Ва-
лери Симеонов, който се оттег-
ля по собствено желание.

Делегатите на конгреса еди-
нодушно са приели отчета му
за работата на ръководството на
НФСБ, на народните представи-
тели на партията в 44-тото на-
родно събрание и представите-
лите й в изпълнителната власт.

"Когато влязохме в управле-
нието, минималната пенсия бе-
ше 164 лв. Трудно, но упорито за
четири години мандат, въпреки
съпротивата на ГЕРБ, успяхме да
изпълним обещаното пред наши-
те избиратели минималната пен-
сия да стане 300 лв.", е изтъкнал
в отчета си Симеонов.ç

Ìîäåëúò "ÃÅÐÁ" îñòàâà íåïîêúòíàò ïî ìåñòà
Макар и късно, но стават яс-

ни повсеместните конфликти на
интереси в общини, управлявани
от ГЕРБ и смятани за бастиони
на тази партия. При това - голе-
ми общини, в които е съсредото-
чен огромен обществен ресурс.
Борисов не е премиер, ГЕРБ ня-
ма мнозинство, но кметовете им
са непокътнати с феодалната им
власт!

ГЕРБ по йезуитски създаде
особено порочен модел в мест-
ната власт. В големите общини
премиерът Борисов изливаше

мощни субсидии, за да реже лен-
ти и да представя тези градове
като "витрини" на стабилността.
"Работа, работа, работа", звуче-
ше по тв-студиата, но зад фаса-
дата лъсва реалността - далаве-
ри, нагласени обществени поръч-
ки, "наши" фирми, абонирани за
ремонтите. А ремонтите - срути-
ще: некачествени, с "отчитане" в
партийни черни каси и в чекме-
джетата, с удължени с месеци и
с години срокове, със "задължи-
телен" ремонт на ремонта, с ре-
ки по току-що открити булевар-

ди във Варна, дете, починало за-
ради течащ ток от шахта в Со-
фия… Пак в столицата - над 25
милиона, или 95% от парите за
зимно почистване, са изхарчени
до септември!? И все без винов-
ни и наказани, без оставки и ра-
каяние!

А в по-малките градове - чист
феодализъм. Там кметът от ГЕРБ
е майка и баща, държи ножа, хля-
ба и маслото. "Страх, страх,
страх" - това бе положението на
обикновения човек, който може-
ше за миг да изгуби, работа, до-

ход, спокойствие, даже свободата
си, ако бъде срещу властта… И
вездесъщата Джипка, чийто всев-
ластен "шофьор"-Бащица разда-
ваше милиони, докато радваше
наплашения и беден народ със
сочни лакърдии…

Ако искаме реална промяна,
трябва ни докрай истината и за
местните феодали на ГЕРБ - кме-
тове и бизнес босове. И без про-
курорски, политически и други ча-
дъри, без лицемерни писъци за
"репресии".

Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí ÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂ
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Çåìåäåëñêàòà çåìÿ â Þãîçàïàäíà
Áúëãàðèÿ å íàé-åâòèíàòà â ÅÑ

Югозападният регион в
България е с най-евтината
обработваема земя в
Европейския съюз със
средна цена от 2051 евро
на хектар, сочат данни на
европейската статистичес-
ка служба Евростат за
2020 г. Един хектар е
равен на десет декара.
През миналата година
цената на земята в регио-
на е намаляла драстично
спрямо средно 4182 евро
за хектар през 2019 г., но
остава над равнището
през предходните години,
когато не е надминавала
прага от 2000 евро.

Сред останалите регио-
ни, включени в статистика-
та на Евростат, цената на
обработваемата земя в
Югозападна и Южна
централна България също
е под прага от 3000 евро с
2905 евро на хектар, а в
Южен централен район тя
достига 3288 евро на

хектар. У нас най-висока е
цената на обработваемата
земя в Североизточна
България - средно 7516
евро на хектар. Следват
Северен централен район
и Северна и Югоизточна
България със съответно
5907 евро на хектар и 5791
евро на хектар.

В Северозападна
България средната цена на
обработваемата земя за
първи път също преминава
прага от 5000 евро и
достига 5042 евро на
хектар, сочат още данните
на Евростат. В Югоизточна
България средната цена
достига 4596 евро на

Îáùî çà ñòðàíàòà
íè ñðåäíàòà öåíà
íà îáðàáîòâàåìàòà
çåìÿ å èç÷èñëåíà íà
5328 åâðî íà
õåêòàð, ñî÷àò
äàííè íà
åâðîïåéñêàòà
ñòàòèñòè÷åñêà
ñëóæáà Åâðîñòàò
çà 2020 ã.

Ðàÿ íÿìà ñîáñòâåíî æèëèùå è
àâòîìîáèë, íî ïúê ñè èìà ãîðà!

Тя е на 36 години. Завършва
Класическата гимназия в София,
но продължава образованието си
в Нидерландия и Великобритания.
Живяла е на много места в Евро-
па, а в момента работи в Между-
народната организация по труда
в Женева, където завежда отдел
по дизайн. Има две магистрату-
ри, и сега учи трета, свързана с
климатичните промени.

Тя няма собствено жилище,
няма личен автомобили и друга
собственост. Но пък си има гора!
Подобно на много млади хора Рая
е силно загрижена за околната
среда и какъв свят ще завещаем
на идното поколение. Убедена е,
че всеки може да бъде полезен
за опазване на природата чрез
малки, понякога символични ин-
дивидуални стъпки. "Чувствах, че
трябва да направя нещо", казва
Рая Убенова. Така се ражда идея-
та да вложи личните си спестя-
вания в закупуване на обширен
терен в България и да го засади с
дръвчета. На практика това е най-
полезната и евтина технология за
секвестиране на въглероден диок-
сид. А ползите са много - спиране
на ерозията, предоставяне на ха-
битат на различни горски обита-

обръща към експерти от Изпъл-
нителната агенция по горите, ко-
ито веднага се отзовават, но не
скриват изненадата си. "Казаха,
че в кариерата си не са чували
за подобно начинание"- спомня
си Рая и добавя: "Тъй като нямам
специални познания в тази об-
ласт, се свързах с доц. д-р Наско
Илиев - експерт лесовъд. Той из-
готви технологичен план с подхо-
дящите видове за залесяване.
Препоръча ми основният вид да е
благун, като беше допустимо за-
менянето му с цер, зимен дъб или
летен дъб. А съпътстващите видо-
ве, които осигуряват диверсифи-

кация на гората, са липа, явор,
дива череша, дива джанка."

Залесяването на горичката на
Рая е вече факт. На 13 ноември
над 300 доброволци от цялата
страна се включват в инициати-
вата. За всеки случай новата соб-
ственичка наема и професиона-
листи от частна фирма по съвет
на експертите. "Казаха ми, че ко-
гато се залесява от професиона-
листи, очакваното прихващане на
фиданките е около 80%, а когато
се залесява от доброволци- един
Господ знае", шегува се тя. И до-
бавя, че както при децата, така и
при гората, първите години са из-
ключително важни. Затова в
близките 2-3 лета доброволци ре-
довно ще прекопават и ще пре-
махват плевели, за да разчист-
ват пространството и дръвчетата
да "дишат".

А как реагирали близките й,
когато им съобщила, че се готви
да се раздели със спестяванията
си в името на човечеството? "Бях
абсолютно сигурна че ще го нап-
равя. Знаех че това нещо е пра-
вилно и необходимо, затова бях
като с "бронирана жилетка" спря-
мо реакциите им. Майка ми мно-
го се притесни, тъй като нямам

хектар. Общо за страната
ни средната цена на
обработваемата земя е
изчислена на 5328 евро на
хектар.

През миналата година
спад на цената на обра-
ботваемата земя у нас е
отчетен освен в Югозапад-
ния регион и в Южен
централен район и в
Югозападна и Южна
централна България, а във
всички останали области
земята е продължила да
поскъпва. Заради силното
поевтиняване на земята в
Югозападния регион обаче
средната цена на обработ-
ваемата земя в България

също леко е намаляла
спрямо 2019 г., когато е
била 5382 евро на хектар.

Сред страните членки
на ЕС Нидерландия отчита
най-високата покупна цена
за един хектар обработва-
ема земя със средно 69
632 евро през 2019 г.,
откогато са последните
налични данни за страна-
та. Цената на земята във
всички области на Нидер-
ландия е над средните
национални равнища в
страните членки на ЕС, за
които са налични данни.
Но сред регионите в
съюза, за които има
данни, най-високата цена
на обработваемата земя е
отчетена на Канарските
острови в Испания -
средно 120 477 евро на
хектар през 2020 г.

На национално ниво
обработваемата земя е
най-евтина в Хърватия,
където хектарът е струвал
средно 3440 евро през
2020 г.

Цената на земята
зависи от редица фактори
- както национални (зако-
ните), така и регионални
(климат, близост до мре-
жи) и локални производст-
вени фактори (качество на

почвата, наклон, възмож-
ности за напояване и др.),
както и от пазарните сили
на търсенето и предлагане-
то, включително влиянието
на правилата за чуждест-
ранната собственост, отбе-
лязва Евростат. Във всички
региони на ЕС, за които са
налични данни, закупуване-
то на обработваема земя е
по-скъпо от закупуването
на ливада, като в гръцката
област Северен Егей и в
испанската област Мурсия
разликата в цената е 20
пъти в полза на обработва-
емата земя.

В България средната
цена на хектар за ливада е
1368 евро и намалява
спрямо 1536 евро през 2019
г. У нас най-висока е цената
на ливадите в Южен цент-
рален район с 2891 евро за
хектар, а най-ниска е в
Югозападна България - 489
евро на хектар.

Освен това закупуване-
то на обработваема земя с
възможност за напояване
е по-скъпо от обработвае-
ма земя без възможност
за напояване в почти
всички области, като в
испанската област Мурсия
разликата в цената е почти
шест пъти.ç

жилище, нямам абсолютно нищо
на мое име и купувайки тази зе-
мя, която е първият ми недвижим
имот, с идеята не да живея там
или да имам конкретна възвраща-
емост, беше непонятна. Но пък вто-
рият ми баща прегърна изцяло иде-
ята и много ми помогна.", казва
Рая.

Според младата жена в Бълга-
рия основен приоритет на по-го-
лямата част на населението е оси-
гуряване на насъщния, хората имат
битови притеснения и в този кон-
текст те рядко се сещат да обър-
нат поглед към глобалните проб-
леми, какъвто е опазването на при-
родата. Въпреки това, все повече
българи се включват активно в
природозащитни инициативи, ко-
ето е обнадеждаващо, заключава
Рая Убенова.

Венета НИКОЛОВА,

Радио България

36-ãîäèøíàòà Ðàÿ Óáåíîâà ñ ëè÷íè ñïåñòÿâàíèÿ çàêóïóâà
19,5 äêà çåìÿ êðàé ïàçàðäæèøêîòî ñåëî Öåðîâî,
300 äîáðîâîëöè ïîìàãàò â çàëåñÿâàíåòî

тели и подобряване на почвеното
здраве, научаваме от Рая.

През месец април тя се връща
в родината, за да търси подходя-
ща, изоставена преди години зе-
меделска земя, която да е в бли-
зост до гора. И я открива край
пазарджишкото село Церово.
"Площта на гората е общо 19,5
декара. На мястото попаднахме на
няколко борчета, дива джанка и
най-вече на храстовидна растител-
ност, като шипки и пр.", казва Рая.

 Към залесяването младата
природозащитничка подхожда
внимателно след дълги проучва-
ния и консултации. За съвет тя се

Çåìåäåëñêàòà çåìÿ â Þãîçàïàäíà
Áúëãàðèÿ å íàé-åâòèíàòà â ÅÑ



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 6.12.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

На основание Закона за
лова и опазване на дивеча и
Правилника за неговото при-
ложение със заповед № 1065
от 30 ноември 2021 г. на из-
пълнителния директор на Из-
пълнителната дирекция по го-
рите Александър Дунчев се
променя графикът за ловува-
не по коледните и новогодиш-
ните празници, утвърден с
предишна негова заповед №
1055 от 25 ноември, която е
отменена, става ясно от съ-
общение на пресцентъра на
ИАГ. Отменя се ловуването на
27 и 28 декември, а графикът
се променя по следния на-

чин: ловът на водоплаващ ди-
веч е разрешен от 24 до 26
декември включително, как-
то и на 1 и 2 януари, а групо-
вият лов на дива свиня, хищ-
ници и местен дребен дивеч
е разрешен на всички посо-
чени дати без 25 декември,
Коледа.

В отменената заповед ло-
вът на водоплаващ дивеч от-
ново бе разрешен през всич-
ки почивни дни, но тогава в
тях бяха включени и 27 и 28
декември. За груповия лов на
дива свиня, хищници и мес-
тен дребен дивеч бяха раз-
решени само четните дати.

Íÿìà äà ñå ëîâóâà íà 27 è 28 äåêåìâðè, íî å ðàçðåøåí ëîâ
íà äèâà ñâèíÿ è íà 1 ÿíóàðè

На моя наследник ще
оставя прозрачно работе-
що министерство и ефек-
тивни промени в ръководс-
твата на структурите на
МЗХГ, казва в интервю за
БТА земеделският министър
проф. д-р Христо Бозуков.

"Напоителни системи"
ЕАД се оказаха структура-
та, която ни изправи пред
най-много препъникамъни,
защото явно в последните
години беше работила не
като ЕАД, а като ЕТ, отбе-
лязва той.

За изостаналото усвоя-
ване на средствата по
Програмата за развитие
на селските райони
(ПРСР) той коментира, че
след промени в работата
на Разплащателната
агенция от началото на
мандата до момента по
ПРСР 2014-2020 г. са
сключени 576 договора с
безвъзмездна финансова
помощ по тях за над 109
млн. лева. Към 1 декември
2021 г. разплатените средс-
тва по ПРСР 2014-2020 са

Ако сравним изкупните цени на зърнени-
те култури през ноември 2021 г. спрямо
2020-а, на годишна база най-много са пос-
къпнали слънчогледът и царевицата, където
офертите са се покачили съответно с 56% и
с 48%. Това показва анализът на Центъра за
икономически изследвания в селското сто-
панство, предоставен на медиите. Сравня-
вайки с поскъпването при пшеницата, къде-
то през август цените бяха 389 лв. за тон, а
през ноември офертите достигнаха 465 лв.
ва т, икономистите прогнозират, че тази кул-
тура има най-голям потенциал за ново пос-
къпване в следващите месеци, като най-ве-
че ечемикът има място да повиши световни-
те си цени с 25%.

По повод доходността от маслодайните и
зърнени култури, изчисленията на САРА по-
казват, че с най-високи брутни маржини за
реколта 2021 (разлики в цените спрямо пред-
ходната реколта) е рапицата, при които на
хектар се постигат около 1350 лв./ха, прис-
падайки преките производствени разходи (без
рента, труд и др. постоянни разходи). Осеза-
емото увеличение на цените на слънчогледа
повишиха брутните маржини за тазгодишната
реколта и той заедно с пшеницата се изчис-
лява да имат около 1200 лв./ха доходност.

Девет от проверените 15 жи-
вотновъдни ферми, където през
есента инспекторите на фонд
"Земеделие" и Българската аген-
ция по безопасност на храните
откриха големи липси на живот-
ни, които иначе са заявени за
субсидиране, са дадени за раз-
следване от Европейските деле-
гирани прокурори. Това съобщи
за Синор.бг изпълнителният ди-
ректор на фонда Борис Михай-
лов по повод сигналите за на-
рушения, подадени по времето
на служебния кабинет до бъл-
гарската и Европейска прокура-
тура.

Ще припомним, че през сеп-
тември и октомври т.г. при из-
вършените проверките на място
от дирекция "Технически инспек-
торат" бяха разкрити липси на
животни в девет ферми, като от
общо заявените 872 говеда по
обвързаната подкрепа (или по
други схеми) с надлежни доку-
менти са били 308 животни. А
цяло стадо с 61 коня, заявено
за субсидиране по линия на зас-
трашените от изчезване местни
породи, изцяло се било изпари-
ло. Преди броени дни от Спецп-
рокуратурата пък внесоха в съ-
да обвинение за рушветчийска
схема в Пловдивско, където об-
щински съветници са искали
"такса спокойствие" от 30 фер-
ми за патици, които не са  спаз-
вали изискванията за водополз-
ване и така са ощетявали дър-
жавата. В тази връзка попитах-
ме директора на фонда колко
случая за нарушения са открити
при предоставянето на субсидии
по ПРСР и директните плащания.

За първи път по време на
служебния кабинет фондът е из-
пратил за разследване от евро-
пейските прокурори на седем
случая, свързани с кухи проек-
ти по ПРСР, сигнали за източва-
не на средства по директните
плащания, както и нарушения
във връзка с пазарните мерки.

Общо фондът е изготвил  и
изпратил 36 сигнала до Проку-
ратурата, отнасящи се за 81 по-
лучатели на субсидии. От тях
Върховната касационна прокура-
тура трябва да разследва 28 сиг-
нала, Европейската прокуратура
- 7 сигнала и Специализираната
прокуратура - 1 сигнал. От ве-
домството не навлязоха в под-
робности за същността на нару-
шенията.

От изпратените сигнали 16
се отнасят по мерките от  ПРСР
2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020
г., 12 сигнала се отнасят за мер-
ките и схемите по Директни пла-
щания, а осем сигнала са свър-
зани с проекти по Селскосто-
панските пазарни механизми.

Данните на дирекция "Про-
тиводействие на измамите" към
първи декември 2021 г. сочат,
че до идването на служебния ка-
бинет от фонда са дали на про-
куратурата 17 сигнала с доказа-
ни измами и нарушения, извър-
шени от 25 фермери и прера-
ботватели.

За периода 10 юни - 1 де-
кември 2021 г. изпратените сиг-
нали са 19 и се отнасят до 56
бенефициенти. От тях до Върхов-
на касационна прокуратура ВКП
са дадени 11 сигнала, до евро-
пейските прокурори 7 сигнала и
до Специализирана прокуратура
- 1 сигнал. Не е ясно на какъв
етап са разследванията по тях.

Екатерина СТОИЛОВА

1,87 млрд. евро при дого-
ворени 2,35 млрд. евро.

На 19 ноември от ЕК бе
одобрено най-голямото
изменение в Програмата, с
което се прибавят към
текущите 2,9 млрд. евро
нови 900 млн. евро, като
общият бюджет на програ-
мата се увеличава до 3,8
млрд. евро. Програмата
започна да функционира в
интерес на малките и
средни стопанства, както и
на местните инициативни
групи, а не да обслужва

само олигархични кръгове,
коментира той.

ДФ "Земеделие" прави
всичко възможно до края
на годината да завърши
обработката на всички
подадени проекти, имам
уверението, че целият
процес трябва да приклю-
чи през януари, казва
земеделският министър.
Министърът отчете, че
при някои от случаите е
имало забавяне с 3
години. Такава е била
ситуацията при 2166
проекта за близо половин
милиард лева.

Стратегическият план за
новата Обща селскостопан-
ска политика (ОСП) е във
финален етап на подготов-
ка и до края на годината
ще бъде изцяло готов, така
че срокът за предаването
му ще бъде спазен, увери
проф. Бозуков. Следващата
седмица започва поредица
от тематични работни групи
за финално обсъждане на
проекта на Националния
стратегически план, след

което той да бъде изпратен
в Народното събрание.
Това е документът, на
основата на който в перио-
да 2023-2027 г. България ще
прилага ОСП на ЕС, уточ-
нява в интервюто проф.
Бозуков.

Той отбелязва, че е
смутен от твърдението,
чуто по време на публични-
те консултации за съставя-
не на правителство, че
земеделието е капсулирано
и никой няма информация.
Бозуков припомня, че зам.-
министрите на финансите,
икономиката, околната
среда, социалната полити-
ка, както и на регионално-
то развитие са част от
Управителния съвет на ДФ
"Земеделие".

Министерството беше
отворено за диалог със
земеделските стопани.
Показхме, че няма нищо
страшно да се работи
прозрачно. Оптимист съм,
че моят наследник няма да
завари "лежерно безхабе-
рие", казва той. ç

Äåâåò îò ôåðìèòå ñ
âèðòóàëíè æèâîòíè è
îùå 7 äðóãè íàðóøåíèÿ
ñå ðàçñëåäâàò îò
åâðîïåéñêèòå ïðîêóðîðè

Õð. Áîçóêîâ: Ïðîãðàìàòà çà ñåëñêèòå ðàéîíè
âå÷å ðàáîòè çà ìàëêèòå è ñðåäíèòå ôåðìè
Ñòðàòåãè÷åñêèÿò ïëàí çà ÎÑÏ ùå áúäå ïîäãîòâåí íàâðåìå, çàÿâè çåìåäåëñêèÿò ìèíèñòúð

ÑÀÐÀ: Ïøåíèöàòà ùå ïîñêúïâà è ïðåç ñëåäâàùèòå ìåñåöè
на площите, но ще засегнат в известна сте-
пен добивите.

FOB цените от Украйна за ноември не спи-
рат да се покачват, като са със 7% нагоре на
месечна база и са с повече от 1/3 над мина-
логодишните.

Достигнатите цени са съответно: хлебна
пшеница - 344 щ.д./т, ечемика - 300 щ. д./т,
фуражна пшеница - 320 щ.д./т. При цареви-
цата FOB цената е 290 щ. д./т. При слънчог-
ледовото олио, FOB цените остават почти на
нивата от октомври и са 1430 щ. д./т, а за
слънчогледовото семе 700 щ. д./т.

Очаква се цените на пшеницата да про-
дължат да се вдигат, като за качествена хлеб-
на пшеница достигнат 360-370 щ. д. за тон, а
цената на слънчогледовото олио да надхвър-
ли 1500 щ. д.

Русия се опитва да предпази вътрешния
си пазар от недостиг и от ново нарастване
цените на слънчогледовото олио, като екс-
портното мито е 277 щ. д./т за декември,
което се очаква да доведе до намаление це-
ната на слънчогледовото семе, отбелязало ре-
кордни исторически нива. Увеличението на
цените на цялата маслодайна група превиша-
ват ръста отчитан при зърнените култури с
между 2-3 пъти. ç

По-слабата реколта от царевица сваля брут-
ната доходност до 1115 лв./ха, а същата при
ечемика се оценява на 885 лв./ха.

В края на есенната сеитба от САРА прог-
нозират, че площите с пшеница през следва-
щата 2022 г. ще достигнат 1,15 млн. ха (11,5
млн. дка), с ечемик - 117 хил. ха. 1,17 млн.
дка, и рапица - 133 хил. ха, 1,3 млн. дка.
Тези площи са почти аналогични с миналого-
дишните и със средните за последните годи-
ни. Впечатление прави намаление на площи-
те с ечемик, които в сравнение с 2017 г. са
заемали около 180 хил. ха от обработваема-
та земя. Намаление има и при рапицата, ко-
ято до 2018 г. е покривала около 180 хил.
ха. Засега повишените разходи за производ-
ство не се очаква да се отразят на свиване

С последната заповед ос-
тава в сила изискването за
лов само при утвърден гра-
фик на ловните дружинки по

места. Утвърденият нов гра-
фик не се отнася за лова по
линия на организирания ло-
вен туризъм. ç

 Христо Бозуков
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В петък официално
започна работа 47-ото
народно събрание. То бе
открито от доайена му,
70-годишният лекар
уролог и дългогодишен
директор на болници
доц. Силви Кирилов.
Парламентът успешно
избра свое ръководство
и е в очакване на кон-
султациите, които започ-
ват от понеделник при
президента, за да може
до края на седмицата да
бъде съставен работещ
кабинет с най-вероятна
формула "Продължаваме
промяната" - БСП - ИТН -
ДБ.

Президентът Радев
към народните предс-
тавители: Да спрем
лобизма, да не дадем
шанс на миналото да
поиска реванш

За мен е чест да бъда
сред първите, говорили
пред 47-ото народно
събрание. С тези думи
президентът Румен Радев
започна словото си пред
новия парламент.
Поздравявам вас,

народните избраници, на
които хората гласуваха
доверие да ги представ-
лявате. Надеждите към
новия парламент са
огромни, посочи държав-
ният глава.
Той припомни, че за

първи път в рамките на
една година в страната
ни се формира парла-
мент за трети път: "Бъл-
гарите не се обърнаха
назад и изборите през
ноември го показаха.
Нашето общество каза
"не" на превзетата дър-
жава и реставрирането
на авторитаризма".
Като приоритетна

задача Радев посочи
демонтажа на прокурорс-
кия чадър над корупция-
та. "Надявам се всички
демократи и отляво, и
отдясно да са убедени,
че това е ключът към
бъдещето. Ако парламен-
тът не успее да постигне
промени в прокуратурата
в обозрим срок, то много
скоро миналото ще
поиска реванш", каза
той.

"Нашето общество още
търси изход от корупци-
онното статукво", добави
Радев и посочи, че на
страната е нужен полити-
чески консенсус за
реформистко и социално
правителство. "От това
зависи стабилността на
политическата система,
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която не може да понесе
тежестта на нови избори,
изтъкна той. Държавният
глава подчерта, че важ-
ният консенсус е този за
законността и справедли-
востта.
По думите му е време

на национално съгласие:
"Нужен ни е консенсус
на реформаторските сили
около устойчиво управле-
ние. От него зависи да
имаме правителство".
Радев приветства

започналите разговори
между потенциалните
партньори.

"В България протичат
дълбоки процеси по
възстановяване на де-
мокрацията", каза прези-
дентът. Той се обърна
към народните предста-
вители и им каза, че те
трябва да възстановят
доверието на граждани-
те: "Не можем да допус-
нем пилеене на истори-
ческо време, нито да
бъдем подвластни на
популизма и лъжата.
Обществото ни очаква
обновяване на избира-
телните списъци".
Като основа за консен-

сус той постави закон-
ността. "Без справедли-
вост и законност всички
добри намерения са
обречени на провал."
Борбата с пандемията
също остава приоритетна
задача според него.
Радев благодари на

участниците в служебно-
то правителство: "Струва
си да разгледате бюдже-
та, който служебното
правителство е длъжно
да внесе по закон".
Той открои консенсуса

по външната политика
като особено важен:
"Важно е дипломацията
да бъде в ръцете на
дипломати от кариерата".

"Крайно време е да се
прекрати порочната
практика ключови закони
да се изменят с преход-
ни и заключителни раз-
поредби. Това е вратата
на лобизма и тя трябва
да бъде затворена",
категоричен беше прези-
дентът.
Той припомни думите

си от 47-ия парламент, че
усилията ще бъдат безп-
лодни, ако не са насоче-
ни към укрепване на
държавността.

"Вярвам, че този парла-
мент има капацитета да
върне оптимизма на
българите и да изведе
страната по пътя на
модернизацията. Искрено
ви желая успех във
вашата отговорна мисия",

завърши Радев.
"Нашето общество все

още търси изход от
корупционното статукво,
но то каза "не" на прев-
зетата държава и на
реставрирането на авто-
ритаризма. Време е за
национален консенсус,
който да съдържа важни
приоритети", каза още
президентът.
Той приветства започ-

налите разговори за
ново правителство.

"Вие трябва да вдъхне-
те живот на парламен-
тарния контрол, да вър-
нете гражданите в управ-
лението", каза още Ра-
дев.

"Не можем повече да
допуснем пилеене на
историческо време",
допълни той.
Надеждите към новия

парламент са огромни, а
залогът - съдбовен. Нека
преди да изговорим
първите си думи, да
осмислим мисията, която
българските граждани ни
възложиха, каза пред
новите депутати в 47-ия
парламент президентът
Радев.

Шефът на парламента
- 34-годишен юрист от
"Продължаваме про-
мяната"

34-годишният адвокат
Никола Минчев, депутат
от "Продължаваме промя-
ната", е новият председа-
тел на парламента.
Минчев бе избран за

председател на парла-
мента със 158 гласа "за",
72 "въздържал се" и 1
"против".
Никола Минчев е за-

вършил е право в СУ "Св.
Климент Охридски" и е
корпоративен адвокат в
"Джингов, Гугински,
Кючюков и Величков".
Владее английски и

немски.
Сферите му на работа

като адвокат са недвижи-
ми имоти, енергетика и
общо корпоративно
право.
Женен е и е баща на 2

деца.
Минчев като доброво-

лец е помагал на каузата
за защита на плажа
"Корал" от алчни бизнес
интереси за застрояване,
в която лично е ангажи-
ран и бъдещият премиер
Кирил Петков.
Заместник-председате-

ли на парламента са
юристът Мирослав Ива-
нов от "Продължаваме
промяната". Той е водач
на листата на ПП в

Ямбол, адвокат е в
Софийската адвокатска
колегия и специалист по
семейно, трудово и
застрахователно право.
Увлича се по спорт.
От БСП заместник-шеф

и на това НС ще е Крис-
тиан Вигенин. Той е на 46
години и има богата
практика в европейските
проблеми и в българска-
та политика. Работил е в
младежките структури на
БСП и в отдел "Междуна-
роден" на "Позитано" 20.
Депутат в 40-ото, 43-тото,
44-тото, 45-ото, 46-ото и
47-ото НС; евродепутат
2007-2013 г., избиран е в
Президиума на ПЕС и за
международен секретар
на БСП (с прекъсвания)
от 2001 до 2013 г., вън-
шен министър в кабинета
"Орешарски", зам.-пред-
седател на 44-тото, 45-
ото, 46-ото НС.
От ГЕРБ-СДС зам.-

председател отново е
Росица Кирова. Бизнес-
дамата от Видин и бивш
кандидат-кмет на дунавс-
кия град бе част от
партията на шоумена
Слави Трифонов "Има
такъв народ", но бе
изключена заради сним-
ки в прословутия джип
на експремиера Борисов,
когото придружаваше
при визитата му във
Видин. Депутат от ГЕРБ в
45-ото, 46-ото, 47-ото НС
и зам.-председател на
последните две.

ОТ ДПС за трети път
зам.-шеф на парламента
е просветната специалис-
тка Мукадес Налбант. Тя
е депутат от април 2021 г.
и още с влизането си в
НС стана подгласник на
неговия председател. В
миналото заемаше отго-
ворни длъжности в Прос-
ветното министерство.
От ИТН заместник-

председател е Ива Мите-
ва, която в двата кратки
мандата през 2021 г. бе
председател на парла-
мента. Преди това Мите-
ва е експерт в Министер-
ството на правосъдието и
в Правната дирекция на
НС, която оглавява в
течение на години.

"Демократична Бълга-
рия" ще се представлява
в президиума на парла-
мента от о. р. ген. Атанас
Атанасов. 62-годишният
юрист, дясна ръка и
политически наследник
на Иван Костов начело
на ДСБ, е бил прокурор
в Разград, а в правителс-
твото на Костов - секре-
тар на МВР и шеф на
Национална служба
"Сигурност". По-късно е
шеф в "Информационно
обслужване" при кабине-
та "Борисов", депутат в
40-ото, 43-тото, 45-тото,
46-тото и 47-ото НС,
заместник-председател в
последните два парла-
мента и шеф на Комисия-
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та по вътрешна сигурност
в част от мандата на 43-
тото НС.
От "Възраждане" замес-

тник-председател е
Цончо Ганев - 42-годишен
икономист, завършил
Стопанската академия
"Д. Ценов" в Свищов. Той
е работил в частния
сектор, зам.-председател
е на ПП "Възраждане" и
общински съветник във
Варна.
Председател на ПГ на

"Продължаваме промяна-
та" е Андрей Гюров, а
негови заместници ще
бъдат Яна Балникова и
Калоян Икономов.
Гюров е преподавател

47-èÿò ïàðëàìåíò çàïî÷íà ðàáîòà, Áúëãàðèÿ
÷àêà ðàáîòåùî ïðàâèòåëñòâî
От стр. 6 по финанси в Американс-

кия университет в Бълга-
рия и консултант в бан-
ковата сфера.
Групата на ГЕРБ-СДС

ще бъде водена от Де-
сислава Атанасова, чиито
заместници са Алексан-
дър Ненков, Румен Хрис-
тов и Тома Биков.
Мустафа Карадайъ е

начело на ДПС, замест-
ван от Йордан Цонев,
Халил Летифов и Хамид
Хамид.
БСП е водена от лиде-

ра в оставка Корнелия
Нинова. Зам.-председате-
ли ще са Атанас Зафи-
ров, Драгомир Стойнев,
Христо Проданов.
Начело на групата на

"Има такъв народ" остава
сценаристът от "Шоуто на
Слави" и ТВ 7/8 Тошко
Йорданов, ще го замест-
ва Виктория Василева,
която е лидер на мла-
дежкото СДС по времето
на Иван Костов, а сега
оргсекретар на ИТН,
заместник-председател
на 45-ото и 46-ото НС.
Председател на "Демок-

ратична България" е
Христо Иванов, замест-
ници: Атанас Славов,
Иван Димитров, Владис-
лав Панев.

"Възраждане" ще бъде
водена от партийния
лидер Костадин Костади-
нов със заместник Петър
Петров.

Кирил Петков зове за ну-
лева толерантност сре-
щу корупцията

Стигнахме дотук зара-
ди алчността, егоизма и
нехайството на много от
бившите депутати. Това са
просто корумпирани ло-
бисти без никакъв истинс-
ки бизнес. Дами и госпо-
да, това трябва да спре,
трябва да спре днес, каза
в НС лидерът на "Продъл-
жаваме промяната" Кирил
Петков.

Ние сме горд народ с
велика история, намиращ
се на най-красивото кътче
на Земята, но близо 2 млн.
от нашите сънародници са
избрали за свой дом мяс-
то извън България. На все-
ки площад нашите избира-
тели ни молеха да върнем
младите хора обратно. Те-
зи думи бяха изричани
често през сълзи.

Какво да кажем за ма-
гистрала "Хемус", за която
се дават милиарди, а не
се строи? Какво да кажем
за цената на тока, а за
прословутата връзка от
Гърция? Как сме стигнали
дотук?

Отговорът се крие са-
мо в няколко думи - алч-
ност, егоизъм и нехайство
- не на всички, но много
от тях.

Време е за истинско
правосъдие в България, за
нулева толерантност към
корупцията, нулева търпи-
мост към кражбите", кате-
горичен бе Петков.

БСП има антикризисен
план за първите 100 дни

БСП е готова с програ-
ма за първите 100 дни и
тя е финансово разчетена,
обяви от трибуната лиде-
рът на партията и предсе-
дател на ПГ на "БСП за
България" Корнелия Нино-
ва. И обеща, че ще поло-
жи усилия за редовно пра-
вителство и стабилно мно-
зинство.

Тя изтъкна и безпреце-
дентната ситуация - че ни-
то бюджет на служебния
кабинет може да бъде при-
ет преди Нова година, ни-
то този на новото мнозин-
ство.

Лидерът на социалисти-
те в оставка очерта и три-
те основни приоритета на
БСП в парламента.

"Ние влизаме с три при-
оритета. Първият е истин-
ска промяна на досегаш-
ния модел на управление,
възстановяване на консти-
туционния принцип на раз-
деление на властите, пра-
вова държава.

Второ, превеждане на
държавата и народа през
кризите с грижа за хора-
та.

Трето, активна проевро-
пейска политика на рав-
ноправни партньори на ЕС
за ускорено приемане на
Плана за възстановяване

Êàêâî êàçàõà ïàðòèéíèòå ëèäåðè
и развитие", заяви Нино-
ва.

"Преди пет години точ-
но тук ние назовахме мо-
дела на управление така -
паралелна държава на
задкулисието и народ, по-
робен от свои", самоцити-
ра се Нинова с речта си
от откриването на 44-тия
парламент. "И започнахме
своята битка, бяхме сами
и не беше лека", върна се
назад соцлидерката, като
стигна и до протестите
преди година, поискали
промяна.

"И днес разбираме на-
шата задача - да напра-
вим тази промяна", раз-
тълкува събитията соцли-
дерката. БСП разбира
същността на това в
справедливи закони и
справедливо правосъдие
на този, който е нарушил
законите, продължи Ни-
нова.

Тя се обяви срещу ло-
бистките закони и за ре-
форма на съдебната сис-
тема, като изведе най-го-
лемия проблем в страна-
та според социалистите -
ръста на цените и обедня-
ването.

ДПС: Избирателите ни
задължиха да търсим
заедност и диалог

"47-ото народно събра-
ние се учредява в края на
една година, която ще за-
помним с кризи и избори.
Кризите предизвикаха из-
бори, изборите предизвик-
ваха и задълбочаваха кри-
зите", заяви от трибуната
на парламента председа-
телят на ДПС Мустафа Ка-
радайъ.

Избирателите задължи-
ха парламентарно предс-
тавените партии да търсят
максимално съгласие за
национални приоритети",
каза Кардайъ.

"Възраждане": Тече
последен срок да се от-
тласнем от дъното

От днес започва да те-
че последният срок, в кой-
то България може да се
оттласне от дъното.

Това каза в декларация
от трибуната на НС пред-
седателят на партия "Въз-
раждане" Костадин Коста-
динов.

"Въпреки че полити-
ческата класа я доведе
до това положение, раз-
пъната от Великите сили,
просто не може да си по-
еме дъх. Днес народът ни
заслужава нови и откро-
вени водачи, крайно вре-
ме е политиката да се во-
ди от смели мъже. Край-
но време е българската
политика да бъде управ-
лявана от достойни мъже.
България има имунна сис-
тема. Има своите безст-
рашни синове и дъщери.
Хора, които искат достой-
но бъдеще".

Няма да позволя 47-ото
НС да бъде гумен печат и в
придатък на изпълнителна-
та власт. Това е ситуация,
която ние ще се стремим
да избягваме. Ще имаме ис-
тинска парламентарна ре-
публика. Въпросът за спра-
ведливостта е много набо-
лял. Конкретните парамет-
ри на съдебната реформа
все още трябва да се доу-
точняват. Наш приоритет е
закриването на специали-
зираните съд и прокурату-
ра. Темата за смяната на
главния прокурор е много
наболяла. Този въпрос на
първо място трябва да ми-
не през депутатите в прав-
ната комисия. Главният про-
курор управлява власт вър-
ху всички прокурори. Про-
мените във ВСС могат да
се правят по Закон за съ-
дебната власт. Конституци-
ята сама по себе си е доб-
ра, но могат да се напра-
вят някои промени. Защо да
не се започне дебат и да
видим докъде ще стигне",

Íîâèÿò ïðåäñåäàòåë íà ïàðëàìåíòà: ÍÑ íÿìà äà å
ãóìåí ïå÷àò íà èçïúëíèòåëíàòà âëàñò

коментира Никола Минчев.
Приоритет е да се закрие

специализираният съд. Смя-
ната на главния прокурор
е много наболяла, но изис-
ква малко повече време,
добави Минчев.
Той е срещу политическо-

то номадство в парламен-
та - преминаването на де-
путати от една парламен-

тарна група в друга, и ог-
раничението това да се пра-
ви вероятно ще остане в
правилника.
По думите му е възмож-

но да се въведе и тестване
за депутатите веднъж сед-
мично, както е за ученици-
те.
Не съм бил член на друга

партия, каза той.

Асен Василев ще бъде предложението
на "Продължаваме промяната" за финан-
сов министър.
Кирил Петков е предложението за пре-

миер, а служебните министри Бойко Раш-
ков и Николай Денков съответно за ми-
нистерствата на вътрешните работи и на
образованието.
Имената потвърди в студиото на "Нова

телевизия" лично Асен Василев.
Потвърди и че идеята е всеки от коа-

лиционните партньори да има вицепре-
миер. Структурата на Министерски съ-
вет обаче подлежи на уточняване и тези
идеи подлежат на разговор.
Има идея да се отдели Министерство

на е-управлението и да се отдели в струк-
тура контролът върху усвояването на ев-
рофонодовете, особено актуален заради
Плана за възстановяване и развитие, кой-

ÏÏ: Àñåí Âàñèëåâ - ôèíàíñîâ ìèíèñòúð, Áîéêî Ðàøêîâ -
îòíîâî íà÷åëî íà ÌÂÐ

то ще стартира.
Има идея и държавните агенции да се

отделят в Министерство на индустрия-
та, но Асен Василев отрече Корнелия
Нинова да се обсъжда като име за не-
гов ръководител. Министерствата, на ко-
ито "Продължаваме промяната" държи
и за които са предложили да са воде-
щи, са тези на финансите, на вътрешни-
те работи, на икономиката, за което смя-
тат, че имат голям експертен потенци-
ал.
От Василев обаче не дойде категорич-

но потвърждение, че собственикът на спе-
диторската фирма ЕКОНТ и депутат от
"Продължаваме промяната" Николай Съ-
бев (обсъждан като транспортен минис-
тър - бел. ред.) и служебният премиер
Стефан Янев влизат в състава на Ми-
нистерския съвет.
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"Трудната задача ще бъде в изпълне-
нието и скоростта на поставените цели,
но всички осъзнаваме, че слонът се яде
на хапки. Ние трябва да показваме
посоката, прогреса на малки стъпки,
които да показват, че се движим в
правилната посока."

Това коментира в "Седмицата" на
"Дарик радио" Кирил Петков, лидер на
"Продължаваме промяната" и номини-
ран за следващ министър-председател, в
отговор на въпрос кое ще е най-трудно-
то в бъдещото управление. ЗЕМЯ
представя акценти от програмното
интервю на Кирил Петков.

За новото поколение и новите
надежди в политиката

"Вчера имах две интересни гледни
точки - първата беше, когато бях на
трибуната и говорих на народните
представители. Обзе ме вълна на
оптимизъм, когато виждах толкова
млади хора. Втората гледка - когато
бях седнал на депутатското си място и
Никола Минчев беше на трибуната. И
тогава си казах: "Промяната си има
физически измерения - този млад
човек, председател на Народното съб-
рание, е лице на промяната", каза за
новия председател на парламента
съпредседателят на "Продължаваме
промяната".

За сценариите пред България
и бъдещата власт

Петков анализира, че пред бъдещо-
то управление, което иска да промени
правилата на функциониране в Бълга-
рия, има 2 сценария - позитивен, при
който всички се съгласяват като
общество, че трябва да се играе по
новите правила, и лош вариант, при
който съществуващите играчи не
искат да се съобразяват с новите
правила. При втория ще стане битка,
но ние сме готови и за това - нов
прокурор, разследвания и т. н., обяви
Петков.

На въпрос какъв процент промяна в
съществуващите правила би сметнал за
успех и при който промяната ще е
видима, Петков си послужи с теория на
австрийския икономист Йозеф Шумпе-
тер, представител на Еволюционната
икономическа школа.

Според нея промените се движат от
елит, състоящ се от 2 процента от
обществото, и развитието на една
държава зависи от това как ще дейст-
ват тези 2%. Техните действия обаче
зависят от създадените правила,
спрямо които те адаптират действията
си. Според тази теория най-талантли-
вите 2% в Римската империя са били
около императора и са положили
основите на държавната уредба, през
Средновековието те са били при
военните и тогава са налице големи
иновации в тази сфера. На следващ
етап от тях тръгва индустриалната
революция

В българския пример, ако хората
от мафията през 90-те г. на миналия
век се бяха родили в Калифорния,
щяха да създадат стартъпи и да управ-
ляват сега мултимилиардни компании,
а тук те са били в сивия сектор, ана-

Ñïðàâÿíå ñ êîðóïöèÿòà,
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аршинът трябва да е един към всички",
каза Петков.

Петков цитира тези думи в отговор
на въпрос за това, че основната идея
на формацията е да има нулева толе-
рантност към корупцията. Така той
илюстрира тезата, че не трябва в
бъдещия кабинет да е възможно, на
"нечитав" министър да му звъни поли-
тически лидер с искане да се разпъне
чадър над някого. И също да регламен-
тира смяната на министри, които се
окажат "нечитави".

Според него промяната в прокурату-
рата ще бъде най-трудна. "Това не
зависи само от нас, трябва конституци-
онно мнозинство", подчерта Кирил
Петков.

"Беше абсурдна ситуация, когато от
цялата държава имахме само един
кандидат за прокурор - това за мен е
напълно нагласено решение. То е взето
в някоя стая, но не и във Висшия
съдебен съвет. Това ми дава чувството,
че ВСС и главният прокурор имат
зависимости, които ние не знаем",
коментира Кирил Петков.

Разговор за политики,
после - за постове

Първо се споразумяваме за полити-
ки и след това ще говорим за минист-
ри, каза Кирил Петков.

Кирил Петков коментира и ситуа-
цията в образованието и връщането
в клас на децата. Според него дистан-
ционното обучение не може да замести
присъственото, защото спадат
резултатите на децата, измерени чрез
тестовете.

Със Северна Македония - като
при преговорите за кабинет

На въпрос как да се продължи в
разговорите със Северна Македония
Петков предлага това да стане като при
преговорите за кабинет - да се сформи-
рат наистина работещи групи по отдел-
ните теми. Обясни, че сега разговорите
са спорадични и историята е основната,
а не част от темите. Обяви, че създава-
нето на тези групи ще е сред първите
задачи на бъдещия премиер и на външ-
ния министър.

"И да работим заедно по всички
теми максимално прозрачно, и двата
народа да се запознаят с реалните
теми и да осъзнаят цената, ако няма
добросъседство, и ползата, ако има",
обясни тезата си той. Според него,
ако се осъзнае икономическата полза
от нормални отношения между двете
страни, тогава сигурно министърът на
образованието на съседната страна ще
се съгласи да промени невярно съдър-
жание в учебниците по история.

Разказа, че от пътуванията му в
региона е видял, че народите имат
толкова общи неща, сред които и това,
че всеки говори срещу другите и жела-
нието е за интегриране с Европа, но не
и тук на Балканите.

"И всеки има по един конник по
средата. Заключени в историята, в
инфраструктурата изпускаме възмож-
ност да видим колко общи неща имаме
и колко добре би било да сме общ
пазар", подчерта той.

Кирил

ПЕТКОВ -
номинира-
ният за премиер
представя
визията си
за бъдещото
управление

лизира Петков. "Нашата обща задача
е да променим така правилата, че
същите 2% да решат, че за да продъл-
жат да просперират, трябва да проме-
нят начина, по който действат".

Идеи за реформи и
в местната власт

Смяна в местната власт е на дневен
ред.

В разговора лидерът на "Продължа-
ваме промяната" обяви, че след някол-
ко месеца формацията ще започне да
работи и по нужните промени в мест-
ната власт. Определи промяната там
като следваща голяма задача. Напом-
ни, че тъкмо там хората най-лесно
могат да усетят промяната, защото
това е видимо дори през оправянето на
тротоарите пред дома на хората в
сравнение с това дали Българската
банка за развитие е започнала да
работи добре.

"Няколко месеца след Нова година
ще започнем да работим по тази тема",
обяви Петков. По адрес на дългогодиш-
ния кмет на София Йорданка Фандъко-
ва той каза, че и тя самата вече е
наясно, че трябва да отстъпи поста в
полза на някой, който с нови сили ще
се заеме с решаването на проблемите
на града.

Нова антикорупционна агенция
и промени в прокуратурата

Една от първите задачи е законът за
КПКОНПИ да бъде променен и да
имаме антикорупционна агенция, която
да бъде непреклонна пред корупцията,
допълни Петков.

Той изрази радостта си, че по време
на преговорите с останалите партии
всеки един от лидерите е декларирал, че
се съгласява с идеята да бъдат абсолют-
но нетолерантни към корупцията. Няма
да има никакви запазени хора, чадъри -
правилата ще бъдат равни пред всички,
посочи той.

"Слави Трифонов ми каза едно
изречение, което запомних - "Кириле,
ние всички предлагаме министри, но
когато те станат министри, те не
стават министри на ИТН, БСП или
ПП, а стават министри на България и
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На 29 ноември 2021
г., понеделник, от 10:00
часа Фондация "Фрид-
рих Еберт" и Фондация
"Солидарно общество"
организираха онлайн
дискусия на тема "За
демокрация, върховен-
ство на закона и соци-
ална справедливост".
Изборът на темата бе
обусловен основно от
това, че конституцион-
ната цел за създаване-
то на демократична,
правова и социална
държава си остава
твърде далеч от реал-
ността, налице е сис-
темен провал в реали-
зирането на посочени-
те принципи, както и
съществуването на
множеството предиз-
викателства пред пра-
вовата държава в Бъл-
гария. Сред тях с най-
голямо значение са не-
обходимостта от де-
мократичен контрол
над главния прокурор,
дейността на Висшия
съдебен съвет, борба-
та с корупцията, сво-
бодата на словото и
медиите, посегателст-
вата върху дейността
на неправителствения
сектор и др.

Дискусията бе отк-
рита от г-н Жак Папа-
ро - директор на фон-
дация "Фридрих Еберт"
за България, и г-н Геор-
ги Пирински - предсе-
дател на фондация "Со-
лидарно общество".

Още в самото нача-
ло г-н Папаро обърна
внимание на факта, че
демокрацията и върхо-
венството на закона са
взаимосвързани. Нещо
повече, върховенство-
то на закона следва да
бъде разглеждано ка-
то предпазната мрежа
на демокрацията. Заед-
но с тях неразривно
върви и концепцията за
социална справедли-
вост, разглеждана от
някои от най-сериозни-
те мислители на наше-
то съвремие от Карл
Маркс до Нобеловия
лауреат Амартя Сен. Те-
мата бе централна и в
последната кампания
на ГСДП, която пред-
ложи своята програма
за максимално спра-
ведливо общество и
имаше безспорен избо-
рен успех.

Георги Пирински от-
крои като особено важ-
ни за дискусията след-
ните три въпроса: Що
е демокрация?; Какво
е съотношението меж-
ду демокрация, върхо-
венство на закона и со-
циална справедли-
вост?; Какво е въздей-

ствието на "четвъртата"
власт - медиите?

По темата "Взаимо-
зависимостите между
демокрация, правов
ред и социална спра-
ведливост (предизвика-
телства и заплахи)" го-
вориха народният пред-
ставител Крум Зарков
и юристът д-р Дилян
Начев.

Според Крум Зар-
ков взаимодействието
между демокрация,
правен ред и социал-
на справедливост мо-
же да се разгледа през
призмата на отношени-
ята на основните прин-
ципи на социалдемок-
рацията - свобода,
справедливост, соли-
дарност. Ясно е, че те
са части от една обща
представа за организа-
ция на обществото и
прилагането им поот-
делно не само че не е
достатъчно, а е невъз-
можно. Това взаимо-
действие може да се
разгледа и посредст-
вом инструментите за
конкретната реализа-
ция на понятията в Бъл-
гария. Парламентари-
зъм за демокрацията,
правосъдие за правния
ред, финансова, иконо-
мическа и социална по-
литика за социалната
справедливост. Криза-
та на парламентаризма
се решава чрез избо-
ри, тази в правосъдие-
то - с реформа, а соци-
алната справедливост
може да се постигне
единствено със смела
лява политика. Вече по-
вече от 30 години се
убеждаваме, че това е
по-лесно да се каже, от-
колкото да се направи.
Днес, след поредните
избори и формирането
на нов парламент, от-
ново звучат обещания-
та за съдебна реформа,
левицата е в отстъпле-
ние, а предизвикател-
ството да превърнем
България в истински
демократична, правова
и социална държава
остава. Всичко това се
случва на фона на но-
ви заплахи, породени
от отчуждаването на
гражданите от полити-

ческия процес, от не-
поносимите неравенс-
тва и силното противо-
поставяне на отиващо-
то си статукво.

Д-р Дилян Начев
анализира процесите
през последните някол-
ко десетилетия в дър-
жавите, принадлежащи
към "западната цивили-
зация", в опит да пред-
ложи обяснителна схе-
ма за евентуално бъде-
що развитие по отно-
шение на политически-
те режими, правовата
държава и правата. Ак-
центира се върху реду-
ващите се и частично
застъпващи се кризи
(терористична, финан-
сова, мигрантска,
здравна), както и вър-
ху рисковете от възник-
ването на други подоб-
ни в близка перспекти-
ва. Изводът е, че през
последните 20 години
живеем в постоянно
състояние на извънред-
ност, което води до из-
вънредно законодател-
ство, промяна на конс-
титуционната и полити-
ческата парадигма и
нови политически кли-
важи. Това представля-
ва опасност за демок-
рацията, а оттам и за
социалните права на
гражданите, и обосно-
вава потребност от пре-
дефиниране на грани-
ците между национал-
ното-наднационалното-
международното и гло-
балното; реалното и
виртуалното; частното и
публичното и др. В края
на доклада си той пос-
тави и въпросът за
евентуалното възниква-
не на ново поколение
конституции и нов вид
конституционализъм,
чрез които тези нови
проблеми да получат
своето решение.

По темата "Външни-
ят поглед за върховен-
ството на закона в
България и посегател-
ствата срещу принци-
пите на правовата дър-
жава" докладва поли-
тологът д-р Теодор
Славев. Неговият ана-
лиз постави широката
рамка за върховенст-
вото на правото в Бъл-

гария през призмата
на външния поглед. Той
изясни концептуални-
те специфики между
върховенството на
правото и върховенст-
вото на закона от глед-
на точка на участието
им в поддържането на
"хегемонистичната об-
ществена формация"
(по Грамши) в рамки-
те на либералнодемок-
ратичната политическа
система. В неговото
изказване беше напра-
вен обзор на водещи-
те международни доку-
менти, които издигат
върховенството на
правото като фунда-
ментален принцип. За-
едно с това бе отделе-
но специално внима-
ние на инструментите
на Съвета на Европа
и на Европейския съ-
юз. Третата част от
доклада обобщи конк-
ретни препоръки за
България по отноше-
ние на подобряване на
независимостта на съ-
дебната власт, право-
съдието и борбата с
корупцията. Д-р Сла-
вев направи и оценка
за ефективността на
самите международни
инструменти за наблю-
дение, оценка и санк-
циониране. Накрая той
изведе редица препо-
ръки в посока рефор-
ма на правосъдието в
България на база вън-
шния поглед за състо-
янието на върховенст-
вото на правото като:
преглед и изпълнение
на международните
осъдителни присъди
спрямо България; дей-
ствия за финализира-
не действията на ме-
ханизма за сътрудни-
чество и проверка; пъ-
лен преглед на доку-
ментацията, свързана
със съдебната рефор-
ма и др.

По темата "Реформи
в правораздаването за
утвърждаване на право-
вата държава" участие
взеха изследователите
Людмила Костова и Ма-
риян Карагьозов. В сво-
ето изказване г-жа Кос-
това обясни смисъла на
реформите в правораз-

даването за утвържда-
ване на правовата дър-
жава. Тя анализира
същността на реформа-
та като идея за дълбо-
ка и систематична про-
мяна, както и значени-
ето на качеството на
правораздаването за
създаването на облика
на правото в общество-
то. Какво представлява
принципът на правова-
та държава и каква е
връзката му със спра-
ведливостта? По какъв
начин той може да слу-
жи за насока на съдеб-
ната реформа и защо
правовата държава се
отстоява чрез процеса
на утвърждаването й
както в законотворчес-
твото, така и в право-
раздаването, което дос-
тавя крайния продукт
на правосъдието като
форма на справедли-
вост в обществото. От
тази гледна точка как-
то съдебната реформа,
така и принципът на
правовата държава се
реализират като про-
дължителни и широко-
обхватни процеси.

Темата бе продъл-
жена от Мариян Кара-
гьозов, който разгледа
ефикасното правораз-
даване като фундамен-
тална част от върховен-
ството на правото във
всяка страна. Очаква-
нията на българското
общество са за бързо,
ефективно и предвиди-
мо правораздаване.
Въпреки сериозния ак-
цент в предизборните
програми на редица
партии върху необходи-
мостта от "съдебна ре-
форма", усилията в та-
зи посока най-често се
ограничават до консти-
туционни и законови
промени, които рядко
имат осезаем ефект
върху работата на съ-
дебната система и не
повлияват на гражда-
ните. Работата на ор-
ганите в системата на
правораздаване и про-
куратурата може да бъ-
де подобрена в реди-
ца аспекти, но е необ-
ходимо всички стъпки
в тази посока да гаран-
тират, че достъпът до

правосъдие на гражда-
ните няма да бъде още-
тен, както и че превес
ще има силата на пра-
вото над правото на
силата.

Последна в дискуси-
ята бе темата за "Сво-
бодата на словото и
нейното значение  за
укрепване на демокра-
цията в България".
Журналистът Велисла-
ва Дърева обърна про-
вокативно темата, гово-
рейки за безгранична-
та свобода на цензура-
та в България - този ан-
типод и смъртен враг
на свободното слово.
Цензурата в многооб-
разните съвременни
измерения: финансова,
икономическа, полити-
ческа (вкл. външнопо-
литическа), партийна,
задкулисна, личностна,
еднолична, съдебна; в
"независими" (частни/
корпоративни) медии и
партийни издания (веч-
ният конфликт между
медиите като стока и
медиите на идеите); ав-
тоцензура и самоубий-
ството на журналисти-
ката; цензурата на
т. нар. социални мре-
жи; предварителна и
последваща цензура;
покупко-продажба на
медиите; контрол над
медиите. Особено па-
губно въздействие днес
оказват социалните
мрежи като простран-
ство за развихряне на
глутници безотговорни
тролове, насаждащи
унищожителна омраза
и убийствени нагласи в
обществото. Крайният
резултат от въздейст-
вието на всички тези
фактори е формиране-
то на безпросветен
кръчмарски мантали-
тет. В крайна сметка
цензурата е покушение
върху свободата на
словото и мисълта;
репресия над свобод-
ното слово; тирания на
интереса и властта;
средство за подчинява-
не и опитомяване на
гражданската позиция;
инструмент за култиви-
ране на невежество,
посредственост и без-
просветност; разцвет
на жълтите медии. Цен-
зурата като апотеоз на
демагогията, антиде-
мокрацията, антисво-
бодата и духовното
робство. Цензурата, ко-
ято развращава и ра-
зяжда обществото и
личността и ги лишава
от надежда и опора.
Цензурата, която Карл
Маркс нарича "цивили-
зовано чудовище, на-
парфюмиран изрод".
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Граждански самолет,
летящ от Тел Авив за Москва,
беше принуден да промени
курса си над Черно море заради
разузнавателен самолет на
НАТО. Във връзка с инцидента
руските власти са изпратили
протест по дипломатически
канали, съобщиха пред журна-
листи от Федералната агенция за
въздушен транспорт "Росавиа-
ция". "Сутринта на 3 декември в
9:53 часа московско време
(8:53 часа българско време) над
открити води на Черно море, в
близост до зоната на отговор-
ност на руските служби за
въздушно движение, разузнава-
телният самолет на НАТО CL600
прелетя с интензивно спускане
от височина от 11 000 до 9200
м, пресичайки маршрута,
установен за граждански
самолети. Екипажът на разузна-
вателния самолет не отговори на
многократни повиквания от
службите за въздушно движе-
ние", се казва в съобщението на
Федералната агенция за възду-
шен транспорт
Над 400 мигранти
отпътуваха от Беларус с полет
на Иракските авиолинии към
Ербил в Северен Ирак, съобщи-
ха от летището в столицата
Минск. На борда на "Боинг 747"
летят 415 възрастни и 4 деца -
мигранти, уточняват още от
Беларус. В четвъртък ЕС наложи
санкции на Беларус и обвини
страната, че организира полети
за мигранти, предимно от
Близкия изток, и ги насърчава
нелегално да пресекат полската
граница. Минск отрича всички
обвинения. Междувременно
Русия определи като "нечовеш-
ки" наложените от Запада
санкции срещу Беларус.
Властите
на най-големия бразилски град
Рио де Жанейро отмениха
световноизвестните празненства
за Нова година поради опасения
от новия вариант на коронавиру-
са Омикрон.  "Това е решение,
което вземам с тъга, но най-
важното е да продължим да се
ваксинираме и да спасяваме
животи", написа кметът Едуардо
Паес и добави, че ваксинирани-
те туристи са добре дошли.
Преди няколко седмици властите
в Рио изразиха оптимизъм, че
след като ситуацията с Covid
най-накрая се подобри, ще бъде
възможно да се проведат
годишните крайбрежни фойер-
верки, които привличат милиони
празнуващи на плажа Копакаба-
на. Но Омикрон, за който има
шест потвърдени случая в
Бразилия, разруши тези планове.
Страната е изгубила повече от
615 000 души заради Covid-19.

Близо две трети от
хората в Германия биха
подкрепили предложение
ваксините срещу COVID-19
да станат задължителни -
което ще бъде внесено в
парламента - показва
публикувано вчера проуч-
ване, цитирано от ДПА.

63 на сто от запитаните
са подкрепили имунизаци-
ята срещу COVID-19 да
стане задължителна за
живеещите в Германия. 30
на сто са се обявили
против, а 7 на сто не са
дали отговор. В проучва-
нето на института ЮГов,
проведено от 1 до 3
декември, са участвали
2067 души. При започва-
нето на ваксинацията в
Германия преди около
година, в края на декемв-
ри 2020 г., около 56 на сто
подкрепяха задължителна-
та ваксинация, а 33 на сто
бяха против. Вероятният
бъдещ канцлер Олаф
Шолц заяви, че има
намерение да внесе в
Бундестага проектозакон
за задължителната вакси-
нация през февруари или
март.

По данни на института
Роберт Кох броят на
случаите в Германия е
намалял леко. Новите
случаи са 42 055, а зара-
зените на 100 000 души за

Òðúìï íàðå÷å àìåðèêàíñêè ãåíåðàë "ïðîêëåò èäèîò"
Бившият президент на

САЩ Доналд Тръмп се из-
каза грубиянски за начал-
ника на Обединения коми-
тет на началник-щабовете
на американската армия
Марк Мили, съобщава, Епи-
център. Тръмп нарече воде-
щия американски генерал
"проклет идиот" заради из-
теглянето на войските от
Афганистан. Той припомни
как Мили се опитал да му

Десетки се ваксинират на площад "Аристотел" в Солун. В Гърция се
отчита силен интерес за поставяне на бустерна доза от ваксината
срещу Covid-19. Масово се имунизират и хората над 60 г. след

въвеждане на глоби за неваксинирани. Само за ден над 200 000 души
са се записали за бустерна доза в платформата за резервации.

Задължителното ваксиниране на хора над 60 г., месечните глоби от
100 евро, както и заплахата от новия вариант Омикрон доведоха до

силно активизиране на програмата по ваксиниране.

Японската принцеса Айко,
единствено дете на император

Нарухито и императрица Масако,
вчера отпразнува пълнолетието
си в императорския дворец в
центъра на Токио, след като в

сряда навърши 20 г. Айко,
облечена в дълга бяла рокля и с
диамантена диадема в косите, се
поклони с усмивка пред журна-

листите. Тя няма да наследи
императорския трон, тъй като по
закон титлата се предава само
по мъжка линия. Въпреки това
според анкети голяма част от
японската общественост би

подкрепила промяна в закона.

докаже, че при изтегляне-
то на американските войс-
ки оттам ще бъде по-евти-
но да остави цялата воен-
на техника в страната, от-
колкото да я изнесе.

"Имате самолет за 50 ми-
лиона долара. Имате разко-
шен хеликоптер за 29 мили-
она долара. Имахме всички
видове хеликоптери. Много
от тях са чисто нови, бук-
вално току-що разопакова-

ни. Мислите ли, че е по-ев-
тино да го оставят там, за
да могат да го вземат, от-
колкото да го напълнят с по-
ловин резервоар гориво и
да го закарат в Пакистан
или да отлетят обратно в
страната ни?", попита Тръмп.

Според оценки на екс-
перти американците са ос-
тавили в Афганистан бойна
техника и въоръжения за
над 85 млрд. долара. ç

последните 7 дни са 439,2.
Предишната седмица
новите случаи бяха 44 401,
а броят на заразените на
100 000 души за една
седмица - 446,7. Институ-
тът обаче предупреди, че
много случаи вероятно не
се съобщават, защото
нарастването на броя на
хоспитализациите не
оставя на здравните
работници достатъчно
време за проследяване и
записване на всички
случаи.

В Германия до момента
са потвърдени 4 случая на
заразяване с  Омикрон, и
има подозрения за още 8.
Експерти обаче предпола-
гат, че вече има други
случаи. Според Европейс-
кия център за контрол и
превенция на заболявани-
ята до няколко месеца
вариантът може да стане
доминиращ в Европа.
Засега няма конкретни
данни доколко е заразен
и дали води до по-тежко
протичане на болестта, но
по предварителна инфор-
мация Омикрон е по-
агресивен от варианта
Делта.

Варианти на коронави-
руса, предшестващи
Омикрон, вероятно са
съществували отдавна,
заяви съоткривател на

новия вариант, цитиран от
ДПА. "Според сегашните
ни информация ранна
форма на Омикрон се е
оформила като отделен
тип още преди появата на
Алфа и Делта", заяви
Волфганг Прайзер от
университета Стеленбош,
близо до Кейптаун. Този
тип вирус вероятно е
еволюирал в продължение
на месеци, без да привле-
че внимание. "Въпросът е:
защо Омикрон остана
скрит толкова дълго и
едва сега се разпростра-

ни? Дали не са липсвали
една или две мутации,
които да му позволят да
се разпространява бързо",
попита Прайзер.

Най-старите доказател-
ства за варианта до
момента датират от пър-
вата половина на ноемв-
ри. Омикрон, открит за
пръв път в Република
Южна Африка и Ботсвана,
има особено голям брой
мутации, засягащи и
протеина, чрез който се
прикачва за човешките
клетки. ç

Снимки Интернет

Папа Франциск се срещна с
бежанци от лагера на о.

Лесбос и отправи емоционално
обръщение към света за
хуманност към децата в

бежанските лагери. Той каза,
че е дошъл на острова, за да

погледне в очите децата
мигранти, които са видели

смърт, лишения и глад. Това е
второто посещение на папата

след 2016 г. на гръцкия
остров, превърнал се в

синоним на бежанската криза.
Папата заяви, че Гърция "се

намира в затруднение", и
допълни, че "големите въпроси

трябва да се посрещат
съвместно, защото в днешния
свят откъслечните решения не

са достатъчни.
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На светкавична кариера
в системата на БФС се
радва народният предста-
вител от ГЕРБ Стефан
Апостолов. Без да фигури-
ра в листата на съдийски-
те наблюдатели в професи-
оналния футбол, 10 дни
след конгреса на центра-
лата, той бе назначен за
такъв на мача Марек -
Левски (Лом) от Втора
лига. Вторият двубой, на
който Апостолов беше
съдийски наблюдател  - е
дебют в Първа лига на
Левски - Ботев (Пд) на 4
декември.

Според действащата
нормативна уредба ранг-
листата на съдийските
наблюдатели се изработва
преди началото на сезона
и се одобрява от Изпълни-
телния комитет на БФС.
Така и се е случило, като
всичко е публикувано от
сайта на централата.
Преди да влезеш в ранг-
листата за двете професи-
онални групи, трябва да си
участвал на семинар,
както и да положиш изпит
във вид на тест. Стефан
Апостолов не е участвал
на семинарите и изпитите.
Според експерти това е
нарушение на конвенцията
на УЕФА, която е подписа-
на от България.

Президентът на БФС Борислав
Михайлов явно връща жеста към
бащата на Стефан Апостолов - Апостол
Апостолов,  заяви Димитър Бербатов

като съдийски наблюдател
на двубой от Втора лига, а
след това и на дербито на
кръга в елита Левски -
Ботев (Пд). "Без да бъде
включен в листите на
съдийските наблюдатели в
началото на сезон 2021/
2022, бившият рефер
Стефан Апостолов извед-
нъж се появи като съдийс-
ки наблюдател на мач от
Втора лига и веднага след
това го виждаме и като
такъв на срещата между
Левски и Ботев (Пд).  Така
Борислав Михайлов явно
връща жеста към бащата

"Стефан Апостолов е
депутат от ГЕРБ в послед-
ните няколко парламента,
като винаги е последен в
листата в Благоевград,
след което се изстрелва
на първо място заради
преференциите. 33-годиш-
ният Апостолов е син на
кмета на Симитли и бивш
елитен рефер Апостол
Апостолов-Поли", пише
Марица.

Димитър Бербатов също
алармира за решението за
включването на бившия
футболен рефер и настоящ
депутат Стефан Апостолов

Елитният РБ Лайпциг увол-
ни старши треньора Джеси
Марш, обявиха официално от
клуба. Той напуска поста си
след само пет месеца начело
на тима. Официалната инфор-
мация от клуба гласи, че раз-
дялата е по взаимно съгласие.

Отборът на Лайпциг допус-
на трето поредно поражение
в Бундеслигата - 1:2 от Унион
(Берлин), с което падна до
11-о място в класирането.
Лайпциг дори има повече за-
губи, отколкото победи за пър-
венство - шест срещу пет.

Марш води Лайпциг само в
21 срещи във всички турнири,
като в тях записа едва 8 побе-
ди. Той беше взет на мястото
на напусналия в посока Байерн
(Мюнхен) Юлиан Нагелсман.

Шампионът Байерн надви
Борусия (Дортмунд) с 3:2 като
гост на "Сигнал Идуна Парк" в
голямото дерби на Германия от
14-ия кръг на Бундеслигата и
увеличи аванса си на върха.
Баварците сложиха край на се-
рията от 11 поредни домакин-
ски победи на "жълто-черни-
те" в шампионата.

Юлиан Брандт (5) рано да-
де аванс на Борусия, но мно-
го бързо баварците изравни-
ха чрез Роберт Левандовски
(9). Малко преди края на пър-
вата част Кингсли Коман (44)
направи пълен обрат за ба-
варците. След почивката Ер-
линг Холанд (48) възстанови
равенството. Гостите получи-
ха право да изпълнят 11-мет-
ров наказателен удар след на-
месата на ВАР за игра с ръка
на Матс Хумелс, а Роберт Ле-
вандовски (77-дузпа) бе то-
чен от бялата точка. До края
на мача усилията на вестфал-
ци за ново изравняване не да-
доха резултат.ç

Ïàäíà
òðåíüîðñêà
ãëàâà â
Áóíäåñëèãàòà

33-годишният Стефан Апостолов вече се изявява и като съдийски делегат

на Стефан Апостолов -
Апостол Апостолов (все
още кмет на Симитли), за
активната му работа в
полза на Михайлов във
връзка с извънредния
конгрес на БФС преди по-
малко от два месеца.
Апостолов-младши дори бе
включен в новия Изпълни-
телен комитет на Михай-
лов, но отпадна след
гласуването на клубовете -
явно паметта им от изяви-
те на младия Апостолов
като депутат, демонстри-
рал невероятни умения,
четейки речи от парламен-
тарната трибуна, не е къса
и набързо бе зачеркнат от
делегатите.  Чудейки се
как да поправи "грешката",
за да се отблагодари на
Апостолови, самообявили-
ят се за победител на
изборите на последния
конгрес на БФС Михайлов,
подхвърли на Апостолови
кокалче с надеждата да се
отърве от ангажимента си
към тях. Дано всъщност е
така, защото иначе нищо
чудно в скоро време да
видим Стефан Апостолов
като председател на Съдий-
ската комисия или съдийс-
ки наблюдател на УЕФА.
Верен на принципите си,
Борислав Михайлов безс-
рамно демонстрира типи-
чен пример за поредната
зависимост. Този път прези-
дентът на БФС бе овладян
и подчинен от Апостолови
от Симитли. Как иначе да
си обясним погазването на
Устава и наредбите на БФС
в тяхна полза?", пише
Димитър Бербатов.ç

Аржентинската звезда Лионел
Меси завоюва своята седма "Злат-
на топка" с преднина от 33 точки
пред Роберт Левандовски. Мнози-
на смятат, че полякът е бил още-
тен, но в крайна сметка такъв е
резултатът. В гласуването участва-
ха 180 журналисти от различни
държави, като всеки трябваше да
подреди своя топ 5. За първия се
дават 6 точки, за втория - 4, за

Ïàéòàøåâ è Ñàâîâ ãëàñóâàëè
Áåíçåìà äà ïîëó÷è "Çëàòíàòà òîïêà"

третия - 3, за четвъртия - 2, и за
последния - 1. Сега вече е ясно
кой как е гласувал.

България е представена от два-
ма журналисти - Михаил Савов и
Румен Пайташев, които обаче учас-
тват с един общ глас. Според тях
№1 е Карим Бензема, следван от
Джанлуиджи Донарума, Лионел
Меси, Роберт Левандовски и Ке-
вин де Бройне.ç

Ботев (Вр) - Берое 1:0
1:0 Дориан Бабунски 41

Левски  - Ботев (Пд) 2:0
1:0 Гьоко Зайков 6, 2:0 Борислав Цонев 79

Славия - Локомотив (Пд) 1:1
0:1 Йосип Томашевич 35, 1:1 Кристиан Добрев 40

Локомотив (Сф) - Лудогорец 2:4
0:1 Сотириу 5, 0:2 Сотириу (38-дузпа), 0:3 Икоко (45), 1:3
Октавио (47), 1:4 Десподов (48), 2:4 Крачунов (63)

Пирин (Бл) - ЦСКА               след приключване на броя

Днес от 14,30 часа: От 16,45 часа:
Черно море  - ЦСКА 1048 Арда - Царско село

Ïúðâà ëèãà - 18-è êðúã

Биляна Дудова завършва се-
зона под №1 в световната ранг-
листа в категория до 59 кг и ще
получи 10 000 долара премия от
Международната федерация по
борба (UWW). Тази година тя спе-
чели за четвърти път европейс-
ката титла и за първи път поко-
ри световния връх.

Дудова е единствената бъл-
гарка, която попадна в топ 3 на
световната ранглиста и влезе в
премиалните. Тя оглави класира-
нето със 76 точки, следвана от
индийката Сарита Мор (41 т.) и
монголката Шоовдор Баатарджав
(39 т.). Точкуването е на база кла-
сирането и ранкинга на всички
големи състезания през година-
та.

Общо Международната феде-
рация ще раздаде 600 000 дола-
ра на 90 състезатели (по 30 и в
трите стила), като сумата бе нат-
рупана и от миналата година, ко-
гато премии не бяха раздадени
заради пандемията и анулирани
състезания. Така лидерите във
всяка категория ще вземат по 10

10 000 äîëàðà çà Áèëÿíà Äóäîâà, êîÿòî
å ¹1 â ñâåòîâíàòà ðàíãëèñòà

000 долара, вторите - по 7000
долара, а третите - по 3000.

Бронзовата олимпийска меда-
листка Евелина Николова е пета
в своята категория до 57 кг. Тя

стана и трета на Евро 2021., а
другата ни бронзова олимпийска
медалистка Тайбе Юсеин пропус-
на част от сезона заради травма
и е 10-а в категория до 62 кг.ç

Биляна Дудова спечели през 2021 година четвърта европейската титла
и за първи път покори световния връх



ÑÏÎÐÒ 13 6.12.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ íàãðàäè
çâåçäè íà Áàðñåëîíà

Легендарният Христо
Стоичков се появи на
"Камп Ноу" под бурните
аплодисменти на фенове
на стадиона. Преди двубоя
срещу Бетис от Ла Лига
българинът излезе на
терена, за да връчи "Злат-
ната топка" на най-голяма-
та звезда на женския тим
на "блаугранас" Алексия
Путейяс, която преди дни
беше отличена от "Франс
футбол". Камата също така
символично даде и приза
"Копа" на Педри за най-
силен футболист до 21
години, който тийнейджъ-
рът получи също на цере-
монията в Париж.

"Уникално е чувството
да си на "Камп Ноу"!
Благодаря за огромната
чест да наградя Алексия
Путейяс и Педри Гонса-
лес.Те са новите герои на
нашия велик Барселона!",

Камата се
появи на
"Камп Ноу" и
връчи "Златна
топка" на
Алексия
Путейяс и
Педри

написа Стоичков в профи-
ла си във Фейсбук.

"Много се радвам, че
споделих този специален
ден за теб. Важното е да
се насладиш на наградата.
Пожелавам ти късмет и да
продължаваш да растеш
във футбола", написа
Камата в Isntagram под
снимка с Педри.

"Гордея се с теб и е
чудесно, че те виждам
толкова щастлива. Позд-
равления! Радвай се на
най-големия трофей в
света", беше посланието
на Стоичков към испанска-
та националка.

Знаменитата "осмица"
сподели и стори с Жорди
Кройф. Под общата им
снимка синът на Йохан

Кройф е написал: "Идол,
съотборник и приятел".

Барселона обаче допус-
на първо поражение при
новия треньор Чави Ернан-
дес, след като загуби с 0:1
от Бетис като домакин в
мач от 16-ия кръг на Ла
Лига. Хуанми реализира
след 79-ата минути при
отлична контраатака.
Негативният резултат
дойде след две поредни
победи с Чави в първенст-
вото и реми в Шампионс-
ката лига. В сряда пък на
каталунците им предстои
съдбоносно гостуване на
Байерн (Мюнхен). Вероят-
но заради задаващия се
сблъсък в Бавария настав-
никът реши да остави на
пейката за началото

Реал (Мадрид) записа ос-
ма поредна победа във всич-
ки турнири, след като спече-
ли с 2:0 гостуването си на
Реал Сосиедад. Очакванията
за труден мач за "белите" не
се оправдаха, тъй като отбо-
рът на Карло Анчелоти изиг-
ра много силно второ полув-
реме. Винисиус Жуниор отк-
ри резултата в 47-ата мину-
та, а десет минути по-късно
Лука Йович се разписа.

Йович влезе на мястото
на Карим Бензема в 17-ата
минута. Това бе и единстве-
ната лоша новина за Реал.
Французинът се контузи в на-
чалото на срещата и трябва-
ше да напусне. Грандът от
Мадрид обаче показа, че мо-
же да се справя отлично и
без него въпреки блестяща-
та форма на Бензема от на-
чалото на сезона.

В друг двубой от 16-ия кръг
Севиля победи с 1:0 Виляре-
ал. Реал е лидер в класира-
нето и има преднина от осем
точки пред втория Севиля,
който е с мач по-малко. ç

твърди титуляри като
Жерард Пике и Френки де
Йонг, както и набиращия
скорост Усман Дембеле.
Всички те се появиха през
второто полувреме, а
французинът дори беше
най-опасният с поредица
от хубави изстрели. Като
титуляр като ляво крило
излезе Филипе Коутиньо,
а 19-годишният мароканец
Абде Езалзули също беше
в стартовия състав. За
Жорди Алба това беше
мач №400 за "лос кулес".

Според наставника на
Барселона тимът му е бил
на висота срещу Бетис, но
е загубил заради липса на
шанс. "Днес не трябваше
да загубим, но това е
футболът. Понякога заслу-
жаваш много повече и
това сега е пример за
такова нещо. Нужно е да
създаваме повече шансове
и да вкарваме, като в
същото време е нужно да
бъдем внимателни при
придвижването на против-
ника. Точно по тази причи-
на загубихме. Жалко,
защото заслужавахме
поне една точка", коменти-
ра наставникът.

"Надявам се, че този
негативен резултат няма
да ни повлияе при гостува-
нето в Мюнхен - заяви
Чави. - В Германия ще
трябва да играем като
животни, за да можем да
продължим напред." ç

Ðåàë (Ìàäðèä)

ïðîäúëæàâà

ñ ïîáåäèòå,

íî çàãóáè

Áåíçåìà

Âåçåíêîâ îòíîâî å  íîìåð 1 â Åâðîëèãàòà
От стр.1
Александър Везенков печели

наградата за MVP на кръга в Ев-
ролигата за трети път в кариера-
та си, след като предните му две
призови места дойдоха през ми-
налия сезон. Тази година бивши-
ят играч на Арис и Барселона за-
писва средно по 12.2 точки, 5.6

С лични средства на двама
от ръководството на родната фе-
дерация по вдигане на тежести
в последния момент бе спасено
участието на българските щан-
гисти на световното първенство
в Ташкент. Първата група наши
състезатели отпътуваха за сто-
лицата на Узбекистан, където от
7 до 17 декември предстои шам-
пионатът на планетата за мъже
и жени. С полет през Истанбул
за Ташкент отлетяха тазгодишни-
те еврошампиони Ангел Русев и
Надежда Мей-Нгуен, както и
бронзовият медалист Валентин
Генчев, заедно с част от треньор-
ския щаб.

"До последния възможен мо-
мент участието ни на Световно-
то бе под въпрос, защото бан-
ковата сметка на федерацията
беше празна и нямаше как да
се заплатят самолетни билети и
настаняването на състезателите.
Бяхме с вързани ръце и добре,
че президентът на федерацията
Ариф Маджид реагира спешно и
заедно с члена на Управителния
съвет Кирил Панайотов задели-
ха от личните си средства, за да
осигурят необходимите за учас-

Øåôîâå íà ôåäåðàöèÿòà ôèíàíñèðàò ñ ëè÷íè
ïàðè ó÷àñòèåòî íà ùàíãèñòèòå íè íà Ñâåòîâíîòî

Христо Стоичков награди най-голямата звезда на женския тим на
Барселона Алексия Путейяс и Педри, който бе избран за най-добър

футболист в света до 21 години

тието ни финанси. Благодарение
на тях страната ни избегна огро-
мен провал и небивала конфу-
зия", обясни треньорът на наци-
оналните отбори Иван Иванов,
олимпийски шампион от Барсе-
лона 1992 г.

Както е известно, процедур-
ни хватки все още бавят впис-
ването в съда на новоизбраната
с огромно мнозинство през ме-
сец май управа на Българската
федерация по вдигане на тежес-
ти. Това затруднява неимоверно
работата на централата и я пос-
тавя в зависимост от подписите
и одобрението на отстранения
предишен президент Неделчо Ко-
лев.

"Не само че не срещаме ни-
какво съдействие от него, но той
откровено в момента затруднява
дейността на щангите в Бълга-
рия. Кореспонденция, документа-
ция, международни контакти -
всичко напоследък се случва с
огромни трудности, въпреки не-
говите действия и бездействия.
Искам да изкажа огромната бла-
годарност на всички състезате-
ли, треньори и деятели на щан-
гите към Ариф Маджид и Кирил

Панайотов за техния жест, който
позволи участието на България
на световното първенство", каза
още старши треньорът.

Напоследък България завръща
позициите си сред най-добрите
в световните щанги. На тазгодиш-
ното европейско първенство в
Москва през април нашите спе-
челиха три златни, три сребърни
и един бронзов медала в двубо-
ите с титлите на Надежда Мей-
Нгуен, Ангел Русев и Стилян Гроз-
дев, вторите места на Ивана Пет-
рова, Карло Насар и Христо Хрис-
тов и бронза на Валентин Ген-
чев. В общото подреждане с кла-
сирането в отделните движения-
та българите завоюваха 8 злат-
ни, 8 сребърни и 3 бронзови ме-
дала. В руската столица за пър-
ви път от десетилетия България
завърши начело в крайното кла-
сиране по нации при мъжете. С
685 т. бяхме далеч напред на вър-
ха пред Армения, която събра 620
т., трети останаха представите-
лите на Грузия с 612 т. В десет-
ката следваха представителите на
колоси в щангите, сред които Ру-
сия, Беларус, Турция, Испания,
Полша, Украйна и Чехия.ç

борби и 1.2 откраднати топки в
13 мача в най-силния клубен ев-
ропейски турнири.

Олимпиакос e на трето място
във временното класиране в Ев-
ролигата с 9 победи и 4 загуби,
като изостава само от Барселона
и Реал (Мадрид), които са с по
11 успеха от 13 изиграни двубоя.ç

Крилото на Олимпиакос Александър Везенков стана най-полезният играч
на 13-ия кръг в баскетболната Евролига

Карим Бензема



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 6.12.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

15 6.12.2021

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26

email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg

web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20

Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ

946-19-02

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Съботник
Теменужка ХРИСТОВА

Бони НЕМСКИ

Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД

Счетоводство, Каса
944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.
ISSN 0861-2315

ÇÅÌß

ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
10.55 Детска Евровизия 2021 - клипове
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Давай, Астробой! - анимационен

филм
14.30 Влакът на динозаврите - анимацио-

нен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /5

сезон, 12, последен епизод/
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Малки истории
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 предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Отвъд човешката власт.

Природни бедствия по нашите земи.
22.00 В капан - 10-сериен тв филм

/Исландия, 2016 г./, 1 епизод, ре-
жисьор Балтасар Кормаукур, в ро-
лите: Олавур Дари Олафсон, Илмюр
Кристянсдотир, Ингвар Сигуртсон,
Торстейн Гюнарсон и др. (16)

23.00 По света и у нас
23.30 Викингите - тв филм /5 сезон, 11

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.05 Олтарите на България /п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /5

сезон, 12, последен епизод/п/

bTV

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

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 44
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12, еп. 64
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

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

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.56
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 99
21.30 "Фермата: Време за пробуждане" -

риалити, с. 7
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 56
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 8
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, еп.

22
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Академия Рескю Ботс" - сериал, еп.
5 - 12

08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 13
09.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 3
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 6, еп. 11
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 7
12.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-

ал, еп. 11
13.00 "Критична точка" - екшън, кримина-

лен, трилър (САЩ, Германия, Китай,
2015), в ролите: Едгар Рамирес,
Люк Брейси, Тобиас Сантелман, Рей
Уинстън, Териса Палмър и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 14
16.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 4
17.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-

ал, еп. 12
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Легендите

на утрешния ден" - сериал, с.4 еп.4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Спенсър" -

сериал, с. 2, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Смъртоносна

надпревара: Адска жега" - фантас-
тика, екшън, трилър (ЮАР, Герма-
ния, 2013), в ролите: Дани Трехо,
Люк Гос, Винг Реймс, Дугрей Скот,
Фред Коулър, Робин Шу и др. [14+]

00.00 "Спенсър" - сериал, с. 2, еп. 2
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 8
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 4
03.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-

ал, еп. 12
04.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 19,

20
07.00 "Круд" - сериал
07.30 Премиера: "Да живее крал Джули-

ън!" - сериал, анимация, еп. 8, 9
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Декемврийска булка" - романти-

чен, комедия (тв филм, САЩ, Кана-
да, 2016), в ролите: Джесика Ла-
ундс, Даниел Лисинг, Кейси Ман-
дърсън, Карън Крупър, Ейприл Те-
лек, Джей Хиндъл и др.

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

сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
16.00 "Гранд" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 13, 14
19.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 3  еп. 7, 8
20.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 13, 14
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 51
22.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 4,

еп. 13, 14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 14, 15
00.00 "По взаимно съгласие" - романти-

чен, комедия (САЩ, 2017), в ролите:
Ребека Хол, Дан Стивънс, Джина
Гършон, Франсоа Арно, Дейвид Джо-
узеф Крейг, Морган Спектър, Джей-
сън Съдекис и др.

02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 2, еп.
9, 10

08.00 "Изход: Богове и царе" - екшън,
драма, религиозен (САЩ, 2014), в
ролите: Крисчън Бейл, Джоуел Е-
джъртън, Бен Кингсли, Голшифте

Фарахани, Сигорни Уивър, Индира
Варма, Джон Туртуро, Бен Мендел-
сон и др.

11.00 "Революция Z" - сериал, с. 2, еп. 11,
12

13.00 "Малкият викинг" - приключенски,
семеен (Швеция, 2018), режисьор
Густаф Окерблом, в ролите: Вилгот
Хедшян, Елинеа Сиамбализ, Петер
Хабер, Клос Монсон и др.

15.00 "Вдъхновение за убийство" - пси-
хотрилър, драма (тв филм, Канада,
2016), в ролите: Ванеса Рей, Адам
Корсън, Тара Спенсър-Неърн, Тай-
лър Хайнс и др.

16.45 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), режисьор Дейвид О. Ръсел, в
ролите: Дженифър Лорънс, Робърт
Де Ниро, Едгар Рамирес, Даян Лад,
Върджиния Мадсън, Изабела Росе-
лини, Брадли Купър, Даша Поланко,
Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина
Де Ниро и др.

19.15 "Твърде лично" - екшън, трилър
(Франция, САЩ, Великобритания,
2008), в ролите: Лиъм Нийсън, Маги
Грейс, Джон Грийс, Фамке Янсен,
Зандър Бъркли, Кейти Касиди, Ли-
лънд Орсър, Дейвид Уоршофски

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

(САЩ, Япония, 2018), в ролите:
Габриел Юниън, Били Бърк, Ричард
Кабрал, Ейджиона Алексъс и др.

22.45 "Извънземното" - фантастика, прик-
люченски, семеен (САЩ, 1982), в
ролите: Хенри Томас, Дрю Баримор,
Питър Койот, Дий Уолъс, Робърт
Макнотън, Шон Фрай, Ерика Еленяк

01.00 "Музата" - комедия (САЩ, 1999), в
ролите: Албърт Брукс, Шарън Стоун,
Анди Макдауъл, Джеф Бриджис, Си-
бил Шепърд, Лоренцо Ламас, Дже-
нифър Тили и др.

03.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 2, еп.
12

04.00 "Фъстъчета: Филмът" - анимация,
приключенски, комедия (САЩ, 2015),
режисьор Стив Мартино

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) -

сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу

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

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

ал, сезон 2
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 "ФБР" - сериал, сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 8
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ал, сезон 7
01.30 "Специален отряд: Хамбург" - сери-

ал, сезон 1
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.30 "За всичко е виновен енотът" -
драма с уч. на Брайън Кранстън,
Дженифър Гарнър, Виктория Бруно,
Елъри Спрейбери, Моника Лоусън и
др. /п/

08.00 "Последният екшън герой" - прик-
люченски екшън с уч. на Арнолд
Шварценегер, Еф Мъри Ейбрахам,
Арт Карни, Чарлз Данс, Франк Мак-
рае и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6

12.00 "Снежни приятели" - семеен филм с
уч. на Ричард Кърн, Синтия Стивън-
сън, Джейсън Брайдън и др. /п/

14.40 "Дивергенти: Предани" - приклю-
ченски екшън с уч. на Шайлийн
Уудли, Майлс Телър, Зои Кравиц,
Надя Хилкер, Ансел Елгорт, Тео
Джеймс и др.

17.00 "Казино "Роял" - екшън с уч. на
Даниел Крейг, Ева Грийн, Джуди
Денч, Джефри Райт, Мадс Микле-
сън,Катерина Мурино, Джанкарло
Джанини и др. /п/

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

21.00 "Капитан Америка: Първият отмъс-
тител" - приключенски екшън с уч.
на Крис Евънс, Хюго Уивинг, Самю-
ел Джаксън, Томи Лий Джоунс, Хей-
ли Атуел, Стенли Тучи, Доминик
Купър, Себастиан Стан, Тоби Джо-
унс и др.

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

00.20 "Имитаторът" - трилър с уч. на Си-
горни Уивър, Холи Хънтър, Дърмът
Мълроуни, Уилям Макнамара, Уил
Патън и др. /п/

Тв програма - понеделник, 6 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.

Променливо
Днес минималните температури ще бъдат от 3 до 10 градуса, по-

високи на изток. През деня облачността ще бъде значителна, а дъжд
ще превалява на места над западните и южни райони. Дневните
температури ще бъдат от 6-9 градуса в западните райони до 10-15
на изток.

Нова динамична валежна обстановка ни очаква във вторник. Ще
превалява дъжд, който по високите полета и западната част на Пред-
балкана временно ще преминава в сняг. Температурите през деня ще
са от около 1-2 градуса по високите полета до 14 в източните райони.

В сряда сутрин все още ще превалява над югоизточните райони,
но след обяд и там валежите ще спрат. Минималните температури ще
бъдат от минус 3 до плюс 4, а дневните - от 6 до 11 градуса. В
ниските части на низините ще има мъгли и ниски облаци. Там дневните
стойности ще останат по-ниски.

В четвъртък минималните температури съвсем слабо ще се пови-
шат, а дневните ще останат без промяна. Ще има значителна облач-
ност, на места в низините - и мъгли. Ще духа слаб до умерен вятър
от изток.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Взлом" - екшън, трилър
(САЩ, Япония, 2018), в ролите: Габриел

Юниън, Били Бърк, Ричард Кабрал,
Ейджиона Алексъс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 232

ВОДОРАВНО: "Макарена". ИТАКА. Речитатив. МАН.
ПИРАНАЛ. Запаси. Намин (Стас). Нонанал. Патат.
"На лов". Ба (Ибрахим). Бик. "Каналето". Пан. Корат.
Лава. Кам. Лов. Бар. Перон. Вароша. Варак. Рекет.
Раритан. Топола. Ид. Миланова (Стойка). Катона (Йо-
зеф). Екот. "То". Дере. Аров (Любен). Тим. Кит. "Га".
Ор. Лото. Марисабел. Мо (Джанет). Итос. Десени.
Залив. Никодим. Калевала. Оводи.
ОТВЕСНО: Дарина Барева. Адипоза. Кератин. Ра-
ритет. Ал. Качамак. Коридор. Миле. Ринит. Канат.
Негатив. Метан. Ком. Кама. Арова (Соня). Нал. Нар.
Ни. ИС. Нат. Наналал (Далпатрам). Лерос. "На". Изо-
латор. Такоради. Риванол. Воронов (Стефан). Беко
(Жилбер). Павел. Шепот. Лесов (Петър). Таман (Гус-
тав). Табаков (Емил). ТОЛЕДО. Касабова (Капка).
Елатит. Нид. Манила. Арата. Омоними.
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Златни бижута от
времето на Нефертити са
открити в две гробници
Шведски археолози откриха злат-
ни бижута от времето на Нефер-
тити в две гробници в Кипър, съ-
общи електронното издание Юри-
калърт. Учените са попаднали на
находките край град Ларнака, в ра-
йон на процъфтяващо на времето
пристанище. Това е краят на брон-
зовата епоха, пристанище Хала
Султан Теке в град Хала Султан.
Украсите и амулетите са от злато
с формата на скарабей. Те са из-
работени, когато царуват Нефер-
тити и нейният съпруг Ехнатон
(1350 години до нашата ера). "В
гробниците са намерени 500 ар-
тефакта.  Това са семейни гробни-
ци на елита и управниците", казва
проф. Питър Фишер. Изработката
е от злато, сребро, бронз, слоно-
ва кост, скъпоценни камъни. Има
и цилиндричен печат от минерала
хематит с клинописно писмо от
Месопотамия. Как е стигнал печа-
тът до Кипър - на хиляда километ-
ра от мястото на направата си?

На 5 декември 1791 г.
умира гениалният Моцарт
Творчеството на Моцарт e огром-
но по обем и обхваща всички му-
зикални жанрове на класическа-
та музика, съществуващи през не-
говото време - общо над 600 ком-
позиции, много от които ce смя-
тат за връх в симфоничната, кон-
цертната, камерната, клавирната,
оперната и хоровата музика.
Той e сред най-популярните кла-
сически композитори.
Моцарт проявява забележителни
способности от най-ранна въз-
раст. Той притежава феноменален
музикален слух, изключителна па-
мет и блестящ изпълнителски, им-
провизаторски и композиторски
дар.

Íàêðàòêî

:
Îïåðàòà ùå
ó÷àñòâà âúâ
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„Êüîíèãñâèíêåë
êëàñèêà“ - Ôþñåí

Софийската опера ще учас-
тва във фестивала "Кьонигс-
винкел класика" на сцената на
Фестивалния театър "Нойшван-
щайн" - Фюсен, Бавария, от
28 септември до 3 октомври
2022 г. Трупата гостува във
Фюсен с целия цикъл от чети-
ри вечери "Пръстенът на ни-
белунга" на Р. Вагнер, който
беше представен през 2015 г.
Това е и потвърждение на иде-
ята на Софийската опера да
върне Вагнер "у дома". Вагнер
много пъти посещава района,
за да се среща с крал Лудвиг
II, който от 1864 г. става не-
говият най-важен поддръжник.
През 2015 г. много приятели
на Вагнеровата музика дойдо-
ха от цяла Германия и Авст-
рия, от всички краища на све-
та, за да видят прекрасната и
уникална софийска постанов-
ка на "Пръстена" на акад. Пла-
мен Карталов, която намери
високо признание от между-
народната преса. Гостуването
с "Летящия холандец" е про-
дължение на успеха. Ръковод-
ството на Фестивала "Кьониг-
свинкел 2022" оказва голяма
подкрепа на Софийската опе-
ра, за да направи гастрола
възможен. ç

Половинметров бронзов
свещник (канделабър) с
елени е най-новата наход-
ка от античния Мисионис,
съобщи проф. Николай Ов-
чаров. Той е ръководител
на разкопките, заедно с
археолога Стефан Иванов.

"На световните аукцио-
ни римските бронзови кан-
делабри поддържат много
високи цени. Дори и в мо-
мента в къщи като "Сотбис"
и "Кристис" подобни на то-
зи от Мисионис екземпля-
ри се продават на цени от
15 000-17 000 долара", до-
пълва Овчаров.

При разкопките свещни-
кът е намерен на десетки
парчета и след търпелива-
та работа на реставрато-

Áðîíçîâ ñâåùíèê ñ åëåíè å íàé-íîâàòà íàõîäêà íà Ìèñèîíèñ

Изложба представя позицията,
търсенията и постиженията на сту-
дентите и екипа на специалност "Тек-
стил - изкуство и дизайн" в област-
та на текстилното изкуство през пос-
ледните 10 години. Откриването на
изложбата "Студентите. Изящното в
текстилното изкуство" е на 9-и и про-
дължава до 23 декември в арт гале-
рия на НДК.

"Поводът е 125 години от създа-
ването на НХА, 60 години от специ-
алността в съвременния й вид и 122
години на преподаването на текс-
тил в школи за изучаване на проек-
тиране и текстилни техники. Ще бъ-
дат показани тъкани произведения
с различни сюжети и стилови ха-
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"Посока юг" е наречена излож-
бата, която Греди Асса открива
на 8 декември. Галерия "Ракурси"
e домакин на събитието до 30
декември. "Потапям се в забаве-
ното време. Носталгия по позаб-
равен пейзаж, нарисуван според
естетиката на романтизма. Прос-
транството се сгъва и разгъва.
Синьото на нощта ме застига.
Бавно съблича тя хамелеонските
си настроения, подбудена от
небесните светила. Неочаквано
се появява сребристият диск -
огромен, загадъчен - захвърлен в
десния горен ъгъл. Разтварям се
в невидимото му мълчание.
Каква наивност - тук и сега, по
романтичното", разказва худож-
никът.

Греди Асса е роден през 1954
г. в Плевен. Завършил е Велико-
търновския университет и специ-
алност "Монументална декора-
тивна живопис". Участник е,
заедно с Андрей Даниел, Божи-
дар Бояджиев, Вихрони Попнеде-
лев, Недко Солаков и Филип
Зидаров, в неформалната група
"Градът", създадена през 1985 г.

Професор е в катедра "Мода"
при Националната художествена
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рите е напълно възстано-
вен. Представлява стълб
във форма на антична ко-
лона, на чиито връх е пос-
тавен диск. Там някога е
поставяна лампа за мас-

ло, която археолозите се
надяват да открият през
следващия сезон. "Най-
красива е долната част на
свещника. Там са оформе-
ни три стилизирани глави

на елени. Канделабърът
стъпва на три крачета, ко-
ито пък са излети като
еленски копита. Цялото
оформление е изработка
насочва към високото юве-
лирство в Източната Рим-
ска империя или Византия
от периода 5-6-и век", раз-
казва Овчаров. Макар и да
добива най-голям разцвет
в епохата на Ренесанса,
канделабърът получава
развитие именно в Етру-
рия и Рим. През римската
епоха това са масивни и
представителни бронзови
свещници. В древен Рим
се произвеждат високите
и монументални канделаб-
ри, използвани в храмове
и обществени сгради. ç

академия от 2003 г. Заместник-
ректор е на НХА и ръководител
на катедра "Мода" от 1999 г.

През 2011 г. участва на Венеци-
анското биенале. Има над 80
самостоятелни изложби. ç

рактеристики, добрите традиции в
българската текстилна школа. Ма-
кар, че запазват част от традиции-
те, те са иновативни доколкото фор-
мално могат да бъдат определени
като рисунка, живопис и скулптура,
създадени с текстилни материали и
техники.

Включени са и произведения, ко-
ито са характерни за пътя, който
текстилните практики изминават, за
да бъдат определени като текстил-
но изкуство, но също и съвременни
концептуални творби. Участват съ-
що традиционно определяни като ди-
зайн функционални предмети, кои-
то обаче носят послания", допълва
проф. Аделина Попнеделева. ç


