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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Ñâåòëàíà Øàðåíêîâà: Èäåÿòà çà

„Ëÿâà Áúëãàðèÿ“ ñå ðîäè ñëåä ïîãðîìà
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ÅÊ çàìðàçÿâà
ôîíäîâå çà
Óíãàðèÿ â ðàçìåð
íà 7,5 ìëðä. åâðî

Треньорът на Левски
Станимир Стоилов опре-
дели група от 21 футбо-
листи за предстоящите
две поредни гостувания в
Разград. Днес "сините"
играят с шампионите в
отложен мач от 6-ия кръг
на Първа лига. Извън
състава на Левски остана
Николай Михайлов, който
има контузия. Очаквания-
та бяха 34-годишният
страж да играе в мача за
Купата в неделя, но това
няма да се случи заради
травмата. Така в двата
мача вратар на Левски
ще бъде капитанът Пла-
мен Андреев, а резерва
ще е миналият през шко-
лата на Фиорентина Иван
Андонов.  Жереми Петрис
и Ноа Сонко Сундберг,
които в последните дни
също се оплакваха от
травми, са в групата на
"сините".9
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Çàùî âå÷íèÿò
âèíîâíèê
íà Íèíîâà
å ïðåçèäåíòúò
Ðàäåâ?

орнелия Нинова
за пореден път бе
обзета от истерия
срещу Румен

К

Îùå 50 000
Радев. В парламента тя
заяви, че президентът е
заложил капан на
партиите, защото
служебният кабинет не
е предложил нов
бюджет, а продължение
на сегашния (всъщност
в правителството, в
което тя бе вицепреми-
ер!?). В предишни
периоди Нинова гово-
реше точно обратното -
че не е работа на
служебно правителство
да планира дългосрочно
държавните финанси.
Но днес тя плаши
партиите с държавния
глава и служебния
кабинет, назначен в
съответствие с Консти-
туцията на Република
България. Президентът
залагал капани, служеб-
ният кабинет пречел на
партиите!? Но нищо не
казва защо партиите от
два месеца след избо-
рите се самоунижават,
самобламират и се
вкарват от криза в
криза и всъщност
саботират политическа-
та система. Занимават
се с абсурдни теми на
фона на реалните
социални, икономичес-
ки, демографски и
енергийни проблеми на
България. На фона на
най-тежката инфлация
от четвърт век насам те
решават да изпратят
военната помощ за
Украйна, а преди
предстоящата зима,
заредена със социално
напрежение, бедност и
фалити, със седмици
спорят дали да се
върне хартиената
бюлетина!? Докато
войната е на 300 км от
границата ни, а нагли
каналджии и мигранти
убиват български
полицаи, партиите не
могат да седнат даже на
една маса и да постиг-
нат минимум национал-
но съгласие. Е, кой е
виновният!? Партиите
или президентът? Кой
руши политическата
система и срива дове-
рието в парламентариз-
ма в този му вид!

Ñëóæåáíîòî
ïðàâèòåëñòâî
äàâà
åäíîêðàòíî
ïî 300 ëâ.
çà îòîïëåíèå

Ëåâñêè âîäè
þíîøà íà
Ôèîðåíòèíà
â Ðàçãðàä

Европейската комисия
оставя в сила предложе-
нието си за орязване с
65 на сто на парите от
еврофондовете по три
кохезионни програми за
Унгария. Става дума за
7,5 млрд. евро. Страните
членки трябва да гласу-
ват предложението до 19
декември, като, за да бъ-
де прието, е необходимо
квалифицирано мнозинст-
во. Според  ЕК, макар ре-
дица реформи да са из-
вършени или да се про-
веждат в момента, Унга-
рия не е успяла да при-
ложи както трябва основ-
ните аспекти на необхо-
димите 17 мерки, догово-
рени според обвързващия
механизъм, до крайния
срок, който изтече на 19
ноември. Става дума най-
вече за новосъздадения
Орган за интегритет и
процедурата за съдебен
преглед на прокурорските
решения. Същевременно
Еврокомисията реши да
подкрепи националния
план за възстановяване и
устойчивост на Унгария. ç

ще получат помощ за зимата
равителството ще подкрепи още около 50
000 домакинства с нова еднократна по-
мощ за отопление от 300 лв. С нея дър-
жавата ще подпомогне хора и семейства
от нови рискови групи, които до момента
не са получавали средства за отопление,
но се нуждаят от такава подкрепа. Това
съобщи вицепремиерът и министър на тру-
да и социалната политика Лазар Лазаров
след вчерашното заседание на Министер-
ския съвет.

ÅÑ êóïóâà îò ÑÀÙ 3 ïúòè
ïî-ñêúï ãàç îò ðóñêèÿ

Хърватският прези-
дент Зоран Миланович
заяви вчера, че енер-
гията не е стока, а ре-
сурс, който гарантира
сигурност, независи-
мост и сила, а Евро-
пейският съюз в мо-
мента се намира в си-
туация, в която ще ку-
пува газ от САЩ на
"три пъти по-висока це-
на", предаде ХИНА.

Миланович каза, че

Ïðèçíàíèåòî å
íà õúðâàòñêèÿ
ïðåçèäåíò,
òîé äîïúëíè,
÷å Ìàêðîí
îòèâà âúâ
Âàøèíãòîí
íå êàòî
ïàðòíüîð,
à çà äà ñå ìîëè< 13

Право на помощ ще имат семействата
с деца с трайни увреждания, тези, които
получават месечни помощи за дете без
право на наследствена пенсия от починал
родител, както и децата, настанени в се-
мейства на роднини или близки, или в
приемно семейство. Право ще имат и хо-
ра с тежки увреждания и пострадалите при
природни бедствия през 2022 г., а също
така и ветерани от войните, военноинва-
лиди и военнопострадали. < 2

това е причината френ-
ският президент Ема-
нюел Макрон да отиде
до САЩ и да говори с
президента Джо Байдън
- "да помоли всъщност,
като по-слаб партньор,
за разбиране и милост".

"В този момент, и
генерално, енергията е
ключов проблем", ка-
за Миланович на отк-
риването на икономи-
чески форум, който е

част от посещението
на словенския прези-
дент Борут Пахор в
Хърватия.

Той добави, че ЕС
дълго време е поддър-
жал илюзията, че ще
създаде енергиен пазар,
но предвид сериозност-
та на настоящата во-
енна ситуация ще се
наложи да купува газ
от съюзника си САЩ
на тройна цена. ç

äîìàêèíñòâà

ÏÏ

В петък служители от Министерството на външните работи започват ефективни стачни действия, ако не бъде увеличено
заплащането им.  Вчера около 200 от тях протестираха един час предупредително и хвърляха жълти стотинки в знак на
несъгласие с ниските заплати във ведомството. < 2

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

< 2
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Правителството ще
подкрепи още около 50
000 домакинства с нова
еднократна помощ за
отопление от 300 лв. С
нея държавата ще подпо-
могне хора и семейства
от нови рискови групи,
които до момента не са
получавали средства за
отопление, но се нуждаят
от такава подкрепа. Това
съобщи вицепремиерът и
министър на труда и
социалната политика
Лазар Лазаров на бри-
финг след вчерашното
заседание на Министерс-
кия съвет. За изплащане-
то на финансовата подк-
репа правителството прие
постановление за одобря-
ване на 15 млн. лв. допъл-
нителни разходи по
бюджета на Министерст-
вото на труда и социална-
та политика.

 Вицепремиерът обяс-
ни, че право на еднократ-
ната помощ ще имат 8
уязвими групи. Сред тях
са семействата с деца с
трайни увреждания,
семействата, които полу-
чават месечни помощи за
дете без право на наслед-

Êàáèíåòúò ùå ïîäêðåïè ñ ïî
300 ëâ. îùå 50 000 äîìàêèíñòâà

Ùàéíìàéåð ïðèçîâà Ñêîïèå äà
ïðèçíàå áúëãàðñêàòà îáùíîñò

Ðàáîòåòå íà 100% ñ óìíè ðåøåíèÿ, ïðèçîâà
ñëóæåáíèòå ìèíèñòðè ïðåìèåðúò Äîíåâ

Властта е временна,
дори и най-дълго управля-
валият притежава власт
до време. Последствията
от глупавите управленски
решения обаче са трайни
и трудно заличими, заяви
пък служебният премиер
Гълъб Донев преди засе-
данието на Министерския
съвет.

Той се обърна към
служебните министри и
заяви: Преди четири
месеца се заклехме да
спазваме конституцията и
законите на страната и
във всичките си действия
да се ръководим от инте-
ресите на народа. Тогава
поисках от вас работа на
100% и умни решения.
Четири месеца по-късно
нищо не се е променило
в очакванията ми.

Донев подчерта, че
служебното правителство
е временна власт. По
думите му безспорно
обстоятелство, което не е
записано в основния
закон, е, че властта е
временна и дори най-
дълго управлявалият
притежава власт до
време. "Последствията от
глупавите управленски
решения обаче са трайни
и трудно заличими", заяви
Гълъб Донев.ç

ствена пенсия от починал
родител, както и децата,
настанени в семейства на
роднини или близки или в
приемно семейство.
Право на такава подкрепа
ще имат и хора с тежки
увреждания и хора, които
са пострадалите при
природни бедствия през
2022 г. Право на новата
еднократна помощ за
отопление от 300 лв. ще
имат и ветерани от войни-
те, военноинвалиди и
военнопострадали. Средс-
твата ще се изплащат от

Президентът на Германия
Франк-Валтер Щайнмайер призо-
ва Република Северна Македония
да признае наличието на българ-
ска етническа общност в страна-
та, редом с други действия, необ-
ходими за ускоряване на проце-
са на присъединяване към Евро-
пейския съюз.

Щайнмайер пристигна във
вторник на двудневно официално
посещение в столицата Скопие, а
след това ще продължи към съ-
седна Албания, предаде БГНЕС.

Щайнмайер заяви, че консти-
туционната поправка е "важно ре-
шение" за Северна Македония, тъй
като ще осигури напредък в пре-

говорите с ЕС. "В същото време
за Северна Македония става важ-
но да продължи процеса на вът-
решни реформи", каза той на съв-
местна пресконференция с пре-
зидента на Северна Македония
Стево Пендаровски.

Пендаровски отбеляза, че
страната му се е подготвяла за
преговорите с ЕС в продължение
на 17 години.

"Това е най-дългият период на
подготовка на която и да е дър-
жава в историята на Европейс-
кия съюз и ние сме най-добре под-
готвената кандидатка за членство
в историята на тази организация",
каза той.ç

ÍÑ íå ìîæà äà çàäúëæè ïðàâèòåëñòâîòî äà âíåñå áþäæåò
Със 127 гласа "против", 86 "за"

и 1 "въздържал се" Народното съб-
рание отхвърли проекта за дек-
ларация, внесен от "Продължава-
ме промяната" (ПП), в който се
настояваше служебното правител-
ство да внесе нов бюджет за след-
ващата година.  "Продължаваме
промяната" получиха подкрепата
единствено на ДБ и БСП, съобщи
БНР. Преди това беше отхвърле-
но предложението за редакция, в
което се даваше месец възмож-
ност на служебния кабинет да под-
готви проекта за нов бюджет.

В хода на дебата лидерът на
БСП Корнелия Нинова обяви, че
отказът от внасяне на нов бюджет

Агенцията за социално
подпомагане.

"До момента около 302
000 хора и семейства
получиха целева помощ
за отопление от 623,55 лв.
В края на октомври бе
отпусната еднократна
помощ от 400 лв., като до
момента тя е изплатена
на около 10 000 семейст-
ва. С целия пакет от
мерки за подкрепа за
отоплителен сезон държа-
вата ще подпомогне близо
380 000 души", каза вицеп-
ремиерът Лазар Лазаров.

е "заложен капан от президента".
Според съпредседателя на ПП Асен
Василев е абсолютно безотговор-
но държавата да бъде без бюджет.
Василев заяви, че служебното пра-
вителство вече е нарушило зако-
на, като не е внесло проект за
бюджет до 31 октомври, и го обя-
ви за самозабравило се.

На двамата им опонира лиде-
рът на ДПС Мустафа Карадайъ,
който отхвърли твърденията, че
държавата е без бюджет, защо-
то при запазване на финансо-
вата рамка в бюджета могат да
се правят размествания. Според
него настояванията за нов бю-
джет сега е да се отвори въз-

можност за вземането на нови
заеми. Делян Добрев от ГЕРБ
обърна внимание, че парламен-
тът вече е удължил на първо че-

тене действащия бюджет и пред-
лаганата декларация само губе-
ла времето на народните
представители.ç

Лазар Лазаров

Предложението на БСП и ПП парламентът да задължи служебния кабинет
да внесе бюджет бе отхвърлено

Служителите на Министерство-
то на външните работи (МВнР)
спряха вчера работата си за час с
искане за достойно заплащане в
системата. Така българските дип-
ломати започваха първата в исто-
рията на страната стачка.

Те искат увеличаване на нис-
ките възнаграждения спрямо ви-
соките изисквания, отсъствието на
прозрачност, липсата на интерес
към професията, занижаването на
критериите за прием, лошите ус-
ловия на труд, съществуването на
"специални" индивидуални запла-
ти за определени служители, не-
логичното изчисляване на запла-
тите на младшите служители спря-

Ïúðâà ñòà÷êà â
èñòîðèÿòà íà ÌÂíÐ

мо старшите, липсващата практи-
ка за преизчисляване на заплати-
те и т. н., предаде БГНЕС.

Дипломатите хвърляха жълти
стотинки пред сградата на ведом-
ството с искане за по-високи зап-
лати.

От Професионалното обедине-
ние на държавните служители от
дипломатическата служба обяви-
ха, че предприетите в средата на
октомври символични стачни дей-
ствия не са дали резултат, поради
което от 2 декември, петък, се пре-
минава към ефективни стачни дей-
ствия. Те ще се изразяват в прек-
ратяване на извършването на кон-
сулските услуги и заверки.ç

Oт стр. 1
Вече на цяла България е

ясно, че на председателката
на БСП й е нужен враг! Да го
громи и да стяга залинелите
си редици - защото идеи
няма, а доверието в нея се
топи като лански сняг.
Нинова отдавна изпадна в
изолация и бе обявена дори
за враг от довчерашните си
десни и русофобски партньо-
ри. И това - отново заради
неадекватното й политическо
поведение: ту иска машинен
вот - ту не го иска!? За да
стигне до "прозрението", че
хартиената бюлетина (в
днешния цифровизиран век)
е панацея за демокрацията!?
Тази сага се развива в
рамките на година и полови-
на! С една дума, "пълна
лудница" или просто полити-
ческа  шизофрения.

В същото време социа-
листи и други леви форма-
ции, събрани на една маса
от Костадин Паскалев,
тръгнаха по пътя на единени-
ето, защото вече не се
интересуват от Нинова, а от
възможното спасение на
лявото политическо предста-
вителство в най-бедната
европейска държава.

Нинова, която с полити-
ките си девалвира доверието
в лявата партия от милион
гласа преди 6 години до
срамните 237 хил. гласа на
последните избори, за по-
малко от два месеца след
изборите на 2 октомври т. г.
загуби доверието на почти
една трета от структурите на
БСП. И въпреки това, без
свян, отново твърди, че
"виновни" са: вътрешната
опозиция, COVID-19, хартие-
ната бюлетина, международ-
ното положение… но най-
вече президентът Радев. Най-
големият враг, който преди
броени месеци бе безспор-
ният избор на 95% от
социалистите и който
неуморно декларираше, че
левите хора са неговото
политическо семейство!
Какво ли е това - отново
объркано и безпринципно
политическо поведение!

Лъжите и новите раздели-
телни линии няма да помог-
нат на БСП да се оттласне от
дъното, до което я докараха
Корнелия Нинова и оредява-
щото й обкръжение.

Нужно е единение на
левицата и отговорно
поведение към бедна и
топяща се България. Държа-
ва, която, ако избере своите
национални водачи и лидери,
може да стане силна,
просперираща и социална, в
полза на трудовите български
граждани, с достойно място
на Балканите, в Европа и
света. Всъщност такава,
каквато беше преди малко
повече от 30 години.

Çàùî âå÷íèÿò
âèíîâíèê íà Íèíîâà
å ïðåçèäåíòúò
Ðàäåâ?
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Ñâåòëàíà Øàðåíêîâà: Äî äíè ùå
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Инициативата за
кръгла маса "Лява Бълга-
рия" се роди след погро-
ма на последните избори.
Участниците се обедини-
ха около нашия коорди-
натор Костадин Паска-
лев, интересът беше
огромен", каза проф.
Светлана Шаренкова,
член на Националния
съвет на БСП и предсе-

дател на Форум "Бълга-
рия - Русия", в обзорното
предаване "Това е Бълга-
рия" на радио "Фокус" по
повод зараждането на
ново ляво движение на
29 ноември в НДК.

Време е за широка
коалиция, която да обе-
дини хората на труда в
България. Потребността
от тази среща бе голяма,
тя е очаквана от общест-
вото, стана ясно от
думите на Шаренкова.

"Инициативата за
единение на левите хора
в България произлезе от
членове на Националния
съвет на БСП - над 60
души, които веднага след
изборите на 2 октомври
внесоха подписка за
бърз конгрес и снемане
доверието от Корнелия
Нинова. Как ще се слу-
чат в бъдеще изборните
формули, не може отсега
да се каже, ще се реша-
ва във формата "Лява
България".

Ще се излъчи прего-
ворна група от шестте
партии и представители
на академичните среди,
трябва и да се редактира

посланието към българс-
ките социалисти и граж-
дани. Имаше препоръки
как документът да стане
по-ударен и по-точен. До
края на седмицата пос-
ланието би трябвало да
е готово", каза Шаренко-
ва.

Лявото не е предста-
вено само от политичес-
ките партии, а и в неп-
равителствени организа-
ции и интелектуалци.
Мая Манолова работи
много успешно с такива
организации -  с майките
на деца с увреждания,
както и с "Майки срещу
войната", АБВ - с интели-
генцията и университети-
те, Кадиев и Славчев - с
малкия и средния биз-
нес, БСП със социално
слабите, пенсионерите и
т. н. Съществуват синди-
кати, кооперативно
движение, спортни
клубове и фенове.

"Не бих казала, че
създаването на поредна
нова партия ще реши
проблемите, които стоят
пред левицата в Бълга-
рия. В политиката не
може да се успее, ако

държавата стои само на
един крак, десен крак.
Друга партия в България
не разполага с подобен
потенциал, какъвто е на
БСП, но трябва да има
обединена левица",
допълни Шаренкова.

Според нея послание-
то на срещата  на социа-
листите днес е, че е
време за широк фронт,
който да обедини левите
хора в България, така че
те да могат да бъдат
представени във властта
след националните и
местните избори. Време
е България да стане по-
социална и по-справед-
лива държава, защото
политическата система в
страната е в изключител-
но сериозна криза  и
спасението е в обединя-
ването на хората и съз-
даване на една силна - а
не компрадорска - власт
в полза на хората.

На въпроса дали
новата лява формация би
отслабила БСП, Шаренко-
ва каза: "Не мисля, че
новият ляв проект ще
отслаби БСП. Тя е първа
по сила, но няма правата

Èäåÿòà çà "Ëÿâà Áúëãàðèÿ" ñå ðîäè ñëåä ïîãðîìà íà ÁÑÏ íà
ïîñëåäíèòå èçáîðè, êîìåíòèðà ÷ëåíúò íà Íàöèîíàëíèÿ
ñúâåò íà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ

върху лявото. Не искаме
да погребем БСП, а да я
реформираме, като
силна лява партия и от
нея да се раждат идеите
и политиките, които ще
води България".

Шаренкова  се надява
социалистическата пар-
тия да не стига по-
надолу, тъй като в мо-
мента се е свила като
шагренова кожа, както и
да се преодолее егоцент-
ризмът на лидера Нино-
ва вътре в нея, чрез
възстановяване на ко-
лективния стил на ръко-
водство.

"БСП затъна в някакви
измислени проблеми.То-
ва може да е стремеж
да се отклони обществе-
ното внимание  от някак-
ва странна коалиция,
която се готви с ГЕРБ и
ДПС. Нинова уж беше
големият борец срещу
тях и ако това се случи,
БСП ще се взриви.

Днешната среща е
начало на един много
дълъг процес, който,
вярвам, ще завърши
позитивно", каза още
Шаренкова.ç

Светлана Шаренкова

Ðóìåí Ðàäåâ: Áúäåùåòî íà Êîñîâî å â ÅÑ
"За нас бъдещето на Косово

е в Европейския съюз. Приветс-
тваме усилията на държавното
ръководство на обществеността
в Косово за пълноценната евро-
пейска интеграция и всички стъп-
ки за продължаване на рефор-
мите, за укрепване на държав-
ните институции, за съдебна ре-
форма, за борбата с престъпност-
та и корупцията като ключови за
бъдещото членство в ЕС".

 Това заяви президентът Ру-
мен Радев пред косовския си ко-
лега Вьоса Османи-Садриу, коя-
то е на официално посещение у
нас по негова покана.

"Когато преди 22 години
България се включи в мироо-
пазващата операция в Косово,
бяха поставени три важни це-
ли на нашия контингент. Пър-
во, да задълбочава сътрудни-
чеството с нашите съюзници и
партньори. Второ, да изследва
и се учи от опити на нашите
съюзници и партньори. И тре-
то, да спомага на косовските
сили за сигурност за тяхната
подготовка и развитие.  Днес,
22 години по-късно, можем да
кажем, че тези цели се изпъл-
няват успешно", подчерта Ру-
мен Радев.

"Нашата част на Европа е
била свидетел на значими про-
мени през последния четвърт
век. В най-тежките времена от
нашата история България вина-
ги е била до нас", заяви Вьоса
Османи-Садриу - президент на
Република Косово.

Вьоса Османи-Садриу връчи
почетен медал на български во-
еннослужещи, участвали в ми-
сията на Международните сили
за сигурност в Косово (KFOR).
Отличието получи командирът на
Съвместното командване на си-
лите генерал-майор Валери Цо-
лов.ç

Президентът Румен Радев и Вьоса Османи-Садриу приеха почетния строй
на Националната гвардейска част

Снимка president-ksgov.net

На България се пречи да из-
лъчи редовно правителство, за-
щото едни евроатлантици заблуж-
дават чуждестранните ни партньо-
ри. Те заблуждават посолствата,
а техните "говорещи глави" - ана-
лизаторите им по завладените от
тях медии, създават обществена
нагласа, че то не може да се слу-
чи. Това заяви зам.-председате-
лят на парламента и на ДПС Йор-
дан Цонев по време на дебата
по декларацията на "Продължа-
ваме промяната", с която се ис-
каше Народното събрание да за-

Éîðäàí Öîíåâ îáâèíè "åäíè åâðîàòëàíòèöè", ÷å íÿìà ðåäîâíà âëàñò
дължи служебния кабинет да вне-
се бюджет, съобщи сайтът "Гла-
сове".

"Относно президентската
власт и разширяването на пра-
вомощията, за които говори
г-жа Нинова - в политиката и
правния мир няма вакуум. Кога-
то 4 парламента не могат да из-
лъчат или излъчват нестабилно
мнозинство. Когато под диктата
на телевизии, на кръга "Капитал"
и 20 говорещи глави първия ден
формират общественото мнение
кое не може. Още не бяха из-

лезли резултатите и обясняваха
как не може да се формира пра-
вителство. Българският народ
казва кой с кого може. И е ка-
зал, че всеки с всеки може, щом
ни е пратил тук. Другото е въп-
рос за политики и профил.

По тази причина нямаме ка-
бинет. Готвим се за предсрочни
избори, дори законодателство
правим с оглед на избори, без
да сме използвали конституци-
онната възможност, за която ни
е пратил суверенът", заяви Цо-
нев.ç

Парламентарната комисия
одобри предложението на БСП да
се отпуска еднократна помощ за
покриване на част от разходите в
началото на учебната година, ос-
вен на семействата, чиито деца
са записани в първи клас на дър-
жавно или общинско училище, но
също и на тези във втори, трети
и четвърти клас, съобщи БНР. В
момента такава помощ се дава
на първокласници и осмокласни-

Ñîöèàëíàòà êîìèñèÿ îäîáðè åäíîêðàòíàòà
ïîìîù çà äåöàòà äî 4-òè êëàñ

ци и е в размер на 300 лева.
Председателят на комисията

Георги Гьоков от групата на со-
циалистите аргументира предло-
жението: "Ние сме предложили
от 1-ви до 4-ти клас, за да нап-
равим първата стъпка, за да не
натоварваме излишно бюджета,
с евентуално разширяване до
8-и клас, или каквото е задъл-
жителното образование по кон-
ституция".ç
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Във връзка с разпрост-
ранението на информация
в публичното пространство
по отношение на подпома-
гането на земеделските
стопани в Стратегическия
план за развитие на
земеделието и селските
райони 2023 - 2027 г. в
сектор "Животновъдство",
Министерството на
земеделието уточнява
следното:

Бюджетите и конкрет-
ните ставки за подпомага-
не на земеделските
стопани по интервенции-
те, включени в Стратеги-
ческия план за развитие-
то на земеделието и
селските райони 2023-
2027г. (СПРЗСР),  са
определени и публикувани
в Проекта на Стратегичес-
кия план,  изпратен на 25
февруари 2022 г. на Евро-
пейската комисия (ЕК).

В рамките на мандата
на служебния кабинет не
са правени промени в
бюджета на интервенции
за обвързано производст-
во в сектор "Животновъд-
ство", който възлиза на
626,5 млн. лв. Индикатив-
ните ставки със съответ-
ните бюджети за отделни-
те интервенции са опре-
делени на база на отори-
зирани плащания за брой
животни от Кампании
2017, 2018 и 2019 и прог-
нозни за 2020 и 2021.

След получените през
май 2022 г. коментари на
ЕК по внесения от стра-
ната ни Проект на Страте-
гическия план, Министер-
ството на земеделието
(МЗм) проведе диалог със
службите на  Комисията,
в резултат на който бяха
отстранени бележките по
тях и СПРЗСР беше офи-
циално предаден на ЕК на
9 ноември 2022 г. В частта
на Обвързаното с произ-
водството подпомагане за
сектор "Животновъдство"
коментарите на ЕК, касае-
щи финансовите парамет-
ри, бяха единствено
относно процента на
отклонение от средните
ставки, приложими за
всички интервенции по
директните плащания.
Промяната е наложена от
изискването на ЕК, предс-
тавено по време на прего-
ворния процес, максимал-
ното отклонение от опре-
делените средни ставки за
интервенциите по директ-
ни плащания да не надх-

Äîêóìåíòúò áåøå  ïóáëèêóâàí íà
1 ìàðò 2022 ã. çà 30-äíåâíè îáùåñòâåíè
êîíñóëòàöèè ñúñ çàèíòåðåñîâàíèòå
ñòðàíè, ïðèïîìíÿò îò âåäîìñòâîòî

върля 20 %. Адаптирането
на интервенциите, в резул-
тат на отразените бележки
от ЕК, не засяга разпреде-
лението на бюджетите, а
само процента на макси-
малното отклонение от
средните ставки, което
дава възможност на жи-
вотновъдите с допустими
животни да получат по-
високи ставки. Следва да
се има предвид, че точният
размер на ставките може
да бъде определен след
подаване на заявленията
за подпомагане и отчитане
на допустимостта на броя
на животните за Кампания
2023.

И в настоящия програ-
мен период, и в СПРРЗСР
се прилага различна моду-
лация на ставките за
сектор "Животновъдство"
при Обвързаната подкрепа.
Модулация на ставките в
СПРЗСР се базира на
Анализа на структурата на
земеделските стопанства в
България, съобразно който
малки стопанства са отг-
леждащите от 10 до 50 бр.
говеда и биволи, както и от
10 до 100 овце майки и/или
кози майки, а в категорията
средни земеделски стопан-
ства попадат тези отглеж-
дащи от 51 до 200 говеда и
биволи, както и от 101 до
300 овце майки и/или кози
- майки, за да се постигне
една от най-важните цели
на новата Общата селскос-
топанска политика - осигу-
ряване на по-справедливо
разпределение на директ-
ните плащания и по-ефек-
тивно и ефикасно насочва-
не на подпомагането на
доходите.

При съпоставяне на
данните се вижда, че се
прилага различна модула-
ция на ставките - през
2023 модулацията на
ставките се прилага за
първите 150/300 животни в
стопанството с по-висок
размер на подпомагането,
а през 2021, модулацията
се прилага за първите 50/
200 животни в стопанство-
то. Различната модулация
е един от компонентите,
който съществено влияе
върху размера на ставки-
те, като този подход е
заложен в СПРЗСР още
при подаването му през
февруари 2022 г., а не от
служебното правителство.
Целта на промяната на
нивата на модулация на
ставките е била да бъдат

обхванати малките живот-
новъдни стопанства,  както
и средните такива, като
също така през новия
програмен период ще се
подпомогнат и по-голям
брой животни с по-висока
ставка.

Вижда се, че при раз-
личната модулация, зало-
жена от редовния кабинет
през февруари 2022 г.
ставките, предвидени в
СПРЗСР за интервенциите
за автохтонни породи и
такива в планински райони:
Обвързано с производство-
то подпомагане за овце и
кози от застрашени от
изчезване породи, Обвър-
зано с производството
подпомагане за овце и
кози в планински райони,
Обвързано с производство-
то подпомагане за крави от
застрашени от изчезване
породи - за мляко, Обвър-
зано с производството
подпомагане за говеда в
планински райони намаля-
ват спрямо настоящия
програмен период - послед-
на завършена кампания
2021. Намаление има и при
Обвързаното с производст-
вото подпомагане за млеч-
ни крави включени в раз-
въдни програми намаление-
то, вариращо от 3,56 до
4,45 лв./животно. За всички
останали интервенции в
сектор "Животновъдство"
ставките в СПРЗСР от
февруари месец са по-
високи в сравнение с
последната завършена
кампания (2021 г.), а анома-
лията с намалението на
ставките бе установена от
служебния кабинет на
Министерството на земеде-
лието. Във връзка с прави-
лата на ЕК за одобрение
на Стратегическите плано-
ве (чл. 118 от Регламент
2021/2115) служебното
ръководство на МЗм не

може да извършва
промени към настоящия
момент относно определе-
ните ставки. Поради това
и в защита на сектор
"Животновъдство" служеб-
ният кабинет предприе
бързи действия за подго-
товка на Първо изменение
на СПРЗСР през 2023 г.
Това изменение ще се
базира на изготвени от
МЗм технологични карти,
които ще имат нова
методика за определяне
на ставките за различните
видове животни, и ще
бъдат обсъдени с членове-
те на Консултативния
съвет по "Животновъдст-
во", преди да бъдат офици-
ално утвърдени и внесени
за Първо изменение на
СПРЗСР.

По отношение на
изготвянето на СПРЗСР
бихме искали да уточ-
ним, че консултациите
със заинтересованите
страни са проведени
съгласно изискванията
на чл.106 от Регламент
(ЕО) 2021/2115:….държа-
вите членки включват
ефективно тези партньо-
ри в изготвянето на
стратегическите планове
по ОСП и се консултират
със съответните заинте-
ресовани страни, вклю-
чително по отношение на
минималните стандарти,
посочени в член 13,
когато е уместно...". Те се
провеждат в рамките на
заседанията на Тематич-
ната  работна група
(ТРГ), определена със
заповед на министъра на
земеделието №РД09-
2016/26-02-2020г. В проце-
са на изготвяне на
СПРЗСР са проведени 23
заседания на ТРГ.

Правилата и условия-
та за подпомагане на
интервенциите, насочени

към сектор "Животновъдс-
тво", финансирани чрез
инструмента за Обвърза-
ното с производството
подпомагане  са разгледа-
ни в 19-ото заседание на
ТРГ, проведено на
9 февруари 2022 г., като
на участниците в ТРГ
предварително са изпра-
тени разработените интер-
венции в секторите "Жи-
вотновъдство" и "Плодове
и зеленчуци". По изпрате-
ните проекти на интервен-
ции, които са разгледани
в рамките на заседанието
не са постъпили писмени
становища от заинтересо-
ваните страни в сектор
"Животновъдство".

Финансовият план, към
СПРЗСР е представен на
20-тото заседание на ТРГ,
проведено на 20 февруари
2022 г. По разпределение-
то на средствата във
Финансовия план, предс-
тавен на проведеното
заседание на ТРГ не са
постъпили писмени стано-
вища от заинтересованите
страни в сектор "Живот-
новъдство".

В допълнение в рамки-
те на СПРЗСР, български-
те животновъди освен до
инструментите на обвър-
зана подкрепа и "Агроеко-
логични плащания" имат
достъп и до други инстру-
менти в СПРЗСР, като
например екосхеми и
интервенции за засилване
пазарната ориентация и
присъствие на животновъ-
дите. Ставките по интер-
венциите по еко схемите
и околна среда и климат
от РСР, съгласно изисква-
нията на Регламент (ЕО)
2021/2115, са изчислени
от нает външен изпълни-
тел. Те са изготвени от
Института по аграрна
икономика към Селскосто-
панска академия.

След одобрението на
Проекта на СПРЗСР от
Министерския съвет и
след изпращането му на
ЕК, Стратегическият план
беше  публикуван на
1 март 2022 г. за 30-дневни
обществени консултации
със заинтересованите
страни. Получените стано-
вища в рамките на този
срок от представителите
на сектор "Животновъдст-
во" не се отнасят до
определените за подпома-
гане ставки и бюджети по
интервенциите, насочени в
този сектор.ç
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Åëåíêî Áîæêîâ:
Ïåòêîâ å ïîåë àíãàæèìåíò Áúëãàðèÿ
äà çàòâîðè âúãëèùíèòå öåíòðàëè

Открити са редица въз-
можности за корекция на
Плана за възстановяване от-
носно затварянето на въг-
лищните централи. Трябва да
бъде направена корекция,
която може да се докаже и
обоснове пред Европейска-
та комисия.

Това заяви заместник-ми-
нистърът на енергетиката
Еленко Божков пред bTV от-
носно ангажимента ни за
затварянето на въглищните
централи, което е направе-
но по време на правителст-
вото на Кирил Петков.

Според него ангажимен-
тът за затваряне на въглищ-
ните централи не е догледан.
Еленко Божков настоя за из-
граждане на алтернативни
възможности в района на
Мини "Марица-изток". Ако
затворим по-рано въглищни-
те централи, икономиката ще
загуби, изтъкна заместник-
министърът.

Еленко Божков добави, че
винаги има възможност за
корекции на Плана за възс-
тановяване, стига да бъдат
добре обосновани.

Той отказа да отговаря на
въпросите за горивата и да-

Ðåãèîíàëíèÿò ìèíèñòúð:
Ñòðîèòåëíèÿò áðàíø ïàäà
æåðòâà íà õàîñà îò 2018 - 2020 ã.

Заедно с министъра на фи-
нансите ще се опитаме да осигу-
рим старите плащания към път-
ностроителните фирми. В четвър-
тък от 11 часа имаме уговорена
среща при него. Това каза в пре-
даването "Денят ON AIR" по
Bulgaria ON AIR министърът на ре-
гионалното развитие и благоуст-
ройството арх. Иван Шишков във
връзка с обявеното от Конститу-
ционния съд за противоконсти-
туционно решение на парламен-
та да се платят само 50 на сто
от дължимите суми към строи-
телните фирми за извършени дей-
ности по пътищата. Според него
решението на Народното събра-
ние е отменено, защото не то е

органът, който следва по този на-
чин да разпределя плащането на
парите за пътни ремонти.

Министър Шишков припом-
ни фактологията и причините, до-
вели до казуса с плащанията по
договорите за текущ ремонти и
поддържка, което е установено
още при предишния служебен ка-
бинет. В периода 2018 - 2020
година всички ремонти са били
възлагани като текущи, включи-
телно основните. За тях не е
имало одобрени проекти, Разре-
шения за строеж, надзор, въвеж-
дане в експлоатация. Държавата
към онзи момент на практика не
е възлагала основни ремонти.
"Строителните фирми "берат пло-

Âèíàãè èìà âúçìîæíîñò çà êîðåêöèè íà Ïëàíà çà
âúçñòàíîâÿâàíå, ñòèãà äà áúäàò äîáðå îáîñíîâàíè,
çàÿâè çàì.-ìèíèñòúðúò íà åíåðãåòèêàòà

В интервю за сайта "Епицентър" шефът на "Топ-
лофикация" - Враца, инж. Радослав Михайлов на
въпрос какво мисли за заявеното намерение в
Плана за възстановяване и устойчивост за нама-
ляване на емисиите с 40%, той заяви: "С две
изречения закриваме енергетиката си без общес-
твено обсъждане, без изградени алтернативи. Съв-
сем скоро един народен представител каза, че в
най-лошия сценарий, ако нямаме собствено про-
изводство на енергия, ще си внесем от Гърция
или околните страни.

Не знам дали някой си дава сметка каква е
разликата между това да произвеждаш и изна-
сяш и това да внасяш. Газовите централи също
купуват въглеродни емисии.

Днес е ред на въглищните централи, утре ще
бъде нашият. По пътя на бързо хвърлените идеи
на някой може да му хрумне и парно под Дунава
от Румъния да идва във Враца. Наслушахме се на
телевизионни енергетици, които и един ден не са
изкарали в централа. Обезверен съм от липсата
на визия в сектора и реална оценка на значи-
мостта му за икономиката.

На въпрос дали иска да каже, че на еколози
може да им хрумне идеята да закрива топлофи-
кациите в страната, експертът отговаря: "Не знам
защо се изненадвате. Зелените отдавна имат та-
кива желания. Според тях светът се саморазру-
шава от наличието на всяко производство, което
не е базирано на слънце, вятър и вода. Не виж-

ли цената им ще падне, тъй
като не е в неговите компе-
тенции.

А дали ще се покачи це-
ната на синьото гориво у
нас, заместник-министърът
на енергетиката коментира,
че формулата е такава, че
трябва да се отчете цената
на газа с количествата си-
ньо гориво, които влизат у
нас.

Еленко Божков каза още,
че не се предвиждат голе-
ми законови промени относ-
но помощта за топлото през
зимата, а се увеличават по-
мощите като количество за
тези семейства или дома-
кинства, които са се подпо-
магали и преди.

Сега трябва да се опреде-
ли понятието енергийно бе-
ден, настоя още експертът.ç

Ñ ëèêâèäàöèÿòà íà âúãëèùíèòå öåíòðàëè
ëèêâèäèðàìå åíåðãåòèêàòà ñè áåç îáñúæäàíå

дам с такова настървение да коментират дори
последствията от войните, които се водят по света,
глада и нищетата.

Ако поговорите обаче с истински еколог, ще
разберете, че тези технологии не са безспорни.
Първо, за производството им се използва цялата
Менделеева таблица, второ се нарушава пътят на
прелетните птици, почвата под фотоволтаиците
изгаря и се искат десетилетия след тях да може
да вирее каквато и да е култура… За това аз
смятам, че разковничето е в баланса. Нека се
трансформираме, да имаме подкрепа, за да внед-
рим най-добрите технологии и да бъдем умерени
в плановете си, а не с лека ръка от днес за утре
да режем на скрап фабрики, които ни гарантират
енергийната сигурност.

Според шефа на врачанската "Топлофикация"
българските държавници трябва да застанат зад
цялостна визия, изградена с участието на бъл-
гарските експерти. Не е все едно дали първи или
последни ще си затворим енергетиката. Дори тъл-
куването на европейските правила не е едноз-
начно.

Браншовикът е категоричен, че колегите му пра-
вилно са се обърнали за помощ в тази ситуация
към президента Румен Радев, защото той е разу-
мен и балансиран политик: "Мисля, че и той си
дава сметка, че с тези 2 - 3 изречения се застра-
шава националната сигурност. Много се надявам
да следват решения, а не кризи", заяви той.

довете" и са жертва на строи-
телния хаос от 2018 - 2020 го-
дина", подчерта арх. Шишков.

"Истината трябва да е ясна -
2018 - 2020 г. е имало незако-
носъобразен начин на възлагане
на текущи ремонти. Направено е
така, че е изчерпан лимитът на
парите и фирмите страдат зара-
ди това. Политиците използваха
бранша и буквално го очерниха.
Тези, които управляваха държа-
вата до 2021 г., трябва да си
признаят, че част от ремонтите
са представлявали основни, за
да се затвори страницата и да
се започне на чисто. Само така
може да се надгради държава-
та", категоричен беше министъ-

рът. И припомни, че се правят
нови обществени поръчки, кои-
то ще бъдат разделени за теку-
щи и за основни ремонти. Той
каза още, че от срещите и рабо-

тата си с тях, "изглежда, че са
били повече жертва, отколкото
съучастник". Фирмите, ако жела-
ят, могат да заведат дела. Те ще
са заради хора от 2018 - 2020 г.,
но накрая всички ще платим то-
зи проблем, обясни той.

Попитан дали са възможни
магистралите на концесия, реги-
оналният министър посочи, че по-
литиците трябва да помислят за
това, че не може държавата да
си позволи да инвестира и да
построи всички аутобани. За из-
граждане има над 1200 км авто-
магистрали. "Тази сума, която
трябва да отделим за тях към
днешна дата, е около 20 млрд.
лв. За да има пари за социални
дейности, за вода, за други не-
ща, политиците ще трябва да по-
мислят за концесия на част от
магистралите", подчерта той и
обясни, че таксите няма да са
скъпи.ç

 Иван Шишков

Íàêðàòêî


Бивш вицепремиер:
Минималната заплата
може да се вдигне и с
постановление на МС
"Подкрепям удължаването на
Закона за бюджета. Има
достатъчно буфери, с които
могат да се подкрепят
уязвимите групи. Те могат да
бъдат сериозно подпомогна-
ти." Това заяви пред БТВ
бившият социален и иконо-
мически министър и вицепре-
миер в кабинета на Симеон
Сакскобургготски Лидия
Шулева. "Правителството
разполага с възможността да
повиши минималната работна
заплата чрез постановление.
Само това ще има положите-
лен ефект за бюджета. Това е
така, защото в бюджетната
сфера работят малко хора,
за разлика от частния сектор.
Не може да гарантираме
устойчивостта на основите с
цената на уязвимите групи",
каза още Шулева.
БСП - София:
"Топлофикация" да бъде
включена в Плана за
възстановяване и
устойчивост
 Най-доброто решение за
спасяването на "Топлофика-
ция - София" е дружеството
да бъде включено в Плана
за възстановяване и устой-
чивост (ПВУ). Това заяви
председателят на БСП -
София, и на групата на
социалистите в СОС Иван
Таков след проведения
Председателски съвет в
Столична община, на който
беше поканено за изслушва-
не ръководството на "Топло-
фикация - София". То се
състоя по настояване на
общинските съветници от
групата на "БСП за Бълга-
рия". Ползвателите на
услугите на това дружество
са над един милион в
София. Те имат право да
знаят какво е неговото
състояние и какви решения
ще вземе Столична община
за спасяването му. Не
разбирам какво и защо
крият управляващите в
София от гражданите".
Общо дълговете на "Топло-
фикация" се очаква да минат
1,5 милиарда в края на
отоплителния сезон.
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Âúçïàëåíèòå ìîçúöè íà ÿñòðåáèòå
ßäðåí óäàð â Åâðîïà íÿìà äà çàñåãíå Ùàòèòå. Åâðîïåéñêèòå ëèäåðè ñà ïîä÷èíåíè íà ÑÀÙ è
òàêà óáèâàò Åâðîïà. Ùå ñå ñáúäíå ëè ïðîçðåíèåòî íà Øïåíãëåð çà çàëåçà íà Çàïàäà?

В последните десетина
дни станаха някои събития,
които си заслужава да бъ-
дат коментирани и анализи-
рани. Едно от тях е свърза-
но с падналата ракета в Пол-
ша. Реакциите бяха разно-
посочни, но на мислещата
общественост веднага стана
ясно, че провокацията е из-
вършена от Украйна. Няма
как ракета изстреляна на из-
ток да падне на запад. Ос-
тава въпросът дали украин-
ците са извършили провока-
цията самостоятелно, или са
били подтикнати да я извър-
шат. Не е ли това украинс-
ко-полско деяние под покро-
вителството на Англия? Виж-
те реакциите на държавите
и политиците. Зеленски вед-
нага поиска да се задейства
член 5 от Устава на НАТО.
Призова за незабавна ата-
ка срещу Русия. Полша вед-
нага обвини Русия, без раз-
следване, без доказателства.
Дори извикаха руския пос-
ланик посред нощ, за да му
връчат протестна нота. При-
балтийските държави, тези
политически лилипути, вед-
нага се включиха в общия
хор. И най-подозрително, Ан-
глия мълчи по тази тъй ще-
котлива тема. Защо? Явно
знае нещо повече по този
въпрос.

Провокацията беше
извършена с една-
единствена цел -
да се въвлече НАТО
пряко във войната
срещу Русия.

Това е отдавнашната цел
и мечта на Зеленски. За-
щото само в това е собст-
веното му спасение, защо-
то той не мисли за Украй-
на и украинския народ.
Страната е превърната в
опитен полигон за оръжия-
та на НАТО. Възпаленият
мозък на Зеленски се опи-
та и преди този случай,
чрез провокацията в Буча
да ескалира напрежението,
но успя само донякъде.
След това се подготвяше
провокацията с "мръсната
бомба", но извършената
дипломатическа и информа-
ционна дейност на Русия
провали този опит.

Следва още един въпрос
- кога беше извършена про-
вокацията. Неслучайно то-
ва стана по време на сре-
щата на Г-20 в Индонезия.
Само ще напомня, че Г-20
бе създадена през ноемв-
ри 2008 година, за да ре-
шава финансови и иконо-
мически проблеми, възник-
нали в света след финан-
совата криза. САЩ предиз-
викаха кризата и както ви-
наги решиха да я разрешат
за сметка на всички оста-
нали държави. Г-20 няма по-
литически функции. Но за-
що да не се използва тази
среща да се очерни Русия.
Защо да се пропусне въз-

можността да се окаже на-
тиск и върху държави като
Китай и Индия, за да про-
менят отношението си към
Русия. По този начин се от-
клонява вниманието от важ-
ни въпроси като продовол-
ствената и енергийната кри-
за, инфлацията. 300 трили-
она долара е дългът на дър-
жавите в света. Много от
тях вече не могат да го из-
плащат. 800 милиона са гла-
дуващите хора в света. В
същото време западните
държави се обогатяват чрез
зърнената сделка за смет-
ка на бедните и гладуващи-
те. Светът е на прага на
най-голямата криза. Светов-
ната практика показва, че

най-лесният начин
да се измести внима-
нието от истинските
проблеми е войната.

Така постъпи Тачър с
войната за Фолклендските
острови, а Клинтън с бом-
бардировките на Югосла-
вия. Саркози започна пръв
войната в Либия заради
проблема с финансиране-
то на кампанията му. Има
и други примери. Да не
забравяме, че и двете све-
товни войни започнаха с
банални конфликти. И та-
ка - Г-20 вместо да обсъж-
да истинските проблеми, за
които е създадена, се за-
нимава с украинската про-
вокация.

След падането на раке-
тата Западът се опита да
създаде информационна
вълна. Започнаха изявления,
че Русия е виновна за този
инцидент. Това беше опор-
ната точка: "Ако Русия не во-
деше война с Украйна, ра-
кетата нямаше да падне в
Полша". Столтенберг и Блин-
кен също повториха тази
шизофренична теза. Така се
изказаха и други политици
и висши чиновници. А кога-
то в България ракета падна
върху къща в Горна баня,
САЩ не бяха виновни, за-
щото водеха война с Югос-
лавия. Е, на това му се каз-
ва шизофрения и възпале-
ни мозъци. Може да зада-
дем въпроса дали са винов-
ни САЩ, Англия, Франция,
Германия и много други дър-
жави, които снабдяват Ук-
райна с оръжие и с тях се
убиват руснаци, разрушава
се инфраструктура, загиват
мирни жители и деца.

Защо не се развихри ин-
формационна война по по-
вод на падналата ракета в
Полша, а бързо се приклю-
чи с този инцидент.

Защото САЩ и лично
Байдън спряха
информационната
вакханалия.

Съливан каза на Зелен-
ски да внимава какво гово-
ри, а Байдън отказа теле-
фонен разговор със Зелен-

ски. САЩ посъветваха ев-
ропейските си партньори да
бъдат по-внимателни и те
веднага смениха риторика-
та си. Дори чиновничка от
НАТО заяви, че Зеленски
лъже и че това е по-опасно
от падналата ракета. Фа-
радж постави въпроса мо-
же ли въобще да се вярва
на Зеленски. Арестович, съ-
ветникът на налудничавия
украински президент, зая-
ви, че цялата политика на
Украйна е основана на лъ-
жи и че ако не лъжат, всич-
ко ще се срути! Бившият
президент Порошенко приз-
на, че никога не е мислил
да изпълнява Минските спо-
разумения, а ги е използ-
вал, за да изгради армията
си. По същия начин постъ-
пи и Зеленски. През тези
години НАТО похарчи сто-
тици милиарди долари, за
да обучи и въоръжи укра-
инската армия.

САЩ сложиха точка на
тази провокация, защото не
искат ядрена война с Ру-
сия. И не само американ-
ците, всички се страхуват
панически от война с ядре-
ни оръжия. Ядрената рито-
рика е необходима на САЩ,
за да имат основание да
разположат повече войски
и конвенционални оръжия
още по-близо до границите
с Русия. Другата цел е да
се запази хегемонията на
Щатите, да бъдат лидери,
както каза Остин, и светът
да живее по правила, уста-
новени от тях. Основна цел
на САЩ е да отслаби и ог-
раби Европа. Правят всич-
ко възможно да откъснат
европейците от връзки с
Китай и Русия. Защо? За-
щото Европа беше силна с
евтините енергийни ресур-
си на Русия и пазара на ки-
тайците. В САЩ приеха за-
кон за борба с инфлация-
та, чрез който да привли-
чат европейските компании
да инвестират, да премес-
тят производствата си и та-
ка Европа губи милиарди
долари и работни места. В
икономически план САЩ
забогатяват за сметка на
Европа. Продават газ в пъ-
ти по-скъпо на европейци-
те, а също така във военен
план снабдяват европейски-
те държави с оръжия, про-
изведени от американския
военнопромишлен комп-
лекс. Американците не се

вълнуват от жертвите, кои-
то може да понесат евро-
пейците при ядрен удар в
Европа. Това открито и ци-
нично го заяви вътрешният
министър на САЩ. Ядрен
удар в Европа няма да за-
сегне Щатите. Европейски-
те лидери са подчинени на
САЩ и така убиват Европа.
Ще се сбъдне ли прозре-
нието на Шпенглер за за-
леза на Запада? Съществе-
на цел на американците е
да се продължи войната в
Украйна, за да се дестаби-
лизира Русия, да се предиз-
викат протести и бунтове и
Путин да бъде свален от
власт. Както се вижда, САЩ
водят напълно обмислена
политика и трябва да приз-
наем, че отчасти осъщест-
вяват целите си.

Стана модерно и правил-
но почти всички междуна-
родни организации да
осъждат Русия. Това напра-
ви някаква Генерална асам-
блея на НАТО, която обяви
Русия за държава, спонсор
на тероризма. Призовават
държавите - членки на
НАТО, да направят същото.

Веднага Евро-
парламентът прие
резолюция със
същото съдържание.

По-интересното е, че в
тази резолюция признават,
че не знаят и няма опреде-
ление за "държава, спонсор
на тероризма", и няма прав-
на основа за това, но не-
зависимо от това я обявя-
ват за такава. Свързват ре-
золюцията и с посегателст-
вата на "Северен поток
1 и 2", въпреки че на всич-
ки стана ясно, че Русия не
е съпричастна към тези
престъпления. Защо прие-
мат такива резолюции? За-
щото искат да отстранят Ру-
сия от всички международ-
ни организации. И пристъ-
пиха веднага към изпълне-
нието на тази цел. Полша
не даде виза на Лавров и
делегацията за участие в
срещата на ОССЕ. Франция
последва нейния пример и
не предостави визи на
представителите на Руска-
та федерация на меропри-
ятие на ЮНЕСКО в Париж.
Това ли е демокрацията и
спазването на международ-
ното право? Или трябва

всички да играят по техни-
те правила, които никой не
е приел, не е гласувал. Но
какво можеш да искаш от
хора, чиито мозъци са въз-
палени и отдавна живеят в
паралелен свят! Как да при-
емеш сериозно кухите ев-
ропейски ценности, когато
Украйна се опитва да оп-
ределя културната полити-
ка на Европа. Оперният те-
атър "Ла Скала" обявява, че
ще открие сезона с опера-
та "Борис Годунов" и ведна-
га консулът на Украйна ис-
ка обяснение. Но този път
срещнаха отпор от ръковод-
ството на операта.

Абсурдите на възпалени-
те мозъци се трупат ежед-
невно, но искам да отбеле-
жа само още един. Става
въпрос за световното пър-
венство по футбол в Катар.
Месеци наред се водеше
кампания против страната,
как така там ще има турнир,
когато не се признават пра-
вата на ЛГБТ общността. То-
ва било нарушение на чо-
вешките права. Но защо
трябва да натрапваш свои-
те ценности на другите? За-
що не уважаваш културата,
традициите, ценностите и за-
коните на държавата, която
те е приела? Още римското
право е определило, че има
частен и публичен живот.
Какво ще правиш в своя
дом е твоя работа, но не мо-
жеш да казваш как да се
държат другите, какви цен-
ности да изповядват, как да
живеят. Веднага се нададе
вой и срещу закона приет
от Руската дума за забрана
на пропагандата на ЛБГТ.
Блинкен настоява законът
да бъде отменен. Не е ли
това намеса във вътрешни-
те работи на суверенна дър-
жава? Но защо да се учуд-
ваме? Те са определили сво-
ята политика за налагане во-
лята си над другите с всич-
ки средства. Още през 1945
година Дълес заявява: "Глав-
ният залог ще бъде младеж-
та, ще започнем да я раз-
лагаме, развращаваме, да я
лишаваме от чест. От мла-
дежта ще правим циници,
вулгарни хора, простаци,
космополити. Ето това ние
ще извършваме под девиза
защита правата на човека
и гражданските му свободи".

Всички тези примери по-
казват моралния облик на
западните политици, които
няма да се спрат пред ни-
що, за да осъществят цели-
те си. Особено да запазят
своята хегемония и да де-
монстрират превъзходство-
то си над другите. Това е
споменът от колониалното
им минало, когато колони-
алните народи са унижава-
ни, изтребвани, ограбвани.
Но светът се променя и все
повече държави не са съг-
ласни с неолиберализма,
глобализма и натрапваните
извратени ценности.

Николай ШОПОВ

Джо
Байдън
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По закон и на базата
на официални документи
на българската държава
Агенцията за хората с
увреждания (АХУ) извърш-
ва следните дейности:

1. участва в механизма по
координация в областта на
политиката на правата на
хората с увреждания;

 2. създава и поддържа
информационна база данни
за хората с трайни уврежда-
ния;

 3. изготвя 6-месечни и
годишни отчети за изпълне-

Сред най-важните цели са постигането на достъпна среда, трудовата заетост
и стимулирането на предприемачеството на хората с увреждания

нието на политиката за пра-
вата на хората с увреждания,
които предоставя на минис-
търа на труда и социалната
политика;

 4. води и поддържа Ре-
гистър на специализирани-
те предприятия и кооперации
на хората с увреждания;

 5. води и поддържа Ре-
гистър на лицата, които осъ-
ществяват дейности по пре-
доставяне на помощни сред-
ства, приспособления и съо-
ръжения за хората с увреж-
дания и медицински изделия,
които са посочени в списъ-
ците по чл. 61, ал. 1 от Зако-
на за хората с увреждания;

 6. осъществява контрол
на дейностите по предоста-
вяне на помощни средства,
приспособления и съоръже-
ния за хората с увреждания
и медицински изделия, кои-
то са посочени в списъците

по чл. 61, ал. 1 от Закона за
хората с увреждания;

 7. разработва програми
и финансира мерки за сти-
мулиране на стопанската
инициатива на хората с ув-
реждания и стопанската ини-
циатива в интерес на хората
с увреждания;

 8. разработва програми
и финансира проекти за ре-
хабилитация, социална ин-
теграция и достъпна среда за
хората с увреждания;

 9. финансира целеви
проекти и програми на спе-
циализираните предприятия
и кооперации на хора с ув-
реждания по чл. 49 от Зако-
на за хората с увреждания;

 10. финансира целеви
проекти и програми на ра-
ботодатели по чл. 44, ал. 1
от Закона за хората с увреж-
дания;

 11. финансира целеви
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В духа на своята традиция да бъде медия
със социална насоченост, защитаваща соци-
ални каузи и алармираща за проблемите на
най-уязвимите групи в нашето общество, ЗЕ-
МЯ стартира рубрика от статии за дейността
на Агенцията за хората с увреждания към Ми-
нистерството на труда и социалната полити-
ка. Не само в България, а по целия свят хо-
рата с увреждания са тези, които заедно със
своите близки изстрадват най-остро същест-
вуващите здравни и социални проблеми и пре-
дизвикателства. Тегобата и житейската несп-
раведливост, с която живеят, заради вродени
или придобити физически увреждания обаче
не бива да се превръща в социално, професи-
онално и гражданско изключване! Именно за-
това грижата за равноправие, адекватно ре-
шаване на социалните проблеми, пълноцен-

ната професионална реализация, социалното
включване и достъпната среда за живот и труд
на хората с увреждания - това е европейска и
благородна кауза, то отличава модерния свят
и европейския модел на развитие. Тези пробле-
ми се решават на равнището на писане на спра-
ведливи закони за хората с увреждания, на опе-
ративното им и пълноценно прилагане, на кон-
кретната грижа за всеки човек и всеки въз-
никнал казус.

Безспорна истина, е че модерни, справедливи
и достойни са тези общества, които хората с
увреждания са интегрирани и техните базисни
проблеми се решават адекватно и с грижа от
държавата. В България съществува държавна ин-
ституция, която е натоварена с отговорната за-
дача за интеграция на хората с увреждания. Имен-
но затова ЗЕМЯ ще разкаже в серия от статии

за основните цели, задачи и дейности, за прог-
рамите и проектите, по които работи Агенция-
та за хората с увреждания. Тази информация
ще е полезна не само за професионалистите
по социални грижи и за организациите на хо-
ра с увреждания и други специфични нужди,
но и на широката ни общественост и читател-
ска аудитория - за да вникнем по-дълбоко в
сложната проблематика на грижата за хората
с увреждания и най-важното - за да станем
съпричастни с тези наши съграждани и прия-
тели, които се нуждаят от специална грижа. Те
са равноправни и достойни българи и евро-
пейци, които притежават ум и талант, които
трябва да реализират пълноценно. Но прите-
жават и нещо много по-важно - високият дух
и силата да се справят с трудностите.
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Агенция за хората с ув-
реждания (АХУ) финансира
програми, насочени към оси-
гуряване на заетост на хора-
та с увреждания по четири
основни направления - в
обичайна работна среда, в
специализирана работна сре-
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проекти и програми за за-
почване и развитие на са-
мостоятелна стопанска дей-
ност на хората с увреждания
по чл. 46 от Закона за хора-
та с увреждания;

 12. финансира целеви
проекти и програми за съз-
даване на центрове за защи-
тена заетост по чл. 51 от За-
кона за хората с увреждания;

 13. възстановява средст-
ва на работодателите и на
специализираните предприя-
тия и кооперации на хората
с увреждания за ползване на
преференции по чл. 45, ал. 1
и чл. 50, ал. 1 от Закона за
хората с увреждания;

 14. контролира дейности-
те съгласно правомощията й,
разпоредени в Закона за хо-
рата с увреждания;

 15. ежегодно определя
размера на администрирани-
те от нея средства за финан-

сиране на проектите по прог-
рамите на агенцията;

 16. участва при изготвя-
нето на проекти на норма-
тивни актове, които са свър-
зани с правата на хората с
увреждания, и дава станови-
ща по тях;

 17. публикува и поддър-
жа на интернет страницата
си информация за насоките
и достъпа за реализиране на
правата на хората с увреж-
дания;

 18. при установяване на
нарушение на правата на хо-
рата с увреждания докладва
на компетентните органи за
предприемане на действия;

 19. изготвя обобщени го-
дишни отчети и анализи за
дейността си;

 20. извършва и други
дейности, които са определе-
ни със закон или с акт на
Министерски съвет.

Äåéñòâàùè Ïðîãðàìè çà îñèãóðÿâàíå íà çàåòîñò íà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ
Всички програми
на институцията
се реализират
на проектен
принцип
с прозрачна
процедура за
кандидатстване

те, съответно органите по
назначаване, за създаване
на условия за заетост, нае-
мане на работа и/или пови-
шаване на пригодността за
заетост на хората с трайни
увреждания.

Програмата се финанси-
ра със средства от Държав-
ния бюджет и се осъществя-
ва на територията на Репуб-
лика България.

Целевата група са рабо-
тодатели/органи по назнача-
ване от обичайна работна
среда, които осигуряват зае-
тост за хора с трайни увреж-
дания в трудоспособна въз-
раст.

По тази програма се от-
пускат средства за следните
области на действие, услов-
но наречени компоненти:

да, защитена заетост за хо-
ра с множество трайни ув-
реждания и стимулиране на
предприемачеството на хора-
та с увреждания, както и
програма за финансиране на
проекти на неправителстве-
ни организации за предос-
тавяне на услуги за рехаби-
литация и социална интег-
рация на хората с уврежда-
ния с цел тяхното по-успеш-
но интегриране в обществе-
ния живот. Програмите са,
както следва:

1. НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА ЗА
ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА
С УВРЕЖДАНИЯ

Основната цел на прог-
рамата е насърчаване и под-
помагане на работодатели-
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1. Осигуряване на достъп
до действащи или разкрива-
ни нови работни места за ли-
ца с трайни увреждания в
трудоспособна възраст. От-
пусканите средства са в раз-
мер до 10 000 лв.

2. Приспособяване на съ-
ществуващи работни места за
лица с трайни увреждания в
трудоспособна възраст. Сред-
ствата, които се отпускат за
приспособяване на всяко ед-
но работно място са в раз-
мер на 10 000 лв.

3. Оборудване на нови ра-
ботни места за лица с трай-
ни увреждания в трудоспо-
собна възраст, съответства-
що на характера на тяхното
заболяване. Размера на фи-
нансовата помощ за оборуд-
ване на всяко едно работно
място е 10 000 лв.

4. Квалификация и прек-
валификация, съответно обу-
чение за професионално и
служебно развитие. За вся-
ко едно лице с увреждане, ко-
ето ще се възползва от този
компонент, са предвидени до
1000 лв.

2. ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ И
КООПЕРАЦИИ НА ХОРА
С УВРЕЖДАНИЯ

2.1. Проекти със социал-
на насоченост

Целта на програмата е да
се подпомогнат работодате-
лите от специализирана ра-
ботна среда за осигуряване
на адекватни условия на труд
за работещите в тях хора с
трайни увреждания. Макси-
малният размер на субсиди-
ята за проект е 40 000 лв.

Финансираните дейности
по проектите са обособени
в пет компонента, както
следва:

КОМПОНЕНТ 1: дейнос-
тите, насочени към осигуря-
ване на безопасни и здра-
вословни условия на труд на
работещите лица с трайни
увреждания чрез внедряване
на подходящи приспособле-
ния, за повишаване произ-
водителността на труда на
хората с увреждания

КОМПОНЕНТ 2: дейнос-
ти за създаване на архитек-
турен достъп до работните
места и другите помещения
в територията на специали-
зираните предприятия и ко-
операции;

КОМПОНЕНТ 3: дейнос-
ти за създаване на обща хи-
гиенна среда и здравословен
микроклимат на територия-
та на специализираните
предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ 4: дейнос-
ти, насочени към повишава-
не на професионалната ква-
лификация на работещите
служители с трайни увреж-
дания;

6. ПРОГРАМА
"ИЗГРАЖДАНЕ НА
ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ"

Тази програма цели пос-
тигане на ефективно пъл-
ноправно включване на хо-
рата с увреждания в култур-
ния, обществения и спорт-
ния живот на страната, чрез
изграждане на достъпна ар-
хитектурна среда на култур-
ни, исторически, спортни
обекти.

Проектните дейностите са
обособени в три компонен-
та:

КОМПОНЕНТ 1 - осигу-
ряване на външен достъп до
обект за лица от целевата
група чрез изграждане на
рампи, пътеки за хора със
зрителни увреждания, извър-
шване на ремонти, осигуря-
ващи адаптиране на входо-
ве-изходи на обекта, изграж-
дане на външни преходи, из-
граждане на сигнализации за
хора със зрителни и слухови
увреждания;

 КОМПОНЕНТ 2 - прис-
пособяване на вътрешната
среда на обекта за самостоя-
телно посещение от и пре-
биваване в него на лица с
увреждания чрез строително-
монтажни работи, придоби-
ване и монтиране на различ-
ни съоръжения с цел създа-
ване на: адаптирани места
за трайно пребиваване на
хората от целевата група.

 КОМПОНЕНТ 3 - за из-
граждане на нови и преуст-
ройство на съществуващи
повдигателни съоръжения
(асансьори или лифтови
платформи) за ползване от
лица от целевата група

Чрез реализиране на
сключените договори с дър-
жавни и общински органи-
зации се адаптират множес-
тво обществени сгради и ще
се осигури достъп за хората
с увреждания на различни
обекти с международно и на-
ционално значение.

Всички програми на АХУ
се реализират на проектен
принцип. При откриване на
процедури за финансиране
на проекти заинтересовани-
те страни е необходимо в ука-
заните срокове да подготвят
и подадат своите проекти в
Агенцията за хората с увреж-
дания, където комисия от
външни оценители ги оценя-
ват и правят предложение до
Изпълнителният директор за
утвърждаване на класиране-
то им. Сключват се догово-
ри за реализиране на дей-
ностите по съответната прог-
рама със срок, регламенти-
рани в техните клаузи.

Страниците са изготвени
от екип на ЗЕМЯ,

използвани са информация
и документи от сайта и

администрацията на АХУ

С реализирането на про-
ектните дейности се цели да
се подобри качеството на жи-
вот и да се постигне реално
социално включване в сто-
панския и обществен живот
на страната, както и посто-
янни трудови доходи за хо-
рата с трайни увреждания,
класирани за финансиране
на проектите си.

5. ПРОГРАМА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
И ИНТЕГРАЦИЯ НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

По тази програма се фи-
нансират проекти на непра-
вителствени организации за
предоставяне на услуги за ре-
хабилитация и социално
включване на хората с ув-
реждания с цел тяхното по-
успешно интегриране в об-
ществения живот.

Проектните дейностите са
обособени в четири компо-
нента:

КОМПОНЕНТ 1: включ-
ва мероприятия, насочени
към индивидуална и групо-
ва работа с целевата група;

КОМПОНЕНТ 2: мероп-
риятия, включващи публич-
ни културни и/или спортни
изяви на хората с уврежда-
ния;

КОМПОНЕНТ 3: включ-
ващ разработка на различ-
ни материали, помагала, на-
ръчници и други, подпома-
гащи работата на и с хората
с трайни увреждания, тяхно-
то адаптиране, трудова и со-
циална интеграция и реин-
теграция;

КОМПОНЕНТ 4: включ-
ващ дейности, насочени към
промяна на обществените
възприятия за хората с
трайни увреждания като
пълноценни граждани, ко-
ито дават гласност и демон-
стрират тяхната активна об-
ществена позиция, пости-
женията в трудовата им ре-
ализация.

хората с множество увреж-
дания, в т. ч. хората с пси-
хични разстройства и/или
интелектуални затруднения.
С нея се цели осигуряване
на защитена заетост за та-
зи целева група, с оглед пре-
одоляване на социалната им
изолация, пълноправното
им включване в обществото
и създаване на предпостав-
ки за независим и достоен
живот. За изпълнение на це-
лите на програмата в нея са
включени и минимален па-
кет от персонални подкрепя-
щи услуги, в т. ч. и посред-
нически такива за реализи-
ране на хората с множество
увреждания, с психични раз-
стройства и/или интелекту-
ални затруднения в обичай-
на работна среда. Създават
се предпоставки те да зара-
ботват средства от труд как-
то в сферата на защитената
заетост, така и в обичайна-
та заетост. Това е от голяма
значение за майките с деца
и младежи с множество
трайни увреждания, с пси-
хични разстройства и/или
интелектуални затруднения.
Те биха могли да се възпол-
зват както от възможността
да кандидатстват по тази
програма, така и да предви-
дят възможност за децата си,
когато те навършат 18 го-
дини да бъдат включени в
защитена заетост.

4. ПРОГРАМА
ЗА ЗАПОЧВАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА
 САМОСТОЯТЕЛНА
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
НА ХОРАТА С ТРАЙНИ
УВРЕЖДАНИЯ

По тази програма се от-
пуска безвъзмездна финан-
сова подкрепа за хората с
трайни увреждания за започ-
ване и развитие на самос-
тоятелна стопанска дейност.
Средствата са в размер до
20 000 лв.

КОМПОНЕНТ 5: дей-
ности насочени към създа-
ване на условия за серти-
фициране на специализира-
ните предприятия и коопе-
рации за въвеждане на стан-
дартизиране системи за уп-
равление.

2.2. Проекти със стопан-
ска насоченост

Целта на програмата е да
се повиши конкурентоспособ-
ността на специализирани-
те предприятия и коопера-
ции на хора с трайни увреж-
дания.

Това се постига чрез:
� технологично обновява-

не на машините и съоръже-
нията;
� въвеждане на нови тех-

нологии;
� разкриване на работни

места за хора с трайни ув-
реждания.

Максималният размер на
субсидията за проект е 80 000
лв.

Проектните дейности са
насочени към разкриване на
нови работни места за лица
с трайни увреждания и заку-
пуване на машини за ши-
вашкото и пластмасовото
производство, производство-
то на козметични продукти
на капачки и на изделия от
метал и др.

3. ПРОГРАМА
ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА ПРОЕКТИ ЗА
СЪЗДАВАНЕ НА
ЦЕНТРОВЕ ЗА
ЗАЩИТЕНА
ЗАЕТОСТ (ЦЗЗ)

В съответствие с чл. 51
от Закона за хората с ув-
реждания през 2019 г. за
първи път в България се въ-
веде нова форма на заетост
за хора с множество трай-
ни увреждания - ЗАЩИТЕ-
НАТА ЗАЕТОСТ. Това е
програмата, която е ориен-
тирана към заетостта и съз-
даване на трудови навици на
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Най-малко 16 души са загинали,
а 24-ма са били ранени вчера
при експлозия в религиозно

училище в град Айбак в Северен
Афганистан, предаде АФП, като

се позова на медицински
източник. Всички жертви и

ранени са деца и обикновени
хора, каза за АФП лекар от
болницата в Айбак, пожелал

анонимност. Айбак е столица на
афганистанската провинция

Саманган. Според афганистанс-
кия в. "Хащ и субх", цитиран от

ТАСС, загиналите са 35, а
ранените 23-ма. Вестникът се

позовава на местни източници.

г.:

Две от съставните облас-
ти на Великобритания - Анг-
лия и Уелс - регистрират
продължаващ спад в дела
на населението си, иденти-
фициращо се като "бяло", а
по-малко от половината от
хората там се самоопреде-
лят като християни, показ-
ват най-новите данни от ми-
налогодишното британско
преброяване на население-
то, цитирани от Ройтерс и
БТА.

Делът на хората в двете
области, които са отговори-
ли, че са бели, през 2021 г.,
е спаднал до 81,7 на сто в
сравнение с 86 на сто при
предишното преброяване -

Ïðåáðîÿâàíå: Äåëúò íà õðèñòèÿíèòå â Àíãëèÿ è Óåëñ ïàäà ïîä 50 ïðîöåíòà
през 2011 г. Същевременно
британците от Англия и Уелс,
описали етническата си при-
надлежност като азиатска,
азиатско-британска или ази-
атско-уелска, са се повиши-
ли до 9,3 на сто спрямо 7,5
на сто през 2011 г. За съ-
щия период населението на
двете британски области,
описващо се като "черни,
черни британци, черни уел-
сци, карибци или африкан-
ци", се е увеличило до 4 на
сто, при дял от 3,3 на сто
отговорили по подобен на-
чин преди десетилетие.

Британската Национална
статистическа служба зая-
ви, че промените в етничес-

кия състав отразяват "раз-
лични модели на остарява-
не, раждаемост, смъртност
и миграция" и вероятно про-
мени в начина, по който хо-
рата се самоопределят. Съ-
що така данните сочат, че
за периода 2011 - 2022 г. е
имало особено рязък спад
на дела на населението на
Англия и Уелс, които се опит-
ват като християни, съответ-
но от 59,3 на сто до 46,2 на
сто. Голямо увеличение съ-
що е отбелязал и делът на
хората, които не изповядват
никоя религия - от 25,2 на
сто през 2011 г. до 37,2 на
сто през 2021 г. След хрис-
тиянството (46,2 на сто), вто-

Руски
и китайски стратегически
бомбардировачи вчера извърши-
ха съвместен патрул над
западната част на Тихия океан в
демонстрация на все по-тесните
връзки в областта на отбраната
между двете страни, съобщи АП.
Руското министерство на
отбраната съобщи, че бомбарди-
ровачите Ту-95 на руските ВВС и
китайските бомбардировачи Х-6K
са прелетели над Японско море
и Източнокитайско море по
време на осемчасова мисия. В
рамките на ученията руските
бомбардировачи за първи път
кацнаха в Китай, а китайските
бомбардировачи прелетяха до
въздушна база в Русия, се казва
в изявление на министерството.
Съобщението отбелязва, че
съвместните патрули не са били
насочени срещу никоя друга
държава. Учението следва
поредица от съвместни учения,
които имат за цел да демонстри-
рат нарастващото военно
сътрудничество между Москва и
Пекин, тъй като и двете страни
са изправени пред напрежение
със САЩ, коментира АП.
Бившият президент
на Китай
Цзян Цзъмин е починал на 96-
годишна възраст. Той е начело на
Китай в периода на превръщане-
то му от бедна страна в една от
най-бързо растящите икономики
в света. Той беше генерален
секретар на управляващата
Китайска комунистическа партия
от 1989 до 2002 г. През 2001 г.
Китай, под ръководството на
Цзян Цзъмин, отбелязва два
големи успеха - Пекин печели
правото да организира Летните
олимпийски игри през 2008 г. и
КНР е приета в Световната
търговска организация.
Броят
на смъртните случаи от огнест-
релни оръжия в САЩ през
миналата година е рекордно
висок за последните близо три
десетилетия, сочи доклад,
цитиран от АП. Увеличават се
жертвите сред жените, особено
чернокожите. Спрямо 2010 г.
броят на афроамериканките,
убити или самоубили се с
огнестрелно оръжие, се е
утроил, а спрямо 2015 г. се е
удвоил. През миналия месец от
федералните Центрове за
контрол и превенция на заболя-
ванията съобщиха, че през 2021
г. в САЩ има над 47 000
смъртни случая от огнестрелно
оръжие - най-много за период от
поне 40 г. назад.

рата най-разпространена
религия в Англия и Уелс е
ислямът (6,5 на сто, или с
1,6 процентни пункта пове-
че от 2011 г.), следван от хин-
дуизма (1,7 на сто), сикхс-
ката религия (0,9 на сто) и
юдаизма (0,5 на сто).

От хората, които са се
определили като "бели", те-
зи, които също са заявили,
че са "англичанин, уелсец,
шотландец, северноирлан-
дец или британец", са нама-
лели до 74,4 на сто през ми-
налата година, докато пре-
ди десетилетие са достига-
ли 80,5 на сто. Сред хората
с азиатски етнически про-
изход броят на индийците,

пакистанците или бангла-
дешците е нараснал между
2011 и 2021 г., докато делът
на хората с китайски про-
изход е останал стабилен.
По-малко чернокожи опис-
ват себе си като хора с ка-
рибско потекло, докато най-
много от тях са казали, че
имат нигерийски, сомалий-
ски и ганайски произход.
Лондон остава най-етничес-
ки разнообразният регион в
Англия и Уелс. Едва 36,8 на
сто от жителите на столица-
та се описват като "бели: ан-
гличани, уелсци, шотландци,
северноирландци или бри-
танци", докато през 2011 г.
този дял бе 44,9 на сто. ç

Председателят на
Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен
разгневи Украйна с изказ-
ването си, че от началото
на руската агресия стра-
ната е дала 120 000 жерт-
ви, предаде БНР. Наложи
се видеото и писменото й
изявление да бъдат кори-
гирани. Става дума за
жертви - и убити, и ране-
ни, уточни в "Туитър"
говорителят на ЕК Дана
Спинант.

Думите на Фон дер
Лайен за над 20 000 убити
цивилни и над 100 000
убити военни в Украйна
предизвикаха учудване.
На изказването й реагира
Сергей Никифоров -
представител на украинс-
кия президент Володимир
Зеленски. Той заяви, че
информацията за загубите
на въоръжените сили на
Киев е чувствителен
въпрос и че тя може да
бъде огласявана само от
гавнокомандващия, минис-
търа на отбраната или
държавния глава. На
новината за цензуриране-
то на изявлението на Фон
дер Лайен реагира и
Дмитрий Медведев, бивш
президент и премиер на
РФ, в момента - зам.-
председател на Съвета по

Ôîí äåð Ëàéåí îáÿâè 120 000 óêðàèíñêè
æåðòâè, êîðèãèðàõà âèäåîòî
Çåëåíñêè: Ñèòóàöèÿòà íà ôðîíòà îñòàâà òåæêà, ðóñíàöèòå
îïèòâàò íàñòúïëåíèå â Äîíáàñ è êúì Õàðêîâ

сигурността на РФ. "Оче-
видно е, че лелката е
била "посъветвана" от
обкома във Вашингтон.
Изглежда крайно унизи-
телно. Няма никакъв ЕС, а
51-ви американски щат",
коментира Меведев.

Европейският съюз ще
се опита да създаде
специализиран съд с
подкрепата на ООН, който
да разследва извършени
от Русия военни престъп-
ления в Украйна, предаде
Ройтерс, като се позова
на изказване на предсе-
дателката на Европейска-
та комисия Урсула фон
дер Лайен. "Готови сме да
започнем работа с между-
народната общност, за да
получим възможно най-
широката международна
подкрепа за този специа-
лизиран съд", каза Фон
дер Лайен. Украйна оказ-
ва натиск за създаването
на специализиран съд,
пред който да бъдат
изправени руските военни
и политически лидери,
които тя смята за отговор-
ни за започването на
войната, пише Гласове.

Базираният в Хага
Международен наказате-
лен съд (МНС) започна
свое собствено разслед-
ване за престъпления

срещу човечеството и
военни престъпления след
началото на руската
инвазия, но той няма
правомощия да преследва
агресията срещу Украйна.
"Въпреки че продължава-
ме да подкрепяме МНС,
ние предлагаме да бъде
създаден специализиран
съд с подкрепата на ООН,
който да разследва и
води дела срещу престъп-
ната агресия на Русия",
заяви Фон дер Лайен.
Европейската комисия
също така предложи план
за конфискация на замра-
зени руски активи, за да
бъде наказана Москва.

Същевременно прези-
дентът на Украйна Воло-
димир Зеленски заяви, че
ситуацията на фронта
остава тежка, като руски-
те сили опитват настъпле-
ние в Донбас и към
Харков, предаде Ройтерс,
цитирана от БТА. В редов-
ното си видео обръщение
към нацията той съобщи,
че "въпреки крайно тежки-
те си загуби окупаторите
все още се опитват да
напреднат в Донецка
област, да превземат
територия в Луганска
област, да настъпят към
Харков и планират нещо
на юг". ç

Председателката на ЕК
Урсула фон дер Лайен
заяви, че ЕС е блокирал
300 млрд. евро от
резервите на руската
централна банка и е
замразил 19 млрд. евро,
принадлежащи на руски
олигарси". Тя каза, че в
краткосрочен план ЕС и
неговите партньори ще
управляват средствата и
ще ги инвестират.
Приходите от това ще
бъдат в полза на Украйна,
за да бъде тя в крайна
сметка компенсирана за
щетите, понесени от
войната.
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Сенатът на Съединените
щати прие законопроект в
защита на еднополовите и
междурасовите бракове. За
закона гласуваха сенатори
и отляво, и отдясно, преда-
де БНР.

До мярката се стигна,
след като демократи видя-
ха възможност Върховният
съд с мнозинството си от
консерватори да отнеме
протекциите за тези права,
както направи по-рано тази
година с решение по въп-
роса за правото на аборт.
12 републиканци се присъе-
диниха към демократите при
гласуването по една тема,

Трус с магнитуд 5 по скалата на Рихтер принуди жителите на гръцкия
о. Евбеа да прекарат нощта срещу сряда в колите си. Местнити,

власти съобщават за паднали стълби на сгради, повредени жилища,
но няма пострадали. Земетресението е усетено и в столицата Атина.

Затворени са училищата и обществените служби.

Ñåíàòúò íà ÑÀÙ ïðèå çàêîíîïðîåêò â çàùèòà
íà åäíîïîëîâèòå è ìåæäóðàñîâèòå áðàêîâå

която в миналото разделя-
ше нацията. В САЩ еднопо-
ловите и междурасовите
бракове са гарантирани с
решения на Върховния съд.

Приетият проектозакон
не задължава щатите да ле-
гализират еднополовите
бракове, но отменя предиш-
но законодателство, според
което бракът е съюз между
мъж и жена. Той също за-
дължава щатите да призна-
ват еднополови бракове от
други щати. След вота във
вторник в изявление аме-
риканският президент Джо
Байдън заяви, че САЩ са
на прага за препотвържда-

ване на една фундаментал-
на истина: "любовта е лю-
бов и американците трябва
да имат право да сключват
брак с човека, когото оби-
чат".

След вота в Сената за-
конопроектът отива за гла-
суване в Камарата на пред-
ставителите, където се очак-
ва да бъде приет следва-
щата седмица. Републикан-
ци, които са против зако-
на, казват, че подобен за-
кон може да засегне рели-
гиозните свободи, като на-
лага виждания, които някои
религиозни групи не прие-
мат. ç

Министрите на външ-
ните работи на НАТО,
които се събраха във
вторник на двудневна
среща в Букурещ, осъди-
ха агресията на Русия
срещу Украйна, потвърди-
ха подкрепата си за
Молдова и решиха да
укрепят Източния фланг,
пише румънският в.
"Адевърул". Новинарската
телевизия "Диджи 24"
определя срещата като
"историческа", предава
БТА.

За втори път Румъния
е домакин на събитие на
високо равнище на НАТО
след срещата на върха
през 2008 г., припомнят
медиите в Букурещ.
Срещата на министрите
на външните работи от
НАТО, която започна
вчера, е първата след
началото на войната
срещу Украйна, която се
организира в източен
съюзник от Алианса.

САЩ не възнамеряват да
пратят на Украйна системи
за противоракетна отбрана
"Пейтриът". Новината съоб-
щи прессекретарят на Пен-
тагона бригаден генерал
Пат Райдър, цитиран от "Гла-
сът на Америка". Киев на-
рече решението "разочаро-
ващо", пише Епицентър.

"Не искам да говоря от
името на други държави, но
това е тяхно суверенно ре-
шение. Доколкото това се
отнася до страни от НАТО,
предполагам, че ще бъде
част от обсъжданията в Али-
анса. Ние продължаваме да
сътрудничим тясно между-
народната общност, за да

Министрите на външните работи на страните от НАТО проведоха
в Букурещ двудневна среща

Ïåíòàãîíúò îòêàçâà äà ïðàòè íà Óêðàéíà ðàêåòè „Ïåéòðèúò“

определим какви отбрани-
телни нужди има Украйна,
и да ги удовлетворим", зая-
ви Райдър, цитиран от аген-

ция УНИАН. Трябва да се
разбере, че системи като
"Пейтриът" или модерните
изтребители и танкове М1

изискват сериозно обслуж-
ване, а военните трябва да
са надлежно тренирани, из-
тъкна говорителят на Пен-
тагона. "Нито една от тези
системи не функционира на
принципа "включи и рабо-
ти", не може просто да се
появят на бойното поле и
да почнете да ги използва-
те", подчерта той.

Въпреки отказа САЩ
смятат, че противовъздуш-
ната отбрана на Украйна е
приоритет и продължават
да работят със съюзниците
си за доставките на въоръ-
жения, които украинските
военни могат веднага да из-
ползват. Украинската аген-

ция припомня, че по-рано
Германия предложи систе-
ми "Пейтриът" да бъдат раз-
положени на полско-укра-
инската граница. Това ста-
на, след като на 15 ноемв-
ри ракета от украинската
ПВО падна на полска тери-
тория и уби двама души. То-
гава Полша предложи Бер-
лин направо да предоста-
ви на Киев системи "Пейт-
риът".  Въпреки това Герма-
ния отказа директни достав-
ки. Министърът на отбрана-
та Кристине Ламбрехт нас-
тоя въпросът за предоста-
вяне на Киев на системи-
те, обещани на Полша, да
бъде обсъден в алианса. ç

„Àäåâúðóë“: ÍÀÒÎ óêðåïâà Èçòî÷íèÿ
ôëàíã íà Àëèàíñà
Îñåì áîéíè ãðóïè âå÷å ñà ðàçïîëîæåíè â Ðóìúíèÿ, Ïîëøà,
Åñòîíèÿ, Ëàòâèÿ, Ëèòâà, Ñëîâàêèÿ, Óíãàðèÿ è Áúëãàðèÿ

Румъния има най-дългата
сухопътна граница с
Украйна, пише Епицентър.
Румънските медии цити-
рат декларацията, която
министрите на външните
работи от съюзническите
и поканените държави
приеха в края на първия
ден от срещата. В нея те
осъдиха агресивната
война на Русия срещу
Украйна.

"НАТО може да изпра-
ти допълнителни сили в
района на Черно море по
суша и въздух, ако е
необходимо" - цитира
телевизия "Диджи 24" част
от изказването на гене-
ралния секретар на пакта
Йенс Столтенберг. Стра-
ните от НАТО се споразу-
мяха и осъществиха
засилено съюзническо
присъствие в Черноморс-
кия регион още през 2014
г., след присъединяването
на Крим към Русия,
припомни Столтенберг и

добави, че Алиансът е
увеличил допълнително
присъствието си преди и
след началото на руската
инвазия в Украйна.
Столтенберг припомни
удвояването на бойните
групи на НАТО. Те вече
са осем и са разположе-
ни в Румъния, Полша,
Естония, Латвия, Литва,
Словакия, Унгария и
България. Бойната група
на НАТО в Румъния е на
ниво батальон, но при
необходимост може да
бъде увеличена до ниво
бригада, посочва
"Диджи 24".

В. "Гъндул" се спира на
уверението на генералния
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг, че Алиансът
разполага с конкретни
планове за защита на
всички съюзници. Гене-
ралният секретар на
пакта отговори така на
журналистически въпрос
по повод призив на

румънския президент
Клаус Йоханис за конк-
ретни планове, за да се
"знае точно кой, какви
войски и къде да бъдат
изпратени в случай на
нападение", пише вестни-
кът. "Евениментул зилей"
извежда на преден план
изказването на Йенс
Столтенберг, че НАТО не
е част от войната, водена
от Русия, но Алиансът ще
продължи да подкрепя
Украйна. Румънските
вестници поместват и
предупрежденията на
бившия руски президент
Дмитрий Медведев към

НАТО да не доставя на
Украйна системи за
противоракетна отбрана
"Пейтриът". "Евениментул
зилей" цитира публикация
на Медведев в социална-
та мрежа Телеграм: "Ако,
както намекна Столтен-
берг, НАТО снабди укра-
инските фанатици със
системи "Пейтриът",
заедно с личен състав на
НАТО, те веднага ще
станат легитимна цел на
нашите въоръжени сили",
е предупредил настоящи-
ят зам.-председател на
руския Съвет за сигур-
ност Дмитрий Медведев. ç

Според украински
експерти процесът на
интегриране на ЗРК
"Пейтриът" в украинс-
ката система за ПВО
може да отнеме
повече от година
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Англия се наложи над Уелс с 3:0 в
последния си мач от група "B" на
Мондиал 2022 в Катар и стана седми-
ят отбор в историята на световните
първенства със 100 или повече гола.
"Трите лъва" влязоха в Клуб 100 с
попадението на Маркъс Рашфорд,
оформило крайния резултат.

Най-много голове за всички
времена има Бразилия - 232, следва-
на от Германия с 228 и Аржентина
със 140. Повече от 100 гола са
отбелязали още Италия (128), Фран-
ция (126) и Испания (107).

"Трите лъва" завършиха първи в
групата си и се класираха за осми-
нафиналите на турнира, където ще
се изправят срещу шампиона на
Африка Сенегал. За първи път от
2006 година Англия печели групата
си, а реализираните 9 гола са
рекорд за тима в групова фаза на
световни първенства.

Срещу Уелс Маркъс Рашфорд (50,
68) блесна с два гола и има вече три
на турнира, а Фил Фодън (51) също
се разписа. В другия мач от групата
Иран отстъпи с 0:1 на САЩ и "янките"
завършиха втори, продължавайки

Французойката Стефани Фрапар
ще стане първата жена, която ръко-
води мач на световно първенство
по футбол за мъже, стана ясно от
обявените от ФИФА наряди за пред-
стоящите мачове от Мондиала в Ка-
тар. Фрапар ще бъде начело на сре-
щата между отборите на Германия
и Коста Рика от третия кръг на гру-
па "Е". Мачът е  тази вечер от 21
часа българско време в Ал Хор.

38-годишната Фрапар ще бъде
подпомагана от бразилката Неуза
Бак и мексиканката Карън Диас Ме-
дина. ç

Сенегал победи Еква-
дор с 2:1 в последен
двубой от група "А" на
Мондиала в Катар, с
което измести съперни-
ка си от второто място в
класирането и продъл-
жава към 1/8-финалите.
Минути преди края на
първото полувреме
Сенегал получи дузпа за
изблъскване в наказа-
телното поле на Исмаи-
ла Сар, който изпълни
наказателния удар и
откри резултата (1:0).

След малко повече от
час игра Еквадор върна
интригата с гол на
Мойзес Кайседо (1:1).
Само няколко минути
след това Калиду Кули-
бали се възползва от
грешка на отбраната на
Еквадор и отново изве-
де тима си напред
за 2:1.

В другия двубой от
групата Нидерландия
без особени усилия
победи Катар с 2:0. 23-
годишният Коди Гакпо
откри резултата, раз-
писвайки се в трети
пореден мач. Младата
звезда имаше още един
шанс да вкара в края
на полувремето, но
стреля неточно. Втората
част започна чудесно за
нидерландците, които си
осигуриха комфортен
аванс след удар отбли-
зо на Френки де Йонг
(49) за 2:0.

Нидерландия завърш-
ва групата като лидер
със 7 точки, докато
Катар е на дъното с 0 от
три срещи и 1:7 голова
разлика. Сенегал събра
6 точки и заема втората
позиция, докато Еквадор
остана трети с 4. ç

Български национа-
лен тенис център (БНТЦ)
стартира инициативата
"Излизаме от мрежата.
Вход свободен" с 3000
деца. Една от звездите
на родния тенис - Цве-
тана Пиронкова, подк-
репи идеята и изказа
пожелание тя да стане
национална кауза. На-
чалото бе обявено от за-
местник-председателя
на федерацията по те-
нис Екатерина Генова и
от управителя на БНТЦ
Георги Дончев. Целта на
инициативата е да се
предостави достъпна и
здравословна алтерна-
тива на проблема с дъл-
гите часове, които де-
цата и тийнейджърите
прекарват пред елект-
ронните екрани.  С нея

Тъжна вест за родната журналистика -
на 66-годишна възраст от този свят си
отиде Атанас Станкушев.  Наско беше
едно от най-силните пера на българската
спортна журналистика, човек с огромно
сърце, изпълнено с любов към спорта,
живота и Локомотив (София). Той е автор
на емблематичните книги "Майстори и
голмайстори" и "Върхът е само за един",
както и на биографията на легендарния
футболист и треньор д-р Стефан Божков.

Наско беше учител за десетки журна-
листи. Беше и пресаташе на любимия си
Локомотив (София).

Поклонението пред тленните останки
на Атанас Станкушев е в събота (3 декем-
ври) от 14,30 часа в в столичната църква
"Покров Богородичен"  (зад хотел
"Родина"). ç

3000 äåöà ùå ïðàâÿò ïúðâè ñòúïêè â òåíèñà
подрастващите ще полу-
чат през зимния сезон
възможност за физичес-
ко раздвижване, психо-
логическо разтоварване
и ангажиране с прек-
расния тенис спорт.

В балона на центъ-
ра от началото на 2023
година всяка събота и
неделя по обяд и сле-
добед безплатно ще бъ-
де предоставен един
корт. На него първи
стъпки в тениса ще мо-
гат да направят деца от
6 до 10 години. Тенисис-
ти до 16 години ще се
усъвършенстват с тре-
ньорска помощ.

"С дългосрочната си
политика за социална
отговорност се стре-
мим да привличаме
максимално много де-

ца, за да разширим ос-
новата на българския
тенис и да се изградят
нови шампиони", заяви
Екатерина Генова.

"Убедена съм, че с
тази инициатива стоти-
ци деца ще направят
първите си стъпка на
корта, а много от тях
ще продължат да пре-
карват повече време в
прехвърляне на топки
над мрежата, отколко-
то в интернет. Със си-
гурност може да откри-
ем бъдещи таланти, но
най-важното е да пока-
жем на повече от тях
как да са шампиони в
живота. Защото спор-
тът учи на дисциплина,
дава умения, които ни-
кой не може да ти от-
неме, а това е в осно-

вата на здравето и  са-
мочувствието, от които
се нуждае всяко дете.",
коментира Цветана Пи-
ронкова от Пловдив, къ-
дето тя сега се е пос-
ветила на отглеждане-
то на двете си малки
деца. Известната ни те-
нисистка стана посла-
ник на инициативата.

Очаква се към проя-
вата да се присъединят
и тенис базите в Плов-
див, Бургас, Стара За-
гора и Плевен, като
включените в занима-
нията с тенис деца да
нарасне до 3000.  Ини-
циативата в базата на
БНТЦ ще продължи до
началото на април  2023
година.

Любомир
МИХАЙЛОВ

Ïî÷èíà
Àòàíàñ Ñòàíêóøåâ

Ñåíåãàë
èçõâúðëè
Åêâàäîð
îò Ìîíäèàë
2022

Àíãëèÿ âëåçå â Êëóá 100
ñ ðåêîðä â Êàòàð

„Трите лъва“ печелят групата си за първи път от 2006 година

Програмата за днес

17 ч. - Хърватия - Белгия - Диема
17 ч. - Канада - Мароко - БНТ 1

21 ч. - Япония - Испания - БНТ 1

21 ч.  - Коста Рика - Германия - Нова

към елиминациите, където ще играят
срещу Нидерландия.

Кристиан Пулишич (38) се пре-
върна в герой за американците с
единствения гол в срещата. Извест-
ният като Капитан Америка футбо-
лист обаче се сблъска с вратаря на
Иран при попадението и на почив-
ката бе заменен от Брендън Аарон-
сон.  В заключителните минути
Иран обгради наказателното поле
на САЩ,  а "янките" играеха на
контраатаки. В третата минута от
добавеното време Мортеза Пурали-
ганжи стреля с глава след центри-
ране от пряк свободен удар, но не
намери целта. В последните секун-
ди от деветте минути добавено
време претенции на Иран за нару-

шение срещу Тареми в наказател-
ното поле бяха пренебрегнати и
съдията не пожела да прегледа
ситуацията с ВАР. Така американ-
ците ликуваха и се класираха за
елиминациите, докато иранците си
тръгват към вкъщи.

В дните преди този мач между
двата лагера прехвърчаха множест-
во искри заради обтегнатите
политически отношения между
двете държави. Американците дори
махнаха герба на Иран от колажи-
те, посветени в социалните мрежи
за мача на стадион "Ал Тумама".

В крайното класиране в групата
тимът на Англия завърши на първо
място в групата със 7 точки, след-
ван от СА Щ - 5, Иран - 3 и Уелс 1. ç

Ôðàíöóçîéêà å ïúðâàòà æåíà ñ íàðÿä íà Ñâåòîâíîòî
38-годишната Стефани Фрапар
ще e първата жена, ръководила

двубой на Мондиал

Отборът на Англия спечели
група "В" със 7 точки и

голова разлика 9-2
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ВРЕМЕТО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ:

Температури
от минус 10 до 15 градуса

Íà òîçè äåí

�

Събития

� 1145 г. - Започва Вторият
кръстоносен поход.
� 1822 г. - 11-годишният
Ференц Лист дебютира като
пианист на концерт във
Виена.
� 1835 г. - Ханс Кристиян
Андерсен издава първата си
книга с приказки.
� 1887 г. - Британският
писател Артър Конан Дойл
публикува разказ, в който за
първи път главен герой е
детектива Шерлок Холмс.
� 1891 г. - Американецът
Джеймс Нейсмит изобретява
играта баскетбол.
� 1918 г. - Провъзгласено е
Кралство на сърби, хървати
и словенци, по-късно
преименувано на Кралство
Югославия.
� 1943 г. - Втората светов-
на война: в Техеран (Иран) е
закрита конференцията на
държавните лидери от
Антихитлеристката коалиция
Франклин Рузвелт, Уинстън
Чърчил и Йосиф Сталин.
� 1953 г. - Отпечатан е
първият брой на еротичното
списание „Плейбой“.
� 1981 г. - Създаден е
дарителският фонд „1300
години България“.

Родени

� 1761 г. - Мадам Тюсо,
създателка на музея на
восъчните фигури в Лондон
� 1792 г. - Николай Лоба-
чевски, руски математик
� 1884 г. - Михаил Кремен,
български белетрист и
мемоарист
� 1889 г. - Василий Блюхер,
съветски маршал
� 1896 г. - Георгий Жуков,
съветски военен и държав-
ник, маршал
� 1899 г. - Бончо Бочев,
музикален педагог и дири-
гент, създател на хор "Бодра
смяна"
� 1923 г. - Давид Овадия,
български поет
� 1925 г. - Любомир
Кабакчиев, български актьор
� 1935 г. - Уди Алън,
американски режисьор и
актьор
� 1949 г. - Пабло Ескобар,
колумбийски наркобарон
� 1958 г. - Янко Русев,
български щангист

Починали

� 1888 г. - Антим I, българс-
ки екзарх и политик
� 1973 г. - Давид Бен-
Гурион, пръв министър-
председател на Израел
� 2009 г. - Петко Йотов,
български полковник, военен
историк
� 2014 г. - Георги Янакиев,
български състезател по
мотокрос и председател на
СБА

Най-ниските темпе-
ратури през декември
у нас ще бъдат между
минус 10 и минус 5
градуса, а най-високи-
те - между 10 и 15
градуса, пише БТА.
Тази година през
декември се очаква
средната месечна
температура да бъде
около нормата, която в
Северна България и по
високите полета е от
0 до 2 градуса, в
Горнотракийската
низина - 2-3 градуса,
по Черноморието и в
най-южните райони -
4-6 градуса, а в плани-
ните е от минус 8 до
минус 2 градуса. Ме-
сечната сума на вале-
жите ще бъде около и
над нормата, която в
по-голямата част от
страната е между 40 и
60 литра на квадратен
метър, в планините -
до 70 литра на квадра-
тен метър, а в най-
южните райони -
между 70 и 110 литра
на квадратен метър.
През декември дина-
миката на атмосферни-
те процеси над Бал-
канския полуостров ще
е повишена и времето
у нас ще е динамично
с чести промени на
температурите и на
фазата на валежите.

През повечето дни
от първото десетдне-
вие над страната ще
преобладава облачно,
на места в равнините -
и мъгливо време. През
първите дни от перио-

да от югозапад ще се
пренасят топли и
влажни средиземно-
морски въздушни
маси. Ще има и вале-
жи, предимно от дъжд,
които в нощните
часове в Предбалкана
и по високите полета
ще преминават в сняг.
В средата на десетдне-
вието температурите
ще се понижат и на
повече места в Север-
на България дъждът ще
премине в сняг.

В края на периода
и през първата поло-
вина от второто десет-
дневие се очаква по-
съществено повише-
ние на температурите.
Времето ще се задър-
жи облачно, на много
места с валежи,
предимно от дъжд.

На планетата ни живе-
ят толкова интересни и
невероятни създания
редом с нас, хората. И
същевременно не знаем
толкова много неща за
тях. Животните ни изне-
надват постоянно със
своите невероятни спо-
собности. Подбрали сме
някои от тях тук:

1. Горилите са
невероятно силни.
Могат да вдигнат

тежест, която надвишава
10 пъти тяхното собстве-
но тегло. Въпреки че
споделяме доста общи
черти от нашите ДНК,
горилите са многократно
по-силни от който и да е
човек - и по-конкретно:
една горила е по-силна
от 20 души. А захапката
им е по-здрава от тази
на лъва.

Неочакваните факти за животните

А сега едно стихотворение от "Епо-
пея на незабравимите", посветено на
Радой Ралин, чиято стогодишнина
чествахме наскоро.

Имаше хора, които се отказаха от
всички полагащи им се привилегии
след "избухването" на демокрацията...

Свидетел съм на бедността, в ко-
ято си отиде Радой. Обичах го като
мой баща и като приятел. Беше ек-
зотична, невероятна личност. Мъдър
наивник. Обичащ сатирик.

Дали не го забравяме? А колко
ни е нужен... Особено днес, когато
животът стана толкова безскрупулен...

РАДОЙ РАЛИН
Ти ме откри... Осемнайсетгодишен.
Нямах баща... Ти ми беше баща.
И ако днес продължавам да пиша -
ти тази участ ми завеща.
Беден... Без работа... Сам с две момчета...
Помня те... Винаги горд като Цар.
Господи, колко млад бил поета...
Ала за мене - толкова стар!
Мили Радой! Моя мярка за честност!
Бяха щастливи и зли времена.
Не се променяха толкова лесно...
Бяхме послушна и сита страна.
Ето... Ноември дойде... Каква радост!
Тя... Свободата... Пред нас се роди!
Имало още народът да страда...
Всеки побърза да се вреди...
Само ти... Помня... С палтенцето старо...
И със купони от стола... На глас
мило ме каниш... Щедро ме храниш...
И двете канчета носиш запас.
Пак епиграми... Пак уж наужким...
Твоят последен и вечен протест.
А не обичаше хич люти чушки...
Но твойте лютят ни още до днес.
Ах как те мразят онез... идиотите..
Как те обича народът сега...
Пък и жените... "Мокриш ли котето?"
Твоята мъжка трамвайна шега...
Вечен самотнико! Влюбен... Но тайно...
Само пред мен свойта тайна разкри...
Малка жена... След среща случайна.
От деликатност името скри.
И не ми каза думичка даже...
Нищо конкретно... Но беше щастлив...
Като се видим, ще ми разкажеш...
Знам че си някъде... Знам, че си жив...

Недялко ЙОРДАНОВ

Има повишена вероят-
ност за създаване на
валежна обстановка и
на места валежите да
са значителни. През
последните дни от
второто и началото на
третото десетдневие
отново ще застудее и
дъждът в Северна
България и по високи-
те полета ще премине
в сняг. В средата на
периода вероятността
за валежи намалява,
очаква се и относител-
но повишение на
температурите. През
последните дни от
месеца отново има
вероятност за валежи
и за понижение на
температурите.  Астро-
номическата зима
започва на 21 декемв-
ри, в 23.48 ч.

Недялко Йорданов
за Радой Ралин:

Обичах го
като мой баща!

2. Прерийните кучета
се целуват.
Прерийните кучета

докосват устните си,
когато се поздравяват.
Понякога дори го правят с
език. Това целуване често
съпътствано с други
любовни жестове като
гушкане, игра. Изследова-
телите са установили, че
животинчетата правят
това по-често в зоопарко-
вете, когато хората ги
наблюдават - явно им
харесва вниманието.

3. Хипопотамите
се киснат във водата
заради сухата си кожа.
Причината, поради коя-

то хипопотамите прекарват
толкова много време във
вода, е, че тяхната изклю-
чително суха кожа се нуж-
дае от хидратиране. Живот-
ните прекарват до 16 часа
на ден, за да поддържат

кожата си влажна. Когато
не са във водата, те се
"потят" и отделят мазна
червеникава субстанция,
която представлява нещо
като овлажнител за кожа и
слънцезащитен крем.

4. Ламите са
страшно общителни.
Ламите са доста люб-

веобилни същества и
изобщо не обичат да
живеят сами. Проявяват
нежност както към себе-
подобните си, така и към
хората, поради което
набират все повече попу-
лярност като избор за
домашен любимец и дори
ги сравняват с кучетата.

5. Лъвовете са
поспаланковци.
Мъжките спят до 20

часа в денонощието.
Женските, от друга стра-
на, спят около 15-18 часа,
защото те са тези, които

ловуват. Все пак лъвовете
са хищници, така че не им
се налага да треперят
постоянно за безопас-
ността си - заслужили са
си привилегията да си
почиват и да пестят
енергия за нощния лов.

6. Маймуните и
шимпанзетата разби-
рат от математика.
Тези невероятни същес-

тва могат да четат написа-
ни числа и да броят, да
решават пъзели и да из-
вършват някакви основни
действия по смятане. Ня-
кои по-умни видове могат
дори да умножават. Учени-
те проявяват интерес към
тази способност на шим-
панзетата - не само защо-
то е любопитно колко
умни са, но и защото това
хвърля светлина и върху
начина, по който хората
разбират числата.
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ÁÍÒ 1

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

Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по

футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с

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

Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по

футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории /п/
13.00 Румбата, аз и Роналдо - детски тв

филм
13.50 Фестивал на анимационното кино: Кни-

жарница - анимационен филм /Шве-
ция, 2022 г./, режисьори Офелия и
Аника Джанини

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Снежен свят - 24-сериен детски тв

филм/Норвегия, 2016 г./, режисьор
Ида Сагмо Тведте, в ролите: Сири
Скегедал, Кевин Хоган и др.

14.45 Сламено сираче - тв филм
15.15 Арабела тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-

нада - Мароко, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

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

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Япо-

ния - Испания, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ар Раян

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Хър-
ватия - Белгия, среща от груповата
фаза /запис/

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Кос-
та Рика - Германия, среща от групова-
та фаза /запис/

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

ÁÍÒ 3

06.00 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Саитама

06.55 Планинско колоездене: Titan Desert -
Алмерия - обзор

07.20 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Жан Анекин /Франция/ - разговор с
участници в Международния фестивал
на планинарското и екстремно кино

07.30 ФИФА Световно първенство 2022: Са-
удитска Арабия - Мексико, среща от
груповата фаза

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ав-
стралия - Дания, среща от груповата
фаза

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ту-
нис - Франция, среща от груповата
фаза

14.00 Автомобилизъм: Льо Ман Класик -
обзорна програма

14.50 Monster Jam - автомобилно шоу
15.15 Телепазарен прозорец
15.30 Днес на Световното първенство по

футбол
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-

нада - Мароко, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

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

19.55 Зала на славата: Стойка Кръстева
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Япо-

ния - Испания, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ар Раян

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Кос-
та Рика - Германия, среща от групова-
та фаза

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Япо-
ния - Испания, среща от груповата
фаза

04.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-
нада - Мароко, среща от груповата
фаза

bTV

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

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

сислава Стоянова и Александър Кади-
ев

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

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

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

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Мен не ме мислете" - сериал, еп. 51
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риа-

лити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 5
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 5
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4 еп. 4
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 24
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп.
1 - 4

08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 24
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 3
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 10
11.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 16
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 10
13.00 "Посейдон" - екшън, приключенски,

трилър (САЩ, 2006), режисьор Волф-
ганг Петерсен, в ролите: Ричард Драй-
фус, Кърт Ръсел, Еми Росъм, Джасин-
да Барет, Миа Маестро, Майк Вогъл,
Фреди Родригес, Джош Лукас, Джими
Бенет, Андре Брауър и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 1
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 4
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 11
18.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, еп. 6
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 7
22.00 Бандата на Екшън: "То" - драма, хорър

(САЩ, 2017), режисьор Андрес Муше-
ти, в ролите: Бил Скарсгард, Фин
Улфхард, Хавиер Ботет, Никълъс Ха-
милтън, Мегън Шарпантие, София Ли-
лис и др. [16+]

00.45 "Елитен отряд" - сериал, еп. 7
01.45 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 1
02.45 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 11
03.45 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 11
04.30 "Спенсър" - сериал, еп. 4

bTV COMEDY

06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,
с. 15, еп. 4, 5

07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Омъжи се за мен, пич" - комедия

(Франция, 2017), режисьор Тарек Бу-
дали, в ролите: Тарек Будали, Филип
Лашо, Шарлот Габри, Анди Раконт

12.00 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.45 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Претъпкано" /п./ - сериал
15.00 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Психоложки" - сериал, еп. 7, 8
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 105,

106
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 11, 12
20.00 "Претъпкано" - сериал, еп. 3, 4
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,

еп. 14

22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-
риал, еп. 3

23.30 "Марлон" - сериал, еп. 4
00.00 "Омъжи се за мен, пич" /п./ - комедия

(Франция, 2017)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2021)
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

с. 6, еп. 3
08.00 "Глава, пълна с мед" - романтичен,

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

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 6,
еп. 4

12.30 "На фокус" - рубрика
12.45 "Статус подновен" - фентъзи, романти-

чен, комедия (Канада, САЩ, Китай,
2018), в ролите: Рос Линч, Оливия
Холт, Харви Гилен, Кортни Ийтън и др.

15.00 "Крадец и измамник" - криминален,
драма (САЩ, 2019), в ролите: Тио
Джеймс, Емили Ратайковски, Фред
Меламед, Ебон Мос-Бакрак, Айзея Уит-
лок мл. и др.

17.00 "Мега звяр" - фантастика, екшън, хо-
рър (САЩ, Китай, 2018), в ролите:
Джейсън Стейтъм, Руби Роуз, Рейн
Уилсън, Робърт Тейлър, Клиф Къртис,
Олафур Олафсон, Бинг Бинг Ли и др.

19.15 "Взлом" - екшън, трилър (САЩ, Япо-
ния, 2018), в ролите: Габриел Юниън,
Били Бърк, Ричард Кабрал, Ейджиона
Алексъс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Нежна полиция" - комедия, екшън

(САЩ, 2013), в ролите: Сандра Бълок,
Мелиса Маккарти, Майкъл Макдоналд,
Демиан Бичир, Марлон Уейънс, Май-
къл Рапапорт

23.30 "Клетвата" - трилър, криминален (Ис-
ландия, Великобритания, Германия,
2016), в ролите: Балтазар Кормакур,
Хера Хилмар, Гисли Йорн Гардаршон,
Маргрет Бярнадотир и др. [14+]

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 4

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

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Черешката на тортата" - риалити
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия

20.00 "Черешката на тортата" - риалити
20.40 Студио "Като за Световно"
21.00 Коста Рика - Германия - мач от група

Е на ФИФА световно първенство по
футбол Катар 2022, директно

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Анджелис"

- сериал, сезон 9
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 4
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

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

Äèåìà

06.45 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 16, /п/

07.45 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17 /п/

08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9,
2 епизода /п/

11.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
/п/

13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17

14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9,
2 епизода

16.00 Студио "Като за Световно"
17.00 Хърватия - Белгия - мач от група F на

ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно

19.00 Студио "Като за Световно"
19.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 16
20.30 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.20 "Шанхайски рицари" - екшън-комедия

с уч. на Джеки Чан, Оуен Уилсън, Фан
Уонг, Аарон Джонсън и др.

00.40 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
01.40 Дневник: ФИФА Световно първенство

по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

Êèíî Íîâà

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

09.00 "Лятна вила" - романтична комедия с
уч. на Хилари Бъртън, Виктор Уебстър,
Британи Дрисдейл и др. /п/

11.00 "Загадки при разпродажби: Полицейс-
кият търг" - мистери с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж, Стив Бачич,
Даниел Бейкън и др.

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

15.40 "Кучешки живот 2" - приключенска
комедия с уч. на Денис Куейд, Мардж
Хелгенбергер, Джони Галеки, Катрин
Прескът, Бети Гилпин, Хенри Лау и др.

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

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

21.00 "Зад борда" - романтична комедия с
уч. на Ана Фарис, Еухенио Дербес, Ева
Лонгория, Джон Хана и др.

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

00.30 "Търсене" (премиера) - трилър с уч. на
Дебра Месинг, Джон Чо, Мишел Ла

Тв програма - четвъртък, 1 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Cinema, 21.00 ч., "Нежна полиция" - комедия,
екшън (САЩ, 2013), в ролите: Сандра Бълок,

Мелиса Маккарти, Майкъл Макдоналд, Демиан
Бичир, Марлон Уейънс, Майкъл Рапапорт

Днес в Дунавската равнина и
Лудогорието - от дъжд и сняг и на
места са възможни поледици. В юж-
ната половина от страната ще вали
дъжд, на места количествата ще са
значителни. Ще духа умерен, в из-
точните райони до силен североиз-
точен вятър. Минималните темпе-
ратури ще са предимно между 0° и
5°, а към 14 часа - предимно меж-

ду между 1° и 6°, по-високи по Чер-
номорието. В София  минималната
температура ще е 2°, а максимал-
ната - 3°. По Черноморието ще се
задържи облачно и мъгливо, след
обяд по северното крайбрежие ви-
димостта временно ще се подобри.
Ще има валежи от дъжд, значител-
ни на юг. Максимални температури
ще са между 7° и 10°. Температу-

рата на морската вода е 12°-13°.
Вълнението на морето ще бъде
3-4 бала. В планините ще се за-
държи облачно и мъгливо, с ва-
лежи от сняг. Ще духа умерен до
силен вятър от югоизток. Макси-
мална температура на височина
1200 метра около 2°, на 2000
метра - около минус 2°.

НИМХ/БТА
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Египтяни се обърнаха към
Британския музей с искане да
си върнат Розетския камък,
предаде АП. Дебатът за връщане
на антични артефакти се прев-
ръща във все по-голямо предиз-
викателство за музеите в Евро-
па и Северна Америка. Епиграф-
ският черен гранитен камък е
изнесен от Египет през 1801 г.
от британските войски. Сега
най-големият британски музей
отбелязва 200 години от разчи-
тането на йероглифите. Хиляди
египтяни обаче, отправиха
искане за връщането на камъка.

"Задържането на камъка в
Британския музей е символ на
културното насилие, осъществя-
вано от Запада срещу Египет",
каза Моника Хана от Арабската
академия за наука, технология и
морски транспорт и организатор
на една от двете петиции за

Художникът
Драган Немцов - Драго
посвещава изложба
на София
Експозицията се открива на
2 декември в Столичната
библиотека. Изложбата е
озаглавена "София с две
лица". В нея са включени
24 живописни платна на
автора, едно от които ще
остане във фонда на
библиотеката. В картините
са изобразени както
разпознаваеми места от
столиците, така и нейните
покрайнини. Авторът
разглежда темата за
споделено съжителство на
минало, настояще и бъде-
ще, между природа и
урбанизирана среда.
Куратор на изложбата е
д-р Евгения Атанасова-
Тенева. Немцов е доцент по
изобразително изкуство в
СУ "Св. Климент Охридски"
и хоноруван доцент в НХА.

„Коледни бъркотии“
ще зарадват децата
в Разград
 Драматичният театър "Антон
Страшимиров" в Разград ще
зарадва децата с постанов-
ката "Коледни бъркотии".
Режисьор е Петьо Горанов. В
детското представление
участват Росица Кехайова,
Веселин Борисов, Евгени
Стефанов, Иван Иванов,
Николай Сяров. Това е
история, която се случва в
навечерието на Коледа. Един
непослушен трол създава
бъркотия, като скрива
подаръците, които Дядо
Коледа е подготвил за
децата. Посланието на
постановката е, че децата
трябва да бъдат добри и
който прави добрини ще
бъде възнаграден в коледна-
та нощ с подарък.

Íàêðàòêî

Братя Зайранови
отново ще бъдат солисти
на Български камерен
оркестър - Добрич. Те ще
гостуват на 7 декември от
18.30 ч. в Огледалната
зала "Нели Божкова".
На диригентския пулт ще
застане Арто Чифчиян.

Цигуларите Мартин и
Александър Зайранови
отново ще свирят с
камерния оркестър на
Добрич, след като си
партнираха със състава и
през 2018 г. В програмата
са само творби от Йохан
Себастиан Бах. По-голе-
мият брат Мартин ще
изпълни Концерт за
цигулка и струнен оркес-
тър № 2 в ми мажор, а
по-малкият Александър -

връщането на Розетския камък.
Петицията на Хана е подписана
от 4200 души. Друга петиция за
връщането на Розетския камък е
събрала над 100 хиляди подписа.
Неин организатор е Захи Хауас,
историк и бивш министър по
въпросите на паметниците на
културата.

Никълъс Донъл, адвокат от
Бостън, в областта на изкуството
и артефактите, каза, че не съ-
ществува международна правна
рамка за подобни спорни въпро-
си. Очевидно е, че артефактите
са изнесени нелегално, репатри-
рането е въпрос на музеите.
Британският музей призна, че
различни държави са отправили
няколко искания за репатриране
на артефакти, но не предостави
подробности пред АП за статуса
на исканията или за техния
брой. ç

Концерт за цигулка и
струнен оркестър № 1 в
ла минор.

Мартин Зайранов е
студент във Виена.

Свири на цигулка J. B.
Vuillaume, изработена в
Париж през 1828 г. Тя му
е  предоставена като
награда от конкурс.
Лауреат е на награди
Stefanie Hohl, "Гражина
Бачевич", "Хенри Марто".
Александър Зайранов
е концертмайстор на
първия Български танго
оркестър Orquesta tlpica
Libertango. Лауреат е
на конкурсите "Млади
виртуози" - София,
Jeunesse musicale -
Букурещ, "Евроазия -
2013" Токио. ç

Значението на думата outlet е в
основата на предстоящата излож-
ба на Онник Каранфилян. Експози-
цията, озаглавена "Outlet - OK?", се
открива на 1 декември в галерия
"Графикарт".

Сред дефинициите на думата е
магазин за стока, която е останала
от минали колекции на дадена мар-
ка, а според речника на Кеймб-
ридж, това е метод, чрез който мо-
гат да бъдат изразени емоции, енер-
гия или способности. Авторът из-
ползва различни техники - офорт,
суха игла, акватинта, мецотинто, ре-
лефен печат и компютърна графи-
ка. Проф. Аксиния Джурова споде-
ля: "Тази игра на живота при Он-
ник се олицетворява с въжето и не-
говите възли. Възлите, които сами
си връзваме, в които се оплитаме
и цял живот се мъчим да разпле-
тем. Тръгваш по право въже, после
стигаш до неговите криволици,
сплитания и ако си съумял да ги
разчетеш, отново си се озовал на
правия път". ç

Софийският междунаро-
ден литературен фестивал за
деца и младежи отбелязва
115 години от рождението на
Астрид Линдгрен. Събитието
е на 7 декември в НДК, ден
след официалното откриване
на петото издание на фору-
ма. Посетителите ще научат
повече за детската писател-
ка и ще участват в игри, свър-
зани с книгите й. Форумът ще
отбележи и 130 години от
рождението на Джон Р. Р. Тол-
кин. Събитието е на 10 де-
кември и посветено на "Влас-
телинът на пръстените", ще
участват актьорите от театър
"Хахаха". Ден по-късно с пос-
тановка "Мечо Пух" на теат-
ралната трупа от "Мариета и
Марионета" ще се честват и
140 години от рождението на
Алън Александър Милн. Фес-
тивалът е от 6 до 11 декемв-
ри. Тематичният фокус е "Че-
тене с разбиране". ç :
115 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî
íà Àñòðèä
Ëèíäãðåí
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