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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Çàùî íè ñïèðàò çà Øåíãåí
è êàêâà öåíà ìîæå
äà ïëàòèì

Симеон НИКОЛОВ КИТАЙ
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Êèòàé îáëåê÷àâà
ñòðîãèòå
Covid ìåðêè

Дисциплинарната комисия
към БФС глоби Левски
общо с 3300 лева и
задължи клуба да възста-
нови щетите на стадион
"Хювефарма Арена" в
Разград след осминафи-
налния мач от турнира за
Купата на България с
Лудогорец. Наложените
санкции на "сините" са
заради използване на
факли, димки, бомбички и
нецензурни скандирания
от феновете на отбора.
Полузащитникът на
Левски Андриан Краев
беше наказан за два
мача от Дисципа. Той си
заработи деветия жълт
картон от началото на
сезона в двубоя срещу
Лудогорец, който "сините"
загубиха с 1:2. Санкцио-
ниран за една среща е
футболистът на шампио-
ните Якуб Пьотровски. ç9
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ъмнителната и
доста често
направо срамна
деятелност, която

С

ÃÅÐÁ

тук минава за "политика",
претърпя може би най-
грозното си крушение с
появата на нетърпимия
ПростоКирчо.

Този човек сякаш с
всеки свой дъх произвеж-
да нещо грозно и все
повече и повече завлича
в мерзкото цялата
политическа класа.

Той е измамник,
опозорил самата Консти-
туция - но това изобщо
не попречи на съсловието
да го приеме като свой,
безропотно и с тарикатс-
ко намигане - и без да
си дава сметка, че така
опозорява и себе си.

Последното издънване
на Измамника вече
наистина е чудовищно.

Цялата парламентарна
група на социалистите
свидетелства, че е
предложил да им подх-
върли "кодовете" за
изборните машини, ако
оттеглят поправките си в
Изборния закон.

Направил го е, това е
сигурно и не е нужно
депутатите на БСП да се
кълнат на връх Бузлуджа.

Такава е нагласата му
- той може да направи
всичко, защото се смята
за недосегаем - щом
наплю дори и Конституци-
ята и нищо не последва
от това.

Колкото повече го
търпят в политическото
съсловие, толкова повече
заприличват на него.

А Радев съветваше
политиците да не губят
време с изборния закон.

Нека да му кажем
направо: така ги насърча-
ва да приемат като нещо
нормално най-предизви-
кателната корупционна
сделка, макар и неосъ-
ществена докрай, в
годините на Прехода.

Дава ли си сметка
президентът, какво прави
всъщност?

Подпечатва правото
на политиците да издева-
телстват до насита,
докато заличат и послед-
ните признаци на прили-
чие в политиката, съветва
ги да мълчат - и практи-
чески да се мафиотизи-
рат.

През 80-те години
осъдиха на седем години
затвор генерал Пенчев -
всесилния заместник-
началник на УБО, отгоре
на всичко и партизанин
от бригада "Чавдар",
витрината на Съпроти-
вата.

Пратиха го в затвора
заради една готварска
печка, подарена му,
защото помогнал при
уреждането на някакъв
квартирен проблем.

Íåâðîõèðóðãúò îò
„Ïèðîãîâ“ ïðîô. Íèêîëàé
Ãàáðîâñêè ùå ïðåäëàãà
êàáèíåò îò åêñïåðòè

Ïàê ãëîáèõà
„ñèíèòå“

Бизнесът възобнови ра-
бота, а изискванията за
тестове бяха облекчени в
Пекин и в други китайски
градове вчера, след като
страната бавно облекчава
строгите мерки за нулев
Covid, които доведоха до
протести в страната,
предаде АФП. Местните
власти в Китай започнаха
да премахват ограниче-
ния, които управляваха
всекидневния живот от
години, насърчени от
разпореждане на цент-
ралното правителство за
нов подход в борбата с
коронавируса. В столица-
та Пекин, където много
бизнеси възстановиха
изцяло работата си, от
вчера жителите вече не
трябва да показват отри-
цателен тест от послед-
ните 48 часа, за да из-
ползват обществен тран-
спорт. Шанхай, който пре-
мина през тежък двуме-
сечен локдаун тази годи-
на, преминава на същите
правила. Жителите му ще
могат да посещават пар-
кове и туристически
атракции без скорошен
тест. В северозападния
град Урумчи супермарке-
ти, хотели, ресторанти и
ски курорти отвориха в
понеделник. ç

ЕРБ-СДС предложиха за кандидат
министър-председател фигура, която не
е от партийните им редици, което не
бе очаквано от повечето политически
наблюдатели. Неврохирургът и зам.-
шеф на болница "Пирогов" проф.
Николай Габровски взе проучвателния
мандат от ръцете на президента Румен
Радев.

 Очаквам експертност и отговор-
ност, заяви президентът Радев. За
експертност при съставянето на прави-

изненадаха с кандидатурата
за министър-председател

Кеворк
КЕВОРКЯН

Днес е Никулден - един от важните православни празници. Посветен е на
свети Николай Мирликийски, който се почита като избавител на пленниците и
покровител на моряците, пътешествениците, търговците и банкерите. В тради-
цията на празничната маса се сервират рибни ястия, най-често - пълнен шаран
с орехи.

Представители на инициатива-
та "Майки срещу войната" внесоха
в Народното събрание подписка,
подкрепена от над 5000 души,
съобщи БНР. Председателят на
инициативния комитет Вера
Иванова от инициативата "Систе-
мата ни убива" представи основ-
ните искания. Сред тях са Бълга-
рия да не бъде въвлечена във
войната в Украйна чрез предоста-
вяне на оръжие и изпращането на
жива сила, и страната ни да бъде
инициатор на мирни преговори,
които да спрат военните действия.

Сред подкрепящите инициати-
вата "Майки срещу войната" са
над 70 общественички, сред които
журналистът Анна Заркова, тре-
ньорът по художествена гимнасти-
ка Нешка Робева, директорът на
Националната психиатрична
болница доктор Цветеслава
Гълъбова, историкът професор
Искра Баева, председателят на
Съюза на българските журналисти
Снежана Тодорова, левият евроде-
путат Елена Йончева, икономис-
тът Леона Асланова и други
обществени личности. Подписката
ще бъде внесена също в Минис-
терския съвет и в президентската
институция. ç
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„Ìàéêè ñðåùó
âîéíàòà“
âíåñîõà 5000
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телството  говори и проф. Габровски.
Той заяви, че ще предложи кабинет,
"който да е по-далеч от политическото
говорене и конфронтацията и да е
по-близо до експертното и професиона-
лизма".

Представители на редица политиче-
ски сили коментираха, че не виждат
възможност за съставяне на правителст-
во с първия мандат. Песимизъм изрази
и председателят на Народното събрание
Вежди Рашидов.  3

Ìàëêî íàä 300 000 áúëãàðè ñà
ñå çàâúðíàëè çà 40 ãîäèíè ó íàñ  2

 2
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Правителството ще има
готовност да разгледа
ответни мерки, ако Бълга-
рия не бъде приета в
Шенген заради вето от
Нидерландия и Австрия.
Това обяви на брифинг
служебният премиер Гълъб
Донев, след като проведе
среща по темата с минис-
търа на вътрешните
работи Иван Демерджиев,
министъра на външните
работи Николай Милков и
министъра на правосъдие-
то Крум Зарков в Минис-
терския съвет.

"Силно се надяваме да
не бъдем изправени пред
подобна необходимост,
напротив - вярваме, че
все пак разумът и пози-
тивната воля на огромно-
то мнозинство от държа-
вите членки ще надделеят
и решението ще бъде
взето въз основа единст-
вено на техническите
критерии за присъединя-
ване към Шенгенското
пространство", подчерта
Донев. Той беше категори-
чен, че тези изисквания
са били покрити още през
2011 година.

Ïðàâèòåëñòâîòî îáñúæäà
îòâåòíè ìåðêè çà Øåíãåí

Âúçðàæåíèÿòà
íà Íèäåðëàíäèÿ
ñà ñâúðçàíè ñ
îòïàäíàëèÿ ïðåç
2019 ã.
ìîíèòîðèíã,
ñúîáùè
âúòðåøíèÿò
ìèíèñòúð

Основните възражения
на Нидерландия не са
свързани с охраната на
границите, а с прилагане-
то на Механизма за
сътрудничество и провер-
ка, който отпадна за
България през 2019 г. Това
заяви на брифинг в Ми-
нистерския съвет служеб-
ният заместник министър-
председател по обществе-
ния ред и сигурност и
служебен министър на
вътрешните работи Иван
Демерджиев.

По думите му Нидер-
ландия очаква доклад,
какъвто не може да
получи. Спорно е дали
една такава позиция на
практика не обезсмисля
нормите, върху които се
гради Европейският съюз,
каза той.

Министър Демерджиев
е разговарял с вътрешния
министър на Австрия,
който го е уверил, че тя
няма претенции към
България, че оценява
това, което правим и има
претенции към ЕК, затова,
че на територията им се
намират 100 хиляди неле-
гални мигранти, 75 хиляди
от които не са регистри-
рани. Тяхната теза е, че
Шенген не работи в
момента и при това
положение няма защо да
се разширява, каза Де-
мерджиев.ç

"Това е добре известно
на всички в Шенгенското
пространство, включител-
но и на правителствата на
Нидерландия и Австрия",
коментира още служебни-
ят министър-председател.

"В този смисъл изразе-
ните резерви от премиера
на Нидерландия, които се
аргументират с липсата
на увереност именно по

отношение на критериите
за членство на България,
не само че звучат повече
от неубедително, но и се
опровергават от заключе-
нията на Европейската
комисия, противоречат на
позициите на всички
държави членки и на
недвусмисленото станови-
ще на Европейския парла-
мент", отбеляза Донев.

314 285 български емигранти в
чужбина от периода 1980 - 2021 г.
са се завърнали в родината.
Най-много български граждани
са се завърнали от Обединено-
то кралство - 47 хил., или
14,9%, следва Германия - 41
хил., или 13,1%, Испания - 27
хил., или 8,7%, и Гърция - 27
хил., или 8,5% от пребивава-
лите в чужбина. Най-голям е по-

Ìàëêî íàä 300 000 áúëãàðè ñà ñå çàâúðíàëè çà 40 ãîäèíè ó íàñ
токът на завърналите се в стра-
ната български граждани през
2020 и 2021 г. - 49 377 души,
като тук основна роля за об-
ръщане на тенденциите изигра
пандемията.

Тези данни в рамките на
Преброяване 2021 обяви На-
ционалният статистически инс-
титут.

Към 7 септември 2021 г. 354

138 лица са декларирали, че са
пребивавали извън страната за
повече от една година през пе-
риода 1980 - 2021 г. и са се
завърнали или са пристигнали
в страната през същия период.

10-те държави, от които са се
върнали най-много български граж-
дани през периода 1980 - 2021 г.
са Великобритания (14,9%),
Германия (13,1%), Испания

(8,7%), Гърция (8,5%), Турция
(7,8%), Русия (6,3%), Италия
(6,2%), САЩ (4,2%), Нидерлан-
дия (2,6%), Франция (2,5%).

Чуждите граждани, пристиг-
нали в страната през наблю-
давания период, са 39 853 ли-
ца. Преобладават гражданите
на страни от Европа - 77,4%,
и Азия - 17,8% от всички прис-
тигнали в страната чужденци.ç

ÏÎÊÀÍÀ
На 7 декември в салона на

Ñëàâÿíñêîòî

äðóæåñòâî â Ñîôèÿ,
ул. "Славянска"  6 , от 17 часа
ще бъде изнесена лекция на

тема:
"Животът след Ковид-19".

ЛЕКТОР: доц. д-р Донка
Стефанова, д.м.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Почетен плакет на Народното
събрание връчи председателят
на парламента Вежди Рашидов

на виртуозния български
кларнетист Иво Папазов -

Ибряма.
          Радвам се да посрещна
в Народното събрание един от

гениалните български музиканти
на 20-и век, обърна се Вежди

Рашидов към госта.
Поводът за срещата е поредно-

то признание за българския
световноизвестен музикант,

който през тази година
навърши 70 години. Иво

Папазов - Ибряма показа на
председателя на Народното
събрание Вежди Рашидов

голямата награда от 22-рото
издание на международния

фестивал за електронна музика
WOMEX

Снимка
Народно събрание

Оценката на българското правителство, че е покрило всички критерии за
Шенген, бе потвърдена вчера и от Европейската комисия. Еврокомисарят
по вътрешните работи Илва Йохансон заяви, че на 8 декември, когато е

гласуването, тя очаква положителен резултат и за трите страни.
Снимка Министерски съвет

Oт стр. 1
Системата на соца беше

непродуктивна в доста отно-
шения, но отделният човек,
дори да е един от избраници-
те/носителите на Властта, без-
жалостно бе принуждаван да
спазва законите.

А сега - трябва ли да при-
емем, че "новата" система е
толкова безупречна, та изна-
чално трябва да бъдат амнис-
тирани греховете на днешни-
те първенци?

Не чакайте нищо добро от
Народа, докато се лигавите с
ПростоКирчо. Отношението
към него - преливащо от при-
мирение и дори от скрит въз-
торг - е най-ефикасното сред-
ство за развращаване на
обикновените хора.

Създавате нови лагери/ге-
та на неосведомени млади хо-
ра, разпечатани по образа на
Баш Корупционера.

Те ще гласуват за такива
като него - докато някой не
ги убеди, че не това е свобо-
дата (според скорошно Наци-
онално представително изс-
ледване на

Института по философия и
социология при БАН едва 20
процента от младите българи
са против да се забогатява с
мошеничество).

Дотогава те ще се правят,
че са свободни и нови - из-
цяло нови - въпреки че ще
маршируват в угода на абсо-
лютни кретени.

След криминалната офер-
та на Измамника никой пове-
че няма да вярва в изборните
резултати - и с основание.

А една правозащитничка
оправда Кирчо Корупцията:
той не знаел да борави с ко-
довете за изборните машини,
тъй че не би могъл да предло-
жи да ги предостави.

Ей, моме, той заложи - без
дори да примигне - честта на
президента, който го ланси-
ра, както и честта на кабине-
та, който оглавяваше - нап-
рави го с дивата измама с
двойното си гражданство - та
няма да се търгува с някакви
кодове.

Ако го оставят, и държа-
вата ще заложи, ако вече тай-
но не го е направил.

Питайте македонците и
Макрон.

(Със съкращения,
заглавието
е на ЗЕМЯ)

Íåòúðïèìèÿò
Ïðîñòî Êèð÷î



ÁÚËÃÀÐÈß 6.12.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

3

Проф. Николай Габров-
ски, неврохирург от
болница "Пирогов", е
номинацията за премиер
на ГЕРБ-СДС. Той се яви
при президента Румен
Радев заедно с председа-
теля на парламентарната
група Десислава Атанасо-
ва и зам.-председателя на
партията Томислав Дон-
чев, за да получи първия
мандат за съставяне на
правителство.

"Очаквам в седемдне-
вен срок да излъчите
състав на кабинет, а и
като първа политическа
сила, вашата отговорност
е най-голяма. Надявам се
да е открита удачната
формула за съставяне на
кабинет. Желая ви успех",
посочи държавният глава,
връчвайки папката с

ÁÑÏ, äåñíèòå è íàöèîíàëèñòèòå ùå
ãëàñóâàò ïðîòèâ ïúðâèÿ ìàíäàò

ГЕРБ няма да направят каби-
нет, защото нямат декларирана
подкрепа от парламентарно мно-
зинство. БСП няма да подкрепят
първия мандат на ГЕРБ.  Това за-
яви лидерът на БСП Корнелия Ни-
нова пред Би Ти Ви за възмож-
ността за съставяне на прави-
телство в рамките на 48-ото на-
родно събрание.  По думите й,
който и да е кандидатът на ГЕРБ
за премиер, няма да получат под-
крепа за съставянето на прави-
телство. БСП няма да се прегър-
не с ГЕРБ и да подкрепи техния
мандат. Според Нинова Бойко Бо-
рисов не е човекът, който ще из-
веде България през кризите. Рес-
таврация на точно същите хора
със същото управление не изг-
лежда добре, коментира лидерът
на БСП.

"Кандидатурата, която днес по-
казаха ГЕРБ, според мене за по-

реден път показва, че те са аб-
солютно импотентни да направят
каквото и да е управление в рам-
ките на този парламент. И идеята
да унижат човек с безспрорен ав-
торитет в своята област, като го
изгърмят през тази кандидатура,
само показва, че изобщо не це-
лят да правят никакъв кабинет, а

Ïðîô. Íèêîëàé Ãàáðîâñêè å
íîìèíàöèÿòà íà ÃÅÐÁ çà ïðåìèåð

Íåâðîõèðóðãúò
îò "Ïèðîãîâ"
îáåùà äà
ïðåäëîæè
åêñïåðòåí
êàáèíåò, äàëå÷ îò
"ïîëèòè÷åñêîòî
ãîâîðåíå"

"Надявам се, че изборът за мен, като личност, която е консенсусна и
професионална, ще даде възможност за един нов тон в политиката, защото
чисто политическите страсти - нищо не доведоха." Това заяви на "Донду-
ков" 2 посоченият от Борисов кандидат за премиер с мандата на ГЕРБ.

Снимка Администрация на президента

мандата, два месеца след
предсрочните парламен-
тарни избори, с което
започва процедурата по
съставяне на редовно
правителство.

 "Ще положа всички
възможни усилия да
предложа кабинет, който
да е по-далеч от полити-
ческото говорене и конф-
ронтацията и да е по-
близо до експертното и
професионализма, за да

може България по-лесно
да мине през този труден
исторически момент, в
който се намираме",
посочи на свой ред проф.

Габровски.
 "Идеята е за цялостна

промяна на политическия
тон. Ще опитаме не да
разсечем, а да разплетем
възела в българската
политика", посочи канди-
датът за министър-предсе-
дател след церемонията.
Той заяви, че ще се търси
подкрепата на "абсолютно
всички, идеята е цялостна
промяна на политическия

Êàíäèäàòúò å ÷ëåí-êîðåñïîíäåíò íà ÁÀÍ
Проф. Николай Габровски е дългогодишен заместник-дирек-

тор на най-голямата спешна болница в страната УМБАЛСМ "Н. И.
Пирогов".

Той е завършил Медицинска академия през 1996 г. В Клиниката
по неврохирургия на болница "Пирогов" е от 1997 година. От 2006
година е завеждащ отделението по невроонкология. От 2008 г. е
"доцент" по неврохирургия. През 2011 година е избран за началник
на Клиниката по неврохирургия на "Пирогов", същата година става и
Национален консултант по неврохирургия към МЗ. През 2014 година
е избран за "професор" по неврохирургия към Клиниката по невро-
хирургия на "Пирогов". През ноември 2021 г. проф. Николай Габров-
ски става член-кореспондент на Българската академия на науките.

тон, да се премине от
една видима за всички
неефективна конфронта-
ция към диалог и общи
допирни точки. Ще разго-
варяме с всички. Вратите
ни са отворени. Ще се
опитаме да намерим общи
допирни точки." Това
заяви Габровски в изявле-
ние. Кандидатът на ГЕРБ-
СДС за премиер има
една седмица за съставя-
не на правителство.

Сайтът "Епицентър"
съобщи, че Бойко Бори-
сов лично е номинирал
проф. Николай Габровски
за кандидат-премиер на
ГЕРБ-СДС вчера сутринта
на заседание на Изпълни-
телната комисия и парла-
ментарната група.  По
време на заседанието
депутати настоявали
лидерът им лично да
поеме мандата, но Бори-
сов отказал с мотива, че
в тази напрегната ситуа-
ция е необходима консен-
сусна фигура, която да
има голямо обществено
одобрение.ç

се чудят кого да натоварят с ви-
ната, че те наистина не могат да
направят кабинет", каза Стоян Ми-
халев от "Демократична България",
цитиран от БНР.

"Възраждане" няма да подкре-
пи проектокабинет с първия ман-
дат заради непреодолими разли-
чия с ГЕРБ. Това заяви за Нацио-
налното радио лидерът на парти-
ята Костадин Костадинов:  "С ГЕРБ
имаме непреодолими вътрешно-
политически и външнополитичес-
ки разминавания, които касаят
принципни теми в българската по-
литика. Теми като запазването на
българския лев, което ГЕРБ не под-
крепят, искат да унищожат финан-
совата независимост на държа-
вата, запазването на отбранител-
ния потенциал на републиката, ко-
ето ГЕРБ не подкрепят, а искат
българското въоръжение да бъде
подарено на Украйна."ç

Корнелия Нинова

Íàä 10 000 äåöà è ó÷åíèöè
ñà âúðíàòè â ó÷èëèùå

Над 10 000 деца и ученици
са върнати в училище тази учеб-
на година от екипите, действащи
по Механизма за обхват. Това по-
казват данните от информацион-
ната система за неговото реали-
зиране, съобщиха от Министер-
ството на образованието и нау-
ката.

С 1480 повече деца и учени-
ци са върнати в образователна-
та система през тази учебна го-
дина, с което броят им е нарас-
нал на 10 180. В началото на
учебната 2021/2022г. те са би-
ли 8700. С 1324 повече са но-
вообхванатите, които никога не
са били записани досега в детс-
ка градина или училище, така об-
щият им брой става 7270, като
през миналата година те са били
5946.

Общият дял на необхванати-
те в образователната система на-
малява на 5.28%, като в начало-
то на миналата учебна година е

бил 5.44 %.
Според експерти една от во-

дещите причини за отпадане на
децата и учениците в предучи-
лищна възраст от образовател-
ната система е липсата на анга-
жираност и подкрепа от страна
на семейството (31.90%). Други
семейни причини, отсъствия по
неуважителни причини и пропус-
ки в обучението също водят до
отпадане от училище.

Механизмът за обхват включ-
ва съвместна работа между екс-
перти от три министерства - на
образованието и науката, на вът-
решните работи и на труда и со-
циалната политика, заедно с
представители на местната власт.

Още преди началото на учеб-
ната година служебният минис-
тър на образованието и науката
проф. Сашо Пенов обяви дейнос-
тите по Механизма за обхват
сред основните приоритети на
МОН.ç

Áëèçî 1,8 ìëí. ëåâà ñà ñúáðàíè
çà ïîñòðàäàëèòå â Êàðëîâñêî

Между 180 и 200 литра на квад-
ратен метър дъжд е валял на 2 сеп-
тември в Карловско. Валежите са
продължили над 8 часа. Това сочи
справката на кмета на Карлово
Емил Кабаиванов, предаде БТА.

Общата площ на съсипаните
от бедствието улици и пътища е
183 645 квадратни метра. Разру-
шени са 6 километра водопро-
водна мрежа. Отнесени са около

280 електрически стълба.Към 2
декември паричните дарения за
пострадалите от наводненията са
1 780 727.08 лева.  Хората, чии-
то къщи са най-тежко пострада-
ли, са настанени във фургони. 369
са пострадалите имоти, като спо-
ред тежестта на повредата те са
разделени на 5 групи. До петък
90 семейства са получили парич-
ни помощи. За най-пострадалите

9 имота, които попадат с първа
група, са дадени по 16 654 лева,
каза кметът. За втора група се
дават по над 7000 лева, за трета
над 5000 лева, 3290 лева за чет-
върта група. Над 2500 кубика дър-
ва до момента са получили хора-
та. За тях са предвидени и по 200
перални, хладилници и готварски
печки. Пристигнали са и бойлери
и конвектори.ç



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 6.12.2022 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß4

Ìèíèñòåðñòâîòî íà çåìåäåëèåòî çàïî÷âà
òðàäèöèîííàòà ïðîäàæáà íà æèâè åëõè

Министерството на
земеделието стартира
превърналата се в тради-
ционна продажба на живи
елхи, като тази година
каузата на кампанията е
свързана с опазване на
горите. За всяко продаде-
но дръвче ще бъдат заса-
дени 10 нови фиданки в
българските гори, стопа-
нисвани от държавните
горски предприятия.

Елхите в контейнери са
осигурени от шестте
държавни горски предпри-
ятия. На места ще бъдат
налични и отсечени дръв-
чета от специално създа-
дени за целта плантации и
разсадници. Цените на
дръвчетата варират между
3 и 40 лв., в зависимост
от височината и вида им.

Инициативата започва
в началото на следващата
седмица в цялата страна.
Местата за продажба на
коледните елхи, организи-
рани от горските предпри-
ятия, са:

 "Югозападно държавно
предприятие", гр. Благоевград

 гр. София, бул. "Христо
Ботев" № 55 (пред сградата на
Министерството на земеделието)

 гр. София, ул. "Антим I" № 17
 гр. Благоевград, ул. "Зора"

№ 18 (административна сграда
на ЮЗДП)

 гр. Гоце Делчев, ул.
"Скопие" № 2 (административна
сграда на ТП ДГС Гоце Делчев)

 с. Локорско, горски
разсадник "Локорско"

 "Северозападно държавно
предприятие", гр. Враца

 с. Лесидрен, ул. "Стара
планина" № 97

Öåíèòå íà äðúâ÷åòàòà âàðèðàò
ìåæäó 3 è 40 ëâ., â çàâèñèìîñò
îò âèñî÷èíàòà è âèäà èì

 гр. Ловеч, ул. "Търговска"
№ 56 (пред сградата на ДГС
Ловеч)

 гр. Плевен,  ул. "Сан
Стефано" № 37

 гр. Троян, ул. "Св. Св.
Кирил и Методий" № 20 (в
двора на ДГС Троян)

 с. Черни Осъм, ул. "Първи
май" № 77 (пред сградата на
ДГС Черни Осъм)

 гр. Априлци, кв. Видима,
м. Маринска, държавен горски
разсадник

 гр. Берковица, ул."Митро-
полит Кирил"№ 13(пред сграда-
та на ДГС Берковица)

 "Южноцентрално държав-
но предприятие", гр. Смолян

 гр. Смолян, бул. "Бълга-
рия" №83, пред сградата на ДГС
Смолян

 гр. Кърджали, ул. "Васил
Левски" №2, пред сградата на
ДГС Женда

 гр. Пловдив, разсадник
"Голямоконарско шосе"

 с. Нова Махала, обл.
Пазарджик, разсадник "Нова
Махала", административна
сграда на ДГС Батак

 м. Вълча поляна, админис-
тративната сграда на ТП ДЛС
Борово

 гр. Панагюрище, разсад-
ник "Самодивско дърво"

 с. Равногор, обл. Пазар-
джик, разсадник "Равногор"

 гр. Ракитово, обл. Пазар-
джик, разсадник "Цигов чарк"

 ДГС Родопи,  м. Беглика
 разсадник "Селище", м.

Селище, обл. Пазарджик
 гр. Велинград, разсадник

"Суха лъка"
 ДЛС Широка поляна, м.

Широка поляна
 с. Борино, горски разсад-

ник "Хайдушки дол"
 гр. Девин,  ТП ДЛС

Извора, двора на администра-
тивната сграда, ул. "Освобожде-
ние" 18

 ТП ДГС Михалково,
административна сграда

 гр. Златоград, ул. "Г. С.
Раковски" № 33

 с. Елховец, обл. Смолян,
разсадник "Бърчево"

 с. Смилян, обл. Смолян,
разсадник "Смилян"

 с. Славейно, ДГС Славейно
 с. Триград, адм. сграда на

ДГС Триград
 с. Широка лъка, ТП ДГС

Широка лъка, ул. "Перелик" № 1
 гр. Клисура, обл. Пловдив,

разсадник "Зли дол"
 гр. Ардино, ул. "Републи-

канска" №7
 с. Чакаларово
 гр. Крумовград, адм.

сграда на ТП "ДГС Крумовград",
пл. "България" №8

 "Северноцентрално
държавно предприятие", гр.
Габрово

 гр. Горна Оряховица, ул.
"Ангел Кънчев" №29 (в двора на
стопанството)

 гр. Разград,  ул. "Черна"
№ 34 (в двора на стопанството)

 гр. Русе, ДЛС Дунав
 гр. Русе, ул. "Мария

Луиза" 19

 "Югоизточно държавно
предприятие", гр. Сливен

 гр. Бургас, горски разсад-
ник "Росенец", местност "Отман-
ли",

 гр. Ямбол, горски разсад-
ник  "Ормана", местност
"Ормана"

 гр. Мъглиж, пл. "Трети
март" № 24

 гр. Несебър, ул. "Дюни" №
21 (в двора на административ-
ната сграда на Държавно ловно
стопанство Несебър)

 с. Порой, горски разсад-
ник "Порой"

 гр. Твърдица, ул. "Балкан"
№ 29 (ограничени бройки)

 гр. Сливен, ул. Орешак 15А
(административната сграда на ДГС-
Сливен)

 "Североизточно държавно
горско предприятие", гр. Шумен

 с. Салманово, ДГС Шумен,
разсадник към ДГС-Шумен

 гр. Търговище, ДГС Търгови-
ще, булевард "Цар Освободител" 22

 с. Баячево - разсадник
към ДГС-Търговище

 с. Соколово, ДЛС Балчик,
улица "Черно море" 9, разсад-
ник към ДЛС-Балчик

 гр. Върбица, ДГС Върби-
ца, улица "Септемврийско
въстание" 133.ç

Öåíèòå íà îëèîòî ñà
ñïàäíàëè ñ 4% çà ìåñåö

В рамките на периода 23 - 30
ноември 2022 г. се наблюдава ле-
ко понижение на средните цени
по веригата на предлагане на ра-
финирано слънчогледово олио в
страната на места до близо 4%
констатират експерти на МЗм в
последната ценова справка на ин-
ституцията.

Търговията на едро със слън-
чогледово масло е в ценовия диа-
пазон от 3,90 лв./литър (Враца) до
4,95 лв./литър (Силистра). В два-
надесет области продуктът поевти-
нява с между 0,4% и 3,9% на сед-

Днес ще бъде избран
инициативен комитет
за създаване на
Българска аграрна
камара
Навръх Никулден авторитет-
ни представители от
сектора на земеделието,
преработвателната индуст-
рия и науката канят
представителните браншови
организации, за да гласуват
Инициативен комитет за
създаване на Българска
аграрна камара (БАК), която
да защитава интересите на
всички оператори в
агрохранителната верига в
България - от полето до
трапезата.
Предлага се структурата на
камарата да бъде от поне
28 областни организации и
от общински организации,
чийто брой тепърва ще
бъде уточнен.
Регионалните организации
ще обхванат средните в 4
региона:
ЗАПАДЕН: Видин, Монтана,
Враца, София град, София
област, Кюстендил, Перник,
Благоевград
ДУНАВСКИ: Плевен, Ловеч,
Велико Търново, Габрово,
Русе, Разград, Силистра,
Търговище
ТРАКИЙСКО-РОДОПСКИ:

Стара Загора, Пловдив,
Пазарджик, Смолян, Кърджа-
ли, Хасково
ЧЕРНОМОРСКИ: Сливен,
Ямбол, Шумен, Добрич,
Варна Бургас
Финансирането ще става с
встъпителен членски внос
(само при учредяването до
приемане на законов
регламент); редовен членски
внос, чрез национални
програми; европейски и
международни програми;
държавен бюджет и чрез
организиране на събития
Уволниха шефа
на Агенцията
за безопасност
на храните
Със заповед на министър-
председателя Гълъб Донев
от длъжността изпълнителен
директор на Българската
агенция по безопасност на
храните е освободен Христо
Вълчанов. Поста заема
досегашният заместник-
изпълнителен директор на
Агенцията Иван Шиков.
Промяната е по предложе-
ние на министъра на
земеделието Явор Гечев.
Това се случва броени
часове, след като депутати
от "Продължаваме промяна-
та" подадоха сигнал в ДАНС
за проверка на ръководст-
вото на Българската агенция
за безопасност на храните
(БАБХ) във връзка с
бездействие на контролните
органи при осъществяване-
то на проверките на
граничния пункт при
Капитан Андреево.

мична база (най-съществено в Ям-
бол), а в други шест - поскъпва в
рамките на 0,2% - 2,4% (Бургас).
Това води до намаление на сред-
ната цена на едро за страната с
0,4%, до 4,50 лв./литър.

Цените на дребно на олиото в
големите търговски вериги (ГТВ) се
движат от 4,62 лв./литър (Русе) до
5,14 лв./литър (Кърджали, Стара За-
гора и Хасково). Седмичните цено-
ви отклонения, регистрирани в шес-
тнадесет области, са в границите
от -10,1% (Силистра) до +4,3% (Вар-
на), преобладаващо в посока на-

долу. Така, средната цена за стра-
ната в големите супермаркети спа-
да с 0,4%, до 4,80 лв./литър.

Предлагането на дребно на
олиото в другите търговски обек-
ти (ДТО) е на цени от 4,62 лв./
литър (Шумен) до 6,45 лв./литър
(Ловеч и Плевен). Средната цена
за страната в по-малките магази-
ни е 5,29 лв./литър - с минимал-
ните 0,2% по-ниска на седмична
база, вследствие на поевтиняване
на продукта в Пазарджик и Плов-
див съответно с 0,8% и 1%.

През наблюдавания период це-
ните на слънчогледовото олио в
големите супермаркети са средно
с 0,49 лв./литър под тези в други-
те търговски обекти, като разли-
ката в тази посока достига до 1,56
лв./литър в Ловеч и Плевен. В че-
тири области продуктът се прода-
ва с до 0,19 лв./литър (Кърджали
и Хасково) по-скъпо в ГТВ, откол-
кото в ДТО.

Маржът между цените на едро
и на дребно на олиото е средно
0,30 лв./литър за големите супер-
маркети и 0,79 лв./литър за по-
малките магазини. Най-голям е той
за ГТВ в Хасково - 1,22 лв./литър,
а за ДТО - в Плевен - 2,12 лв./
литър. В пет области цените на
дребно в ГТВ са от 0,07 лв./литър
до 0,33 лв./литър (Силистра) по-
ниски от тези на едро. Подобна е
ситуацията и в по-малките мага-
зини в София, където продуктът се
продава с 0,11 лв./литър по-евти-
но, отколкото на едро.

Към края на изтеклия м. ноем-
ври 2022 г. средната цена на едро
на слънчогледово олио за страна-
та е с 3,8% под нивото отпреди
един месец. При търговията на
дребно поевтиняването на продук-
та на месечна база е с 4% за го-
лемите супермаркети и с 1,3% за
по-малките магазини, обобщават
експертите на МЗм.ç


Íàêðàòêî
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Åêñïåðò: Çàêðèâàíåòî íà âúãëèùíèòå öåíòðàëè
ùå å êàòàñòðîôà çà ÁÃ - åíåðãåòèêàòà

"Закриването на работе-
щи въглищни централи в
България ще остави без ра-
бота хиляди заети в секто-
ра. Съгласно поетите анга-
жименти, страната ни тряб-
ва да ограничи количество-
то емисии на въглероден
диоксид с 40%. Въпреки
твърденията, че няма да се
стигне до затваряне на
предприятия, такова драс-
тично намаляване за тол-
кова кратък срок, би било
невъзможно по друг начин".
Това коментира инж. Алек-
сандър Димитров, директор
на "Топлофикация - Велико
Търново".

Експертът изказа опасе-
ние, че след затварянето на
въглищните централи ще се
пристъпи и към ликвидира-
не на газовите, каквато е и
Топлофикация - Велико Тър-
ново.

ÌÐÐÁ: Äî ñðåäàòà íà ìåñåö äåêåìâðè  ùå áúäå
âúçñòàíîâåíî äâèæåíèåòî ïî ÀÌ "Õåìóñ"

До средата на месец декември
ще бъде възстановено движение-
то по автомагистрала "Хемус". Ре-
монтите в тунелите "Витиня" и "Ече-
мишка" са приключили. Остават
довършителни дейности по един от
виадуктите, след което ще се възс-
танови нормалното движение. Това
каза в предаването "Твоят ден" на
телевизия Нова нюз министърът на
регионалното развитие и благоуст-
ройството арх. Иван Шишков.

Регионалният министър каза, че
се работи според възможностите
на закона за разрешаване на проб-
лема с начислените глоби за шо-
фиране без винетка на жители на
село Пролеша. Министърът е оп-

Âúãëèùíèòå öåíòðàëè îñèãóðÿâàò
46% îò íåîáõîäèìàòà åëåêòðè÷åñêà
åíåðãèÿ íà ñòðàíàòà, à ïðåç çèìàòà
òîçè ïðîöåíò äîñòèãà 60

взрив за въглищните реги-
они. Той изрази надежда, че
разумът ще надделее, защо-
то ситуацията в енергетика-
та е изключително тежка.

Според инж. Димитров
трябва да се водят открити
разговори за Той заяви, че
във всяка една централа се
инвестират милиони, за да
отговаря на високите евро-
пейски и български еколо-
гични стандарти на работа.
Конкретно в "Топлофикация
- Велико Търново", инж.
Александър Димитров посо-
чи, че от началото на годи-
ната се занимават с проек-
тиране на нова високоефек-

тивна когенерация. Инвес-
тицията се остойностява на
няколко милиона лева.

По думите на инж. Алек-
сандър Димитров енергети-
ката е основен компонент
от енергийната и национал-
на сигурност и за нея тряб-
ва да бъде изградена стра-
тегия, в която да има крат-
косрочни, средносрочни и
дългосрочни мерки.

Инж. Димитров обясни,
че именно въглищните цен-
трали осигуряват 46% от
необходимата електричес-
ка енергия на страната, а
през зимата този процент
достига 60. ç

Íàêðàòêî


Министър: ББР работи
като заложна къща на
ПП, кликата на Кирил
Петков докара
катастрофа
В момента Българската банка
за развитие (ББР) работи като
заложна къща на "Продължа-
ваме промяната". За жалост,
заложниците са малките и
средните предприятия.
Това скандално изявление
направи пред БТВ служебният
министър на иновациите и
растежа Александър Пулев.
"Установихме липса на
качествен капацитет в ББР.
Назначенията на г-н Кирил
Петков в качеството му на
служебен министър на
икономиката. Вкарват хора,
които изглеждат добре, чисто
на хартия, но хора, които
нямат оперативен опит в
банка за развитие. Това е
една много специализирана
държавна структура, която е
създадена със специален
закон", заяви още той. По
времето на Кирил Петков е
имало месеци, в които ББР са
отпускали едва 3 - 4 кредита
на месец, разкри министърът.
Според Пулев банката е не
само на загуба, тя е катастро-
фирала институция, заради
"кликата на Кирил Петков".
"Влизат тези нови назначения,
започват масова чистка. Над
50 души са притиснати или да
си тръгнат сами, или да бъдат
уволнени. Нулева приемстве-
ност. Следва оперативен
крах", добави той. По думите
му банката се овладява по
много бърз и агресивен начин.

Минималната заплата
в строителството се
повишава на 994 лв.
Минималната работна заплата
в строителството се повишава
от 887,5 лева на 994 лева, а
дневният разход за храна - от
4 лв. на 5 лева. Това следва
от подписания нов Отраслов
колективен трудов договор
между Камарата на строители-
те в България и двете строи-
телни федерации в "Подкрепа"
и в КНСБ. Постигнато е
споразумение за увеличаване
на коефициента, който се
добавя към минималната
работна заплата за заетите в
строителството. Досега той
беше 1,25, а занапред ще е
1,40. Към настоящия момент
минималната работна заплата
в страната е 710 лева и
умножена с новия коефициент,
тя съответно става 994 лева
за отрасъла.

Инж. Александър Димит-
ров подчерта, че топлофи-
кацията в старата столица
произвежда електрическа
и топлинна енергия от при-
роден газ, те също купу-
ват въглеродни емисии. Той
подчерта, че ако България
продължава да няма ясна
визия за развитието на
сектор "Енергетика", до ня-
колко години браншът ще
бъде изцяло унищожен и
ще наложи да се купува
електроенергия от други
страни на много по-висо-
ка цена.

Изпълнителният дирек-
тор на "Топлофикация - Ве-
лико Търново" беше кате-
горичен, че затваряне на
работещи предприятия,
особено по време на ико-
номическа и енергийна
криза, означава катастро-
фа за България и социален

Îìáóäñìàíúò íàñòîÿ ñòóäåíòèòå â îáùåæèòèÿòà
äà ïëàùàò çà áèòîâ, à íå ïðîìèøëåí òîê

необходимите действия студентс-
ките общежития от обекти на сво-
бодния пазар на електрическа
енергия да преминат към регули-
рания пазар, при който цените се
определят от Комисията за енер-
гийно и водно регулиране.

Поводът за това становище е
постъпилата в институцията на ом-
будсмана позиция от Национално
представителство на студентски-
те съвети, с настояване студентс-
ките общежития да преминат от
небитови към битови клиенти на
електроенергия, т. е. да не се на-
лага студентите да плащат про-
мишлен ток.

Проф. Ковачева посочва, че в
тези общежития живеят над 50 хи-
ляди студенти, като голяма част от
тях нямат възможност да запла-
щат сметките си за ток, защото
цените на електроенергията на сво-

бодния пазар са непосилни за тях.
"Заплащането на студентско об-

щежитие на човек се е увеличило
3 пъти спрямо 2020 г. Има риск
хиляди студенти да напуснат свои-
те студентски общежития, респ. да
прекъснат образованието си", пи-
ше Диана Ковачева.

Тя допълва, че съгласно чл. 4,
ал. 1, изр. 1 от Наредбата за пол-
зване на студентските общежития
и столове: "Студентските общежи-
тия са жилищни сгради или обо-
собени части от тях, предназначе-
ни за временно задоволяване на
жилищните нужди на студентите,
докторантите и специализантите".

Омбудсманът посочва, че фун-
кцията на студентските общежития
е да задоволява жилищни нужди,
т. е.  електроенергия в тези обекти
се използва от живущите в тях не
за стопански, а за битови нужди.

"Обръщам внимание, че съглас-
но § 1, т. 33а от Допълнителните
разпоредби на Закона за енерге-
тиката, "небитов клиент" е клиент,
който купува електрическа енер-
гия за небитови нужди, каквито не
са целите, за които се купува елек-
троенергия в студентските обще-
жития", пише омбудсманът.

Проф. Ковачева допълва още,
че законодателят разграничава
клиентите на битови и небитови,
в случая на електрическа енергия,
според това за какви цели се ку-
пува електрическата енергия.

"Без значение е дали са физи-
чески или юридически лица, както
и вида на обекта. В този смисъл е
и съдебната практика, напр. Ре-
шение № 273/06.10.2014 г. по
гр.д.№ 693/2014 г., г.к., IV г.о. на
ВКС", аргументира тезата си об-
щественият защитник.ç

Диана Ковачева

Омбудсманът Диана Ковачева
изпрати препоръка до председа-
теля на Съвета на ректорите в Бъл-
гария акад. Лъчезар Трайков, в ко-
ето настоява да се предприемат

тимист, че решение ще се намери.
"Проблемът не е в решението на
Министерския съвет от 2020 г. за
освободените от такси пътни от-
сечки, а в получилия се след това
развален телефон от страна на по-
литиците", каза арх. Шишков. Той
напомни, че дори премиерът по то-
ва време - Бойко Борисов, много
ясно е казал на заседанието на
Министерския съвет, че от винет-
ки трябва да се освободят хората,
които гласуват за кмет на София.
"Това е точното изказване. След
това се е получил развален теле-
фон. Село Пролеша е извън сто-
лична община. Има знак за винет-
ка, той е на разклона за Божури-

ще, т. е. според решението на Ми-
нистерски съвет. Аз не виждам
проблем в решението. Единстве-
ният проблем е комуникацията с
хората. Пролеша няма нищо общо
със София, но хората са оставени
с впечатление, че няма да плащат",
обясни регионалният министър.

По отношение на строителст-
вото на оставащите участъци от АМ
"Хемус" и твърдение на бившия пре-
миер Борисов през 2020 г., че ма-
гистралата ще е готова до 2024 г.
арх. Шишков каза, че това в ника-
къв случай не е могло и не може
да се случи. "Просто филмът, кой-
то ни показваха тогава, беше дъ-
лъг, а асфалтът къс. Имаше голямо

говорене за "Хемус", включително
бяха раздадени част от парите нап-
ред без проекти, без разрешител-
ни за строеж, без устройствени
планове. На участъци 4 и 5 наме-
рихме незаконно строителство. Се-
га променихме ситуацията, като
внесох текст за търпимост на тези
строежи, чрез промени в Закона
за устройство на територията, за
да можем да узаконим незакон-
ното строителство. Ако парламен-

тът ги приеме, ще може да про-
дължи да се строи. Така че АМ
"Хемус" влиза в парламента. До
края на 2024 г. може да се за-
вършват първите три участъка. 4,
5 и 6 лот не са започнати и зави-
сят от Народното събрание, за 7
и 8 и 9 няма готов проект, има
промяна на трасето, а на 9-и учас-
тък сме на финала за решаване-
то на проблема", каза регионал-
ният министър.ç
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Протичащата трансформация на
търговията изисква огромни инвестиции

Съвместно изследване
на EuroCommerce и
McKinsey & Company из-
числява, че за постигане
на тройната трансформа-
ция към устойчивост, циф-
ровизация и нови умения,
до 2030 г. секторът на тър-
говията на едро и дребно
в Европейския съюз (ЕС)
ще трябва да инвестира до
600 млрд. евро. Това е до-
пълнителна сума от 1,6%
от приходите на търговци-
те в ЕС, която ще бъде на-
сочена за посрещане на
променящите се потреби-
телски изисквания, декар-
бонизиране и в отговор на
растежа на електронната
търговия.

Търговията на едро и
дребно е ключов икономи-
чески сектор в ЕС и сега
е в разгара на ускорена
"тройна трансформация".
Мащабът на промяната в
сектора е огромен. В док-
лада от изследването се
очертават следните пет
ключови направления в ко-
ито протича трансформа-
цията на сектора:
� Ускоряване на диги-

тализацията. В доклада се
идентифицира нуждата тър-
говците да инвестират об-
що между 155 и 230 млрд.
евро в периода до 2030 г.
в информационни техноло-
гии и оборудване, което ще
им помогне да изградят сво-
ите дигитални канали за
продажби, да автоматизи-
рат напълно складовите
операции и по-добре да из-
ползват данните и възмож-
ностите на изкуствения ин-
телект в цялата верига на
доставките;
� Модернизиране на

магазините и складовете.
В доклада се оценява не-
обходимостта от инвести-
ции в размер между 70 и
100 млрд. евро в периода
до 2030 г. за адаптиране
на физическите магазини
към изпълнение на новите
им функции и за развитие
на мрежата от складове и
логистични центрове;
� Намаляване на вред-

ните емисии. Между 120 и
300 млрд. евро е оценка-
та на размера на инвести-
циите, които трябва да бъ-
дат направени в сектора

за изграждане на слънче-
ви панели, преминаване към
електромобили и други "зе-
лени" алтернативи на тра-
диционните превозни сред-
ства и преоборудване на
търговските и складовите
обекти с цел намаляване
на вредните емисии;
� Приоритизиране на

действията за намаляване и
оползотворяване на отпадъ-
ците. За преминаване към
кръгови системи (повторна
употреба или рециклиране)
на използване на пластма-
совите опаковки и неконсу-
мируемите стоки (електро-
ника, мебели и др.) ще са
необходими инвестиции в
размер между 15 до 35
млрд. евро до 2030 г.;
� Изграждане и разви-

тие на нови умения на за-
етите в сектора. За да осъ-
ществят дигиталната тран-
сформация и да осигурят
устойчивост в развитието,
големите търговски компа-
нии ще трябва да инвес-
тират 30% повече, а мал-
ките и средните търговци
да удвоят инвестициите си
в човешки капитал.

ИНОВАЦИИ

ДОБРИ ПРАКТИКИ

През последните години
сме свидетели как рекламните
материали заливат пощенски-
те ни кутии. За София е из-
числено, че средногодишно ед-
но домакинство получава в по-
щенската си кутия около 15 кг.
листовки, брошури и друга не-
желана печатна реклама. Голя-
ма част от тази реклама са про-
моционалните брошури на
търговските вериги. С терито-
риалната им експанзия това
явление се наблюдава и в по-
малките населени места на
страната.

Проблемът с "нежеланата
поща" е, че в повечето слу-
чаи тя не се чете и се прев-
ръща в отпадък в момента, в
който попадне в пощенската
кутия на получателя. За всички
домакинства на територията
на Столична община това е
приблизително 9 200 тона
хартия на година, което пред-
ставлява около 8,1% от от-
падъка от хартия в столицата.
Предотвратяването на "неже-
ланата поща" от неадресира-
на печатна реклама е един от
способите за предотвратява-
не на образуването на бито-
ви хартиени отпадъци и в

РПК "Етрополе" членува в ГКС - Со-
фия и стопанисва три търговски обек-
та, разположени в град Етрополе и съ-
седните села Лъга и Ямна. Влошаващи-
те се резултати от търговската дейност
изправя новоизбраното през пролетта
на 2022 г. ръководство на кооперация-
та пред труден избор: да отдаде под
наем кооперативните магазини или да
си върне отново клиентите и подобри
резултатите. Младите попълнения в ръ-
ководството и персонала на коопера-
цията са амбицирани да докажат, че ко-
оперативният бизнес модел може да бъ-
де успешен в търговията и в съвремен-
ните конкурентни условия на пазара.

Първите резултати са окуражаващи.
Супермаркет "Етрополе", който е част
от ТВ КООП (сертификат №251), през
октомври 2022 г. удвоява оборота в
сравнение със същия месец на 2021 г.
Тенденцията през последните месеци на
повишение на продажбите и на броя на
клиентите на магазина е закономерен

КОНКУРЕНЦИЯ

Търговските вериги ограничават
хартиените брошури

много европейски страни се
прилагат превантивни мерки
за спирането й. Широко
разпространена практика в
страните от ЕС е поставянето
на стикер "СТОП на реклама-
та" на пощенските кутии на
домакинствата. Спазването на
този стикер спестява някол-
ко десетки килограма хартия
годишно от всяка маркирана
със стикера пощенска кутия.
Всеки килограм хартия, кой-
то е спестен, означава спес-
тени още дървесина или ре-
циклирана хартия, вода и
електроенергия.

През първата половина
на 2022 г. подобен проект
стартира и в България, пър-
воначално само на територи-
ята на Столична община, фи-
нансиран по Оперативна
програма "Околна среда". Сти-
керът "СТОП реклама!", който
се разпространява безплат-
но по проекта, е основният
визуален елемент на меха-
низма за ограничаване на не-
желаната хартиена реклама.
Стикерът показва на всеки
разпространител (пощальон,
куриер и др.), че домакинст-
вото, което е поставило то-

Магазините на РПК „Етрополе“ привличат нови клиенти
с обновена визия и промоционални предложения

резултат от разнообразяване на стоко-
вия асортимент, подобреното излагане
на стоките в магазина, постоянното при-
съствие на цялата гама стоки с марка-
та КООП от местно производство и внос,
регулярни промоции и привличане на ре-
довни клиенти чрез програма за клиен-

Наред с предлагането на качестве-
ни стоки на разумни цени, осигуряване-
то на удобства за клиентите при паза-
руването е друго важно условие за кли-
ентската удовлетвореност. Със собст-
вени средства на кооперацията е рено-
вирана сградата на магазина, изграде-
на е рампа за достъп на хора с увреж-
дания и е преустроено и оборудвано
складовото помещение. За кратко вре-
ме са възстановени паркоместата пред
магазина, обособен е кафе кът с ма-
сички за посетителите, напреднали са
разговорите с местния клон на банка
за разкриването на банкомат и др.

Кооперативният магазин е единст-
веният търговски обект в малкото село
Лъга, а Диана Йотова е единствената
продавачка в магазина през последни-
те 12 години. За да повиши видимостта
на магазина за преминаващите по пътя,
водещ към автомагистрала "Хемус", РПК
"Етрополе" брандира през лятото на
2022 г. фасадата му с визии изцяло на
стоки КООП. И резултатът не закъснява
- все повече пътуващи спират за да
пазаруват в магазина, а оборотът през
летните месеци превишава 40 хил. лв.

Успешната стопанска дейност на ко-
операциите е магнитът, който може да
привлече нови кооперативни членове. В
това вярва 30-годишният председател на
РПК Етрополе и потомствен кооператор
Иван Иванов, и е амбициран да го дока-
же с подкрепата на своите колеги и на
ръководството на ГКС - София.

Новият щанд на Кооперативната работилница посрещна първите си клиенти
на 29 октомври в ТЦ Сердика Център с дегустация на уникални шоколадови
изделия, вина СООР и музикалните изпълнения за добро настроение на "Арт
Войс Център" гр. Пловдив и Антония Маркова. На етаж -1 в столичния мол на
щанда се предлагат ръчно изработени бонбони, шоколади, шоколадов чипс и
фигурки с възможност за персонализиран надпис, които са чудесен подарък
за хората, които обичате, и за празника на Ваш приятел, колега или партньор.
Богатата селекция от вина СООР са допълнение към идеалният подарък. Пър-
вите 100 клиента в деня на откриването получиха като комплимент карта за
отстъпка до края на годината. При покупка всеки клиент получи шоколадов
подарък комплимент от Щанд Шоко КООП. На всички клиенти се предлагат
клиентски карти за участие в Програмата за лоялност Шоко КООП, както и
възможността желаещите да подадат молба за член-кооператор и да се въз-
ползват от допълнителните бонуси.

Щанд Шоко КООП Ви очаква всеки ден с много ексклузивни предложения.

тска лоялност, даваща на притежатели-
те на клиентски карти 5% отстъпка от
цената на закупените стоки.

"Активната работа с "КООП-търговия
и туризъм" АД и с доставчиците по на-
ционални договори дава много добри ре-
зултати", убеден е председателят на ко-
операцията Иван Иванов. С подкрепата
на доставчици по национални договори
е обновена външната визия на магази-
на и се обезпечават промоционалните
активности. "Важно е да се привлече
вниманието на клиентите към текущите
промоции", смята младата управителка
на магазина Виктория Тодорова и го пра-
ви успешно чрез използване възмож-
ностите на търговската информационна
система и постоянно излъчваните рек-
ламни послания и промоционални пред-
ложения на специално поставения мо-
нитор в магазина.

Любимите изкушения на ШОКО КООП
вече в ТЦ Сердика център, София

зи стикер на пощенската си
кутия, иска да се откаже от
получаването на "нежелана
поща". Актуалните към нача-
лото на м. ноември 2022 г.
данни показват, че 14 208 до-
макинства вече са поръчали
стикера.

Сдружението за модерна
търговия, в което членуват 13
от най-големите компании в
търговията на дребно, подк-
репя инициативата "СТОП рек-
лама!" и участва в нейното
надграждане чрез информация
за възможностите, които пре-
доставя дигитализацията на
брошурите. Голяма част от го-
лемите търговски вериги ве-
че са преминали към онлайн
брошури и провеждат инфор-
мационни кампании за пол-
зите от тази трансформация.
Младите хора масово изпол-
зват дигитални опции при
взимането на потребителско
решение. Проектът "СТОП рек-
лама" ще позволи допълни-
телно да се идентифицират
потребителите, които не ис-
кат да бъдат информирани за
промоционалните активности
на големите ритейлъри "по по-
щата".
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Възражението на
Нидерландия относно
приемането ни в Шенген,
а преди това и отказът на
Европейската комисия да
отпусне финансови средс-
тва за укрепване на
оградата на българо-
турската граница, предиз-
викаха справедливи, но
твърде еднопосочни
реакции. Освен собстве-
ната ни вина за това, че
не сме преборили коруп-
цията и изградили право-
ва държава до самоомас-
каряването ни пред наши-
те съюзници, защо не
погледнем в по-широк
план процесите, които
протичат в света и които
със сигурност предопреде-
лят опасенията на някои
страни и застрашават и
нашето бъдеще.

Ако има такова "под-
водно течение", което
"избива" засега в Нидер-
ландия, Австрия и други
страни, може ли "прозоре-
цът" за влизане в Шенген
да се стесни още повече?

Първо, преди повече от
10 години в някои научни
центрове в Западна
Европа при преструктури-
ране на отделите и геог-
рафския периметър на
изследваните страни
България бе включена
например в един отдел с
Грузия, Украйна, Туркме-
нистан, Узбекистан, а не в
европейски, балкански
или друг такъв. Но тогава
не се чу коментар от
наша страна защо се
прави това. По-късно, към
2020 - 2021 г., в изследва-
ния на сигурността се
прогнозираха евентуални
бъдещи военни съюзи или
междудържавни оси, като
например съюз "Украйна -
Грузия - Молдова" с цел
създаване буферен военен
пояс срещу Русия или
оста Великобритания -
Полша - Румъния - Турция,

но и в двата случая
България отсъстваше.  В
проиграните военни
учения България се спо-
менаваше само като
територия за прехвърляне
на въоръжение и техника.

Второ,

Европейският съюз
започна да разбира по
трудния начин послед-
ствията от миграцион-
ната си политика,

след като за кратък
период възникнаха градс-
ки райони, недостъпни за
местната полиция (само в
Швеция - 61 такива), след
като никнеха джамии, а
църквите се изпразваха
(например във Франция),
след като престъпността

ни, което да даде отговор
колко бежанци може да
поеме всяка страна на
базата на територия,
население и брутен вътре-
шен продукт. От българска
страна в разработката са
участвали четирима
представители от различ-
ни ведомства, чиито
имена бяха посочени в
приложенията. Резултати-
те бяха качени на страни-
цата на ЕК.

За България
се посочваше, че
може да достигне
102 млн. души.

Мотивите за странното
на пръв поглед задание
тогава, изглежда, получа-
ват отговор през послед-

страни?  Тъй като съмне-
нието ражда истината,
дали Европа се опитва да
спре очаквани по-големи
миграционни вълни,
оставяйки ги в един
югоизточен пояс  от
държави, между които и
България?

Четвърто, освен произ-
тичащите от трансформа-
цията в света промени,

претенциите на Турция,
отстъпвайки й влияние
върху съседни страни. И
да не се окаже, че след
мащабното строителство,
прогонването на кюрдите
и навлизането на турската
лира в Северозападна
Сирия, една богата  и
силна Турция не постъпи
така и с някоя съседна
балканска страна.

Утвърждаването на
България като европейска
държава е възможно не с
послушание и приемане
на унижения и обиди, а с
категорични собствени
позиции и активност във
формирането на европей-
ската политика. При тези
сложни промени, които
протичат в света, особено
полезен би бил един
Съвет за стратегически
прогнози, равно отдале-
чен от Народното събра-
ние, президента и прави-
телството и тясно рабо-
тещ с разузнавателните
служби, каквито успешно
функционират в някои
други страни.

Очевидно е, че някои
страни в ЕС, отхвърлящи
приемането ни в Шенгенс-
кото пространство и
разклащайки солидарност-
та, не си дават сметка, че
наливат вода в мелницата
на антиевропейските
настроения.

Няма безизходно поло-
жение, а само неправилен
път. Но и от политическите
ни елити се изисква пове-
че умение да убеждават
съюзниците ни, а основата
на умението е усърдието.
Обаче не го виждаме,
защото голяма част от тези
"елити" са потънали в
дребнотемие. Не може да
има така необходимата ни
в момента ефективна
координирана дипломация,
ако политиците ни не са
единни в отстояването на
външнополитическите ни
цели. Колкото по-дълго е
очакването това да се
случи, толкова по-висока
ще е цената, която Бълга-
рия ще плати.

придоби невиждани раз-
мери, след като на мест-
ните избори започна да
се разчита на мигрантите,
а в парламентите се
увеличи делът на депута-
тите с чужд произход.
Ердоган в предизборна
обиколка в Германия дори
насърчаваше сънародни-
ците си: Интегрирайте се,
Европа ще бъде ваша.

Нидерландия има също
много големи проблеми
дори с настаняването на
мигрантите, което обясня-
ва чувствителната й реак-
ция. Най-голямата заплаха
за сигурността европейци-
те виждат в прииждащите
бежанци, но в Гърция тя
достигна цели 64%.

През 2010 година  по
задание на Европейската
комисия се проведе
изследване, включващо
всички европейски стра-

ните години с данните за
климатичните промени,
които ще направят невъз-
можно живеенето на хора
на над 20% от територия-
та на света, за демограф-
ския бум, глад, нищета и
войни, които ще прогонят
стотици милиони от Афри-
ка към Европа и т. н.

Трето, балканските
страни започнаха силно
да се обезлюдяват. От
Албания напуснаха 37% от
гражданите на страната.
Населението на Босна
намаля от 4,37 на 3,53
млн., на Хърватия - от
4,28 на 3,89 млн. Северна
Македония се стопи с 9%
до 1,83 млн. Но защо ЕС1
отказвайки ни финансови
средства за укрепване на
оградата, твърди, че
трябва да се засили
контролът на западните
граници на балканските

*Авторът е дипломат,
член на Българското
дипломатическо дружест-
во, бивш зам.-министър
на отбраната.

Симеон НИКОЛОВ *

вследствие разпада-
щия се стар световен
ред, предстоят и други
събития, които ще се
отразят на региона.

Вратата на света не се
върти винаги в една
посока.  Тъй като след
Черноморския фронт,
чието разпалване наблю-
даваме днес, се очертава
следващият да бъде
Средиземноморският
фронт, предвид редица
фактори на нестабилност,
агресия, борби за използ-
ване на нефтени и газови
залежи, евентуална война
между Турция и Гърция, не
е случайно, че се появиха
коментари, включително и
от български експерти, за
това дали международна-
та общност би "успокоила"
или "удовлетворила"

Марк Рюте
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Êàêâî å „ëÿâîòî“ äíåñ
Èçêàçâàíå íà êðúãëàòà ìàñà „Ëÿâà Áúëãàðèÿ - èäåè, ïîëèòèêà, îáåäèíåíèå“

международните отношения
и външната политика, съоб-
разно българския национа-
лен интерес.

Каква ще е нашата по-
зиция към света, към Евро-
па, към Балканския регион,
към Русия? Към съществу-
ващите глобални и регионал-
ни структури - ЕС, НАТО,
ООН, МФИ. Не става въп-
рос за промяна на нашия

е лявото днес", около което
искаме да се обединим и да
привличаме съмишленици.
Защото лявото е кауза, идея,
идеология, стратегия за бъ-
дещето, а не набор от спо-
радични социални политики,
които безспорно са важни
и необходими, но не са дос-
татъчни.

Според мен длъжни сме
да отговорим на поне три
въпроса, съзвучни с днеш-
ния ден:

1. Идентификация на ля-
вото и неговата социална
база.

Кое ляво приемаме
днес? Лявото на ЛГТБ, на
европейските леви, подкре-
пящи с оръжие и санкции
войната? Лявото, загърбило
антифашизма, интересите
на Европа и станало безп-
рекословен сателит на гло-
балисткатата политика на
САЩ?

В порядъка на тези въп-
роси следва да потърсим ба-
лансите между глобално и
национално, либерално и
консервативно, да потърсим
автентичната социална ба-
за на модерния ляв проект
в условията на четвъртата
индустриална революция и
дигиталните трансформации.

Лява България трябва да
обяви категорично своето
отношение към войната. Ние
винаги сме подкрепяли ми-
ра и сътрудничеството и сме
за дипломатическо решава-
не на противоречията и кон-
фликтите. Но искаме мир
без фашизъм! В условията
на дълбоки турбуленции в
съвременния свят, на нади-
гащия се неофашизъм и на-
цизъм и огромни заплахи за
съществуването на света,
левите сили трябва да ра-
ботят за създаване на ши-
рок антифашистки фронт за
отстояване мира на плане-
тата. В контекста на битка-
та срещу съвременния фа-
шизъм трябва да определя-
ме и нашето отношение към

Русия, а не да се плъзгаме
по линията на русофобска-
та пропаганда.

2. Да разграничим "соци-
ално" и "социализъм". Да
уточним нашето разбиране
за социализма на 21-ви век
и какви са социалните, по-
литическите и икономичес-
ките условия за бъдещето
му. В новия век отново тряб-
ва да поставим съдбовния

Проф. д-р Светла
ТОШКОВА *

Уважаеми приятели,
Позволявам си да се

обърна така към вас, за-
щото в определено време
с повечето от вас сме би-
ли от едната страна на ба-
рикадата и заедно сме от-
стоявали политически и
партийни каузи, идеи и
принципи. И днес сме съ-
мишленици в главното, в
разбирането, че имаме ка-
уза, която може да ни обе-
дини, независимо от някои
второстепенни различия.

Срещата е обявена като
кръгла маса "Лява България
- идеи, политики, обедине-
ние". И от там трябва да за-
почнем. Какво е "лявото"
днес? Неолибералният мо-
нопол през последните де-
сетилетия нанесе най-голя-
ма щета на лявото. Обяве-
ният "край на историята" до
голяма степен порази идео-
логическата основа на ля-
вото. Извисиха се гласове
"няма ляво, няма дясно, ня-
ма идеология, има само
прагматика". Свидетели сме
на размиване, разместване
и смесване на идеологичес-
ките пластове и ерозия на
основни принципи. Лявото
днес е в дълбока криза в
България, в Европа, в све-
та. Лявото загуби авторитет.
Бих казала, лявото днес не
е "модерно". А по-точно ка-
зано, лявото е в дълбока
криза на идентичността. За-
това следва да започнем от
отговора на въпроса "какво

Така, както започнахме с
покана на най-скоро излез-
лите от БСП и създали нови
политически формации,
следва да продължим с тър-
сене на всички разпилени
съмишленици в ляво - исто-
рически и политически при-
надлежащи към лявото - пар-
тии, движения, неправител-
ствени организации - кому-
нисти, земеделци, еколози.

Мисля, че не би било
правилно и перспективно да
загърбим с лека ръка коре-
ните на лявото в България.

Независимо от колебани-
ята, от грешките и провали-
те в историята и настояще-
то, Социалистическата пар-
тия е устояла на бурите по-
вече от 130 години и в суро-
ви битки е отстоявала соци-
алистическата идея и в мно-
го по-трудни времена. Не
можем да се отказваме от
нейния исторически автори-
тет, идеологически капаци-
тет и широка социална ба-
за и влияние в обществото,
колкото и разклатено да е
то сега. Ръководствата са
временни, партията е наша.
Длъжни сме да я съхраним!
Ние, социалистите, следва
да работим незабавно и ме-
тодично за възвръщане ав-
торитета и влиянието на
БСП - важно и необходимо
условие за силно ляво обе-
динение в България.

И съвсем накрая. Ляво-
то е идеология най-напред,
а после политика, прагма-
тика, практика.

Ако предложим лявото
като кауза, като стратегия
за бъдещето на България, то-
гава ще привлечем съмиш-
леници!

Проф. д-р Светла
Тошкова е преподавател
по съвременни икономиче-
ски теории. Ръководител
на катедра "Политическа
икономия" и секция "Социал-
но-икономически теории"
(2011 - 2020) в УНСС.

Акцията на актрисата Ди-
ана Димитрова е политичес-
ка и няма нищо общо със
справедливостта, насилие-
то и прочее. Това стана яс-
но от несвързаното й ин-
тервю по бТВ, което тряб-
ваше да бъде нещо като ма-
нифест на новопръкналото
се движение me too на род-
на почва. Понеже актриса-
та е слаба, основните опор-
ни точки в този манифест
бяха издекламирани без
контекст и несръчно, което
издаде и замисъла. На въп-
роса защо сега, жената си
каза в прав текст, че е ли-
це на кампания.

Àêöèÿòà íà àêòðèñàòà Äèàíà Äèìèòðîâà å ïîëèòè÷åñêà

Преди години Димитрова
не е подала жалба в поли-
цията, нито си е извадила ме-
дицинско свидетелство, ко-
ето би било напълно логич-
но с оглед на справедливост-
та и съдебните процедури. То-
зи случай се вади сега, за-
щото в него има замесено
известно име, за да привле-
че медийното внимание.

И това не е просто бук-
вално подражание на аме-
риканските ексцесии след
Харви Уайнстийн. В послед-
ните месеци Европейската
комисия и останалите ев-
ропейски институции отпус-
наха огромни средства под

претекст за борба с домаш-
ното насилие, а всъщност
за пропаганда на джендър
идеологията.

В последните месеци
имаше и нова резолюция на
ЕП, която с императивен
тон подкани всички евро-
пейски страни да приемат
Истанбулската конвенция. В
речта на новоизбрания
председател на ПЕС Сте-
фан Льовен, която произне-
се в Берлин преди два ме-
сеца, приемането на Истан-
булската конвенция от всич-
ки страни - членки на ЕС,
бе посочено като основен
приоритет. Очевидно е, че

натискът се засилва, а по
интензивните публикации в
определени медии се виж-
да, че и парите са започ-
нали да пристигат.

Слабата актриса, която
са избрали за лице на този
натиск, е пионка в големия
план и нейните изпълнения
трябва да се гледат единст-
вено в тази светлина. Съл-
зливите истории в медиите
са средство за прокарва-
нето на съвсем различни от
справедливостта цели.

А за да има справедли-
вост в конкретния случай,
ще трябва да чуем и друга-
та страна. Както и какво е
провокирало това отноше-
ние. Това, което съм чул по
този казус, е потресаващо
и слабата актриса трябва да
е доволна, че се е разми-
нала леко (ако ще си гово-
рим с недомлъвки).

Î÷åâèäíî å, ÷å íàòèñêúò ñå çàñèëâà, à ïî èíòåíçèâíèòå
ïóáëèêàöèè â îïðåäåëåíè ìåäèè ñå âèæäà, ÷å è ïàðèòå ñà
çàïî÷íàëè äà ïðèñòèãàò. Ñëàáàòà àêòðèñà, êîÿòî ñà èçáðàëè
çà ëèöå íà òîçè íàòèñê, å ïèîíêà â ãîëåìèÿ ïëàí

Новината за мен тук е,
че Истанбулската конвен-
ция се завръща с нова си-
ла, по-агресивно и по-лу-
каво отпреди, защото ще
ни приложат всички отвра-
тителни образци на пошла-
та американска медийна
вулгарност, паразитираща
върху късосъединителните
емоции на публиката, вма-
ниачено занимавана от съ-
щите медии само с долни-
цата на човека и разпал-
ваща най-отвратителните
инстинкти без грам критич-
ност към поднесените сю-
жети и никакъв интерес
към истината.

С две думи - няма мър-
дане. Боя се, че сме закле-
щени, но се надявам, че
здравият български скепсис
този път ще се прояви за
добро.

Явор ДАЧКОВ

въпрос "Що е социализъм и
има ли той почва у нас?" Да
не се страхуваме от думите
"капитализъм", "социализъм",
"империализъм," "неоколони-
ализъм", които от десетиле-
тия се завърнаха в изслед-
ванията на западните уни-
верситети. Да наричаме яв-
ленията с истинските им
имена, за да можем да ги
идентифицираме.

3. Да уточним отношени-
ето ни като левица към гео-
политическите промени в
света. Протичат процеси на
коренна промяна на между-
народния ред. Войната раз-
руши традиционни връзки,
пренарежда отношения, на-
лице е необратим процес на
оформяне на нови съюзи,
разпадане на глобалния не-
олиберален ред, доминиран
от САЩ. У нас обаче нат-
рапчиво се налага мантра-
та за "евро-атлантическите
ценности". Това налага ясно
разумно позициониране на
лявото в територията на

избор за членство в някои
от тях. Става въпрос за ак-
тивно отношение към необ-
ходимите промени в тези ор-
ганизации и институции, вли-
яние за промяна на подхо-
дите и политиките им. Бъл-
гария да промени поведени-
ето си на послушен сателит
от последния ред в активен
фактор за изграждане на но-
ви принципи на функциони-
ране и промяна на тези
структури. Необходима е ба-
лансирана политика на Из-
ток и Запад, участие в изг-
раждането на нови структу-
ри на международния поли-
тически и икономически
ред, съобразно реалности-
те и процесите на установя-
ване на по-справедлив мно-
гополюсен свят, който да от-
чита цивилизационните раз-
личия и да уважава сувере-
нитета на народите и дър-
жавите.

И накрая, за участието
на БСП в обединението на
лявото.
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В неделя в 20:09 ч.
пекинско време капсулата
на китайския пилотиран
космически кораб "Шън-
джоу-14" се приземи на
площадката за кацане
"Дунфън" и тримата тайко-
навти в нея - Чън Дун, Лиу
Ян и Цай Сюджъ, са в
добро състояние, съобщи-
ха от Националната прог-
рама за пилотирани
космически полети. След
инструкциите на Центъра
за контрол на космичес-
ките полети в Пекин в
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Åêèïàæúò íà „Øúíäæîó-14“
ñå çàâúðíà íà Çåìÿòà

19:20 ч. пекинско време
капсулата се отдели от
орбиталния модул. Трима-
та тайконавти, които
изпълниха успешно всич-
ки задачи от мисията
"Шънджоу-14", вчера рано
сутринта пристигнаха в
Пекин със специален
самолет, където бяха
посрещнати от ръководи-
телите и колегите от Щаба
за космическите полети.

Тайконавтите от "Шън-
джоу-14" изпълниха всички
планирани задачи и се

На 31.10.2022 в 15:37 часа китайс-
ко време от базата Уънчан Китайската
народна република изстреля лаборатор-
ния модул "Мънтиен" на ракетата "Чан-
джън-5B". С това "Мънтиен" се превърна
във втория лабораторен модул на китай-
ската космическа станция, представля-
ващ работна кабина, кабина с въздушен
шлюз и ресурсна кабина. Този модул ще
се използва за научни експерименти и
ще участва в управлението на косми-
ческата станция. Това фактически стана
поредната малка, но важна брънка във
веригата от китайски космически успехи
и действия, превръщащи страната в пи-
онер в космическите проучвания, от ко-
ито зависи бъдещето на човечеството.
Нека да направим обзор на китайското
космическо развитие.

Миналата година на повърхността на
Марс кацна безпилотен китайски косми-
чески апарат, а китайските "тайконавти",
както се наричат, извършиха две "кос-
мически разходки". Пак миналата година
Китай изпрати първите си космонавти на
китайската космическа станция, а кора-
бът "Шънджоу-12" успешно се съедини с
основния модул на станцията.

Станцията към онази дата се състое-
ше от основен модул "Тиенхъ", товарен
кораб "Тиенджоу-2" и пилотираният "Шън-
джоу-12". Тогава за тайконавтите беше
разработена  висококачествена и здра-
вословна космическа диета, която има
за цел да минимизира ефектите от прес-
тоя в космическа среда, която, разбира
се, е опасна и сериозна.

Китайската народна република за-
почва своите първи стъпки в космичес-
ките проучвания през далечната 1956
година, когато е създадена Пета акаде-
мия на китайското Министерство на от-
браната, което на онези години се за-
нимава с разработки на ракети и не
само. За изминалите десетилетия Китай
постига редица блестящи успехи. През
1970 година страната изстрелва пър-
вия спътник "Дунфан Хун-1" и се прев-
ръща в петата космическа държава света
и втора в Азия. През 2003 година стра-
ната извършва пилотирания полет на
космическия кораб "Шънджоу-5", което
е особено голям успех.

През 2007 година Китай изстрелва
автоматичната междупланетна станция
"Чанъе-1", която представлява първият из-
куствен китайски спътник на Луната (дру-
гите две страни, които самостоятелно са
изследвали спътника на Земята към она-
зи дата, са само САЩ и СССР). През 2019
година китайците бяха и първите в све-
та, които кацнаха на обратната страна
на Луната, известна още като "тъмната
страна" с лунохода "Юйту"-2.

На 16 април 2022 г. трима китайски
тайконавти от "Шънджоу-13" успешно се
завърнаха на Земята след половин годи-
на мисия на китайската космическа стан-
ция "Тянгун". Да имаш собствена стан-

завърнаха на Земята на 4
декември, съобщиха от
Китайското управление за
пилотирани космически
полети (CMSA).

Тримата предадоха уп-
равлението на космичес-
ката станция на екипажа
на "Шънджоу-15" в петък
вечерта, с което приключи
първата ротация на китай-
ски астронавти в орбита,
се казва още в съобщени-
ето на CMSA. Тайконавти-
те от "Шънджоу-14" се
приземиха на площадката
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ция е голямо постижение. Има само още
две други многомодулни станции - това
са "Мир"/"Салют-8", работеща в перио-
да 1986-2001 и разбира се, Междуна-
родната космическа станция, която се
оперира от 15 държави с четири секто-
ра на управление - на Русия, САЩ, Ев-
ропейския съюз и Япония. От този факт
можем да си направим извод за какво
сериозно китайско постижение, постиг-
нато с изключително китайски усилия,
става въпрос.

За разлика от някои страни като САЩ,
които още от Студената война си поста-
вят за цел (с програми като Рейгъновите
"Междузвездни войни") да превърнат кос-
мическите изследвания в оръжие и зап-
лаха за геополитическите противници, Ки-
тай следва доста общочовешки и хуман-
ни цели: да разкрива и проучва откри-
тия космос; да използва космическото
пространство за мирни цели; да насър-
чава цивилизацията и социалното раз-
витие в полза на човечеството чрез те-
зи проучвания; да решава проблемите
на икономиката, научно-техническото
развитие и социалното развитие; да по-
вишава научната осведоменост и позна-
ния за природата и света на китайския
народ и цялото човечество.

Към днешна дата Китайската народна
република притежава третия по големи-
на в света космически флот, както и ця-
ла мрежа от наземни радарни станции.

Връщайки се към "Мънтиен", можем
да кажем, че това е допълнителна брън-
ка във венеца на космическите пости-
жения на Китай, която утвърждава стра-
ната като един от най-важните играчи в
космоса. За последните три десетилетия
китайската космическа програма успя да
напредне много, като навлезе в сериоз-
ни, опасни и нелеки сфери като пилоти-
раното излитане в космоса и връщането
на Земята, излизането в открития кос-

мос и подготовката за посрещане на мо-
дули на космическата станция.

Откакто Си Дзинпин е начело на Ки-
тай, са извършени 274 космически изст-
релвания, с което Народната република
се нарежда редом до другите водещи кос-
мически държави като САЩ и Русия. Тук е
важно да се отбележи, че китайците не
действат самоцелно и за сметка на дру-
гите, а напротив, стараят се да си сътруд-
ничат с всички страни, в т.ч. Русия, Па-
кистан и редица европейски държави ка-
то Франция и Германия. И тук Китай за-
лага на принципа на взаимната изгода и
голямата китайска концепция за "споде-
лена съдба на човечеството", като конт-
рапункт на идеята на някои западни сили
за "сдържане", космическа доминация и
манталитет от Студената война.

В началото на 2022 година Китай прие
и бял документ за плановете и приори-
тетите си за следващата петилетка при
космическите проучвания.

"През следващите пет години Китай
ще интегрира космическата наука, тех-
нология и приложения, докато преслед-
ва нова философия на развитие, създа-
вайки нов модел на развитие и посре-
щайки изискванията за висококачестве-
но развитие", се казва в документа, кой-
то е озаглавен "Китайската космическа
програма: Перспектива от 2021".

"Той (Китай) ще започне ново пъте-
шествие към това да се превърне в кос-
мическа сила", добавят авторите на текс-
та, казвайки, че космическата индустрия
ще допринесе повече за китайския рас-
теж като цяло, както и за общите човеш-
ки усилия и разбирателство що се отнася
до проучванията на открития космос в
името на прогреса на човечеството.

И Китай, както вече неведнъж под-
чертахме, не седи пасивен в това начи-
нание. От 2016 до 2021 страната е за-
почнала 207 космически мисии. Това е

изключително впечатляващо постижение
и мащаб, който може да се каже, че не
е виждан дори от САЩ и СССР по време
на голямата им космическа надпревара.

"През следващите пет години Китай
ще продължи да подобрява капацитета и
изпълнението на космическата си тран-
спортна система, както и да се придви-
жи бързо към надграждането на устрой-
ствата за изстрелване", казват още в бе-
лия документ.

През следващите пет години КНР съ-
що така ще проведе проучвания върху
плана за кацане на тайконавти на Луна-
та, както и развитието на ново поколе-
ние управлявани от хора космически ко-
раби и апарати и ключови технологии за
проучването на Луната. В този смисъл
важно е и роботизираното проучване, ко-
ето се очаква да бележи още повече ус-
пехи и напредък в идните пет години. С
него Китай ще изучава дори комети отб-
лизо, което ще бъде нов етап в косми-
ческите разработки.

Редица наблюдатели смятат, че пок-
рай всичко това, САЩ изостават в кос-
мическите проучвания от Китай, макар
че самата китайска страна винаги под-
чертава, че космическа надпревара ня-
ма, защото това е област на човешкото
познание, която според Китай е важна
за цялото човечество, и в която всички
могат да си сътрудничат. Ето защо, от
Пекин подчертаха, че тяхната космичес-
ка станция няма да се конкурира с Меж-
дународната космическа станция. Китай
многократно е подчертавал, че търси сът-
рудничество с други страни при косми-
ческите проучвания и в това направле-
ние има добри работни примери като сът-
рудничеството с Русия или например Па-
кистан и не само. Дори от Европейската
космическа агенция и по-точно Карлб
Бергкист, който е администратор на от-
дела й за международни отношения, под-
чертаха, че ЕСА не вижда причина да не
работи заедно с Китай.

 Някои експерти посочват, че конку-
ренция не е и нужна, тъй като след 2030
МКК излиза от употреба, което може да
остави китайската станция единствената
в околоземната орбита.

Така или иначе, китайските космичес-
ки усилия ще продължат да се развиват
и да напредват, което неминуемо ще пос-
тави въпроса за нуждата от сътрудни-
чество на всички заинтересовани стра-
ни с Китай, тъй като има голяма вероят-
ност един ден той да се превърне във
водещата космическа държава. Китайс-
ките космически успехи са достатъчно
впечатляващи и са показателни за нап-
редъка на страната в науката. Напредък,
който за щастие не е подчинен на ман-
талитета на Студената война, като при
някои други, а на общочовешки ценнос-
ти и споделената ни съдба.

Симеон МИЛАНОВ
от Радио Китай

Дунфън в северния авто-
номен район Вътрешна
Монголия.

Екипажът на "Шънджоу-
14" ще бъде в период на

карантина, по време на
която ще премине всеобх-
ватни медицински прегле-
ди, ще си почине и ще се
възстанови.
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Продажбите на оръжие в световен мащаб са продължили да растат
през миналата година с 1,9% спрямо 2020 г. въпреки свързаните с
пандемията проблеми във веригите на доставките. Стоте най-големи
компании в сектора на отбранителната индустрия са продали тежко
въоръжение и военни услуги на стойност от 592 млрд. долара през

2021 г., показва доклад, публикуван вчера от Стокхолмския междуна-
роден институт за изследване на мира (СМИИМ). С голяма преднина
на първо място в доставките на отбранително оборудване остават

корпорациите от САЩ, показват данните в доклада. В проучването са
обхванати 40 американски компании, 5 от които заемат първите

места в класирането, които, взети заедно, са осъществили 51% от
оръжейните продажби на първите 100 корпорации в света. На второ

място идва Китай с рязко нараснал дял от 18%. Доста по-назад
следват Великобритания с 6,8% и Франция с 4,9%. Германия има дял

от 1,6%. С малко увеличение от 0,4 процентни пункта Русия
заема дял от 3 % преди инвазията в Украйна.

Две 15-годишни
българки
са изчезнали от центъра на
Мюнхен. Момичетата са
близначки и са в неизвестност
от 24 ноември, пише в
прессъобщение на полицията в
Мюнхен. Според информация в
германски медии Силвана и
Надежда са се качили в стаята
си в апартамента на родители-
те им на 24 ноември. Видени
са за последно в 22:00 ч. в
същия ден. Оттогава от
сестрите няма следа. Родители-
те им са подали сигнал в
полицията на следващия ден
(25 ноември) в 12:30 ч. на
обяд.
Най-малко трима души
загинаха, а няколко бяха
ранени, след като взривове
избухнаха вчера на две военни
летища в западната част на
Русия. Агенция РИА Новости
съобщи, че трима военни са
убити, а шестима са ранени,
след като камион с гориво се е
взривил във военна база в
Рязанска област. При експло-
зията е пострадал самолет. В
базата са разположени
самолети цистерни, които
служат за презареждане на
бомбардировачи по време на
полет. Властите в Саратовска
област заявиха, че проверяват
информации за взрив в района
на военновъздушната база
"Енгелс", където са дислоцира-
ни стратегически бомбардиро-
вачи "Ту-95" и Ту-160", участва-
щи във войната в Украйна и
способни да носят ядрени
оръжия. Каналът База в
Телеграм съобщи, че неиденти-
фициран дрон е атакувал
летище в Саратовска област.
Има информация, че двама
човека са приети в болница и
е пострадал бомбардировач
"Ту-95".
Съдилища в Загреб
и в още 17 града в Хърватия,
сред които Дубровник, Сплит,
Задар и Риека, са получили
вчера сутринта сигнали за
бомби, информира хърватската
редакция на телевизия Ен1.
Служителите на съдилищата са
били евакуирани веднага след
сигналите.
Под 59 милиона
души е спаднало италианското
население, което застарява с
много по-бързи темповете в
сравнение с населението на
останалите страни от ЕС. Това
съобщи италианският Национа-
лен статистически институт
(Istat). Намаляващото и
застаряващо население се
явява основна грижа за
стагнираща икономика, каквато
е тази на Италия, тъй като е
свързано с отслабваща
производителност, по-малко
иновации и по-високи разходи
за социална закрила. Ръково-
дителят на италианската
статистика Джан Карло
Блангиардо заяви, че национал-
ното население се свива с
устойчиви темпове от 2014 г.
насам, с кумулативна загуба,
възлизаща на 1,36 млн. души.
През септември Istat прогнози-
ра, че Италия може да загуби
почти 1/5 от жителите си, като
според базовия сценарий
населението ще намалее от
59,2 млн. през 2021 г., до 54,2
млн. към средата на века.

Кои са видните личнос-
ти, починали през 2022 го-
дина, припомня в свой об-
зор АФП, цитирана от БТА.
Сред починалите през 2022
г. политически фигури са Ми-
хаил Горбачов (91 г.) и кра-
лица Елизабет Втора (96 г.).

През януари починаха
актьорът Сидни Поатие (94
г.), дизайнерите Нино Черу-
ти (82 г.) и Тиери Мюглер (73
г.) и рок изпълнителят Мийт
Лоуф (74 г.) През февруари
на 99 години почина Нобе-
ловият лауреат Люк Монта-
ние. Той беше носител на от-
личието за медицина за от-
криването на СПИН. През
май светът научи за кончи-
ната на композитора Ван-
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Наводнения засегнаха Южна Италия след обилни валежи в неделния ден.
Щетите тепърва ще се изчисляват. В същото време изригна вулканът на
о. Стромболи, недалеч от о. Сицилия. На о. Сицилия край Месина в

рамките на 3 часа се изля невероятен порой, съпроводен от гръмотевич-
на буря. Падналият дъжд от 250 мм на кв. м извади от коритата потоци,
образуваха се свлачища, някои селища останаха изолирани. Подобна бе
картината в провинцията на град Катандзаро в област Калабрия. Там
също се наводниха приземни етажи, улици и паркирани автомобили,

пороите засипаха пътищата с кал и скални отломки.

гелис (79 г.). Сред неговите
композиции е музиката от
филма "Огнени колесници".
През август светът на мо-
дата се сбогува с японския
дизайнер Исей Мияке (84 г.),
а шоубизнесът - с Оливия
Нютън-Джон (73 г.). Нютън
Джон става световноизвес-
тна с участието си в мюзи-
къла "Брилянтин" заедно с
Джон Траволта.

Светът на изкуството из-
губи френско-швейцарският
режисьор Жан-Люк Годар
(91 г.), писателката Хилари
Мантел (70 г.), кънтри певи-
цата Лорета Лин (90 г.), ак-
трисата Анджела Лансбъри
(96 г.), музиканта Джери Лий
Луис (87 г.). ç

Повече от 500 градове
и села в Украйна остават
без ток след седмици на
руски удари по електри-
ческата мрежа. В столи-
цата Киев продължава
ежедневната борба за
оцеляване, след като
хиляди домакинства
посрещат зимата без
електричество, отопление
и водоподаване, предаде
Епицентър.

В понеделник Русия
изстреля нов залп от
ракети срещу Украйна,
което накара хората да
се насочат към бомбоубе-
жищата в цялата страна,
докато противовъздушна-
та отбрана влезе в дейст-
вие, съобщава Ройтерс.
Сирените за въздушна
тревога завиха в столица-
та Киев заради това,
което украински официал-
ни лица описаха като
нова вълна от руски
ракетни удари след
началото на инвазията на
24 февруари.

Президентът Еманюел

Íàä 500 ãðàäîâå è ñåëà â Óêðàéíà
îñòàâàò áåç òîê
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Макрон заяви, че Фран-
ция и други западни
държави не се стремят
към унищожаването на
Русия. Френският лидер
заяви това в интервю за
американския телевизио-
нен канал CBS, което
беше излъчено в неделя.
Макрон подчерта, че
руснаците винаги са били
уважавани в страната му.
Той отбеляза също "раз-
синхронизирането" между
САЩ и ЕС поради високи-
те цени на енергията.
Френският президент
разкритикува и инициати-
вите на Вашингтон за
намаляване на инфлация-
та и стимулиране на
икономиката на страната,
съобщава ТАСС.  "В
настоящия момент, когато
има война, това са убий-
ци на нашата индустрия",
оплака се той. "САЩ
решиха преди два месеца
и половина да субсидират
много повече нови, еко-
логични проекти за бате-
рии, водород и други

неща. Това ниво на субси-
дии е два до три пъти по-
високо, отколкото в
Европа", обясни Макрон.
Той призна, че след
разрешаването на ситуа-
цията около Украйна
"Европа ще бъде по-
слаба", защото "по-голя-
мата част от нейната
индустрия просто ще
бъде убита".

Потребителите в
страните от ЕС са прину-
дени да плащат високи
цени за енергийни дос-
тавки, доставяни от
Съединените щати, което
се отразява негативно на
отношенията и на конку-
рентоспособността на
европейските страни,

заяви Еманюел Макрон.
"Мисля, че администраци-
ята и президентът Байдън
лично са много привър-
зани към Европа. Но ако
погледнете ситуацията
днес, наистина има
разсинхронизация. За-
що? Заради енергията.
Европа е купувач на газ
и петрол. САЩ - достав-
чик. И ако погледнете
ситуацията, нашата
индустрия и домакинст-
вата не купуват на една
и съща цена. Така че има
голяма разлика, която
засяга покупателната
способност и конкурен-
тоспособността на наше-
то население", каза
френският лидер. ç

Над 500 градове и села в Украйна остават без ток
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Снимки Интернет
Най-големият британски профсъюз, защитаващ
правата на жп работниците, отказа предложеното
увеличение с 4% на заплащането тази година,
направено от група, включваща основните железо-
пътни компании, която се опитваше да предотврати
стачките преди Коледа.  Профсъюзите вече са
набелязали конкретни дати за четири 48-часови
стачки. Те ще се проведат на 13 - 14 и 16 - 17
декември и на 3 - 4 и 6 - 7 януари през новата
2023 г. Около 40 000 жп работници ще вземат
участие в стачките. Трудовият спор е за подобрява-

Бившият президент на Грузия Ми-
хаил Саакашвили е бил отровен с
тежки метали в затвора и рискува
да умре, ако не получи подходящо
лечение. Това се казва в медицинс-
ки доклад, разпространен вчера от
неговите адвокати, предаде АФП.

54-годишният Саакашвили,
който е лидер на опозицията в
Грузия, е бил прехвърлен в бол-
ница миналата година след про-
дължила 50 дни гладна стачка. Така
той протестира срещу изпраща-
нето му в затвора по обвинения
в злоупотреба с власт, които по
думите му са политически моти-
вирани. В доклада, публикуван
вчера от адвокатите на Саакаш-
вили, американският токсиколог
Дейвид Смит казва, че на бившия
грузински лидер са били напра-
вени изследвания, които са по-
казали наличие на тежки метали
в организма му.  Споменават се
живак и арсен, открити в орга-
низма му след отравянето.

Авторите на доклада, датиран
от 28 ноември, казват, че лече-
нието, което получава сега Саа-
кашвили, му вреди, тъй като не

Ëåêàðè: Áèâøèÿò ãðóçèíñêè ïðåçèäåíò
Ñààêàøâèëè å áèë îòðîâåí â çàòâîðà

се извършва под подходящ меди-
цински контрол. Грузинските влас-
ти уверяват, че Саакашвили по-
лучава всички нужни здравни гри-
жи. А грузинската президентка Са-
ломе Зурабишили каза, че пра-
восъдието трябва да реши дали
Саакашвили да бъде освободен по
медицински причини.

Друга лекарка - Мариан
Джишкариани, която ръководи ле-
карския консилиум, преглеждал
Саакашвили, заяви, че той е бил
диагностициран с мозъчни лезии
и интоксикация, увреждаща нер-
вната система. Той страда от се-
риозни заболявания, които са не-
съвместими с условията, при ко-
ито изтърпява наказанието си, до-
бавя тя. Според Тенгиз Цуладзе,
член на лекарския консилиум, наз-
начен от грузинския омбудсман,
Саакашвили е отслабнал с близо
40 кг. Той беше задържан през
октомври 2021 г., няколко дни
след като се върна в родината си
от изгнание, продължило няколко
години. Той беше издирван от гру-
зинското правосъдие за злоупот-
реба с власт. ç

Ирански активисти призо-
ваха за нова вълна от про-
тести, които да нанесат ико-
номически щети на страна-
та, предаде ДПА. Граждани-
те бяха приканени от поне-
делник за три дни да се въз-
държат от пазаруване, за да
се ограничи паричното об-
ращение в иранската банко-
ва система. Активистите ис-
кат до сряда да останат зат-
ворени колкото може пове-
че търговски обекти, особе-
но базарите в големите гра-
дове.

Призивът за нови протес-
ти бе отправен, след като
иранският главен прокурор
каза, че ръководството на
страната е решило да раз-
пусне нравствената полиция.
Много наблюдатели обаче
виждат в това опит да се ус-
покоят протестиращите пре-
ди планираните тридневни
демонстрации. Цял Иран бе-
ше разтърсен от протести
след смъртта на Махса Ами-
ни - 22-годишна иранка от
кюрдски произход, арестува-
на от нравствената полиция
за нарушаване на строгите
ислямски правила за женс-
кото облекло. Твърди се, че
изпод хиджаба й се подава-
ли няколко кичура коса. Ами-
ни почина в ареста в среда-
та на септември, няколко дни
след като бе задържана. Но-

По време на протестите срещу режима в Иран, продължаващи вече почти
три месеца, жени сваляха и изгаряха публично ислямските си забрадки,
скандирайки: "Жена, живот, свобода". Те разпускаха също така демонстра-
тивно косите си и някои дори ги режеха. Редица известни жени по света
също отрязаха кичури от косите си в знак на съпричастност с каузата на
иранските жени. Според закона от 1983 г. иранките или чужденките,

каквато и да е религията им, трябва да носят ислямско було или широка
дреха на обществени места в страната.

Èðàíñêè àêòèâèñòè ïðèçîâàõà çà òðèäíåâåí áîéêîò
íà òúðãîâèÿòà â ñòðàíàòà

вината за закриването на
нравствената полиция бе
възприета като жест към про-
тестиращите. Тя бе обявена
след решение на иранските
власти да ревизират закон
от 1983 г. относно задължи-
телното забулване, наложе-
но в страната четири години
след Ислямската революция
от 1979 г.

"Нравствената полиция бе
разпусната от онези, които
я създадоха", обяви в неде-
ля вечерта генералният про-
курор на Иран  Мохамад
Джафар Монтазери. Той обя-
ви, че парламентът и съдеб-
ната власт работят по въп-
роса за задължителното но-
сене на ислямско було, без
да уточнява какво би могло
да бъде променено в зако-
на. По този въпрос в стра-
ната се противопоставят два
лагера - консерваторите, ко-
ито искат строго придържа-
не към закона от 1983 г., и
прогресивните, които искат
на жените да се даде право-
то да преценят дали искат
или не да се забулват.

Нравствената полиция,
известна още и под името
"Патрули за ориентация", бе
създадена по времето на ул-
траконсервативния прези-
дент Махмуд Ахмадинеджад,
който бе на власт от 2005 до
2013 г. Целта й беше да раз-

не на заплащането, условията на труд и безопасност-
та на работните места. Работодателите заявиха, че
тяхното предложение предвижда увеличение на
заплатите с до 8% в рамките на следващите 2 г., но
синдикатите не се съгласиха, като изтъкнаха, че това
ще доведе до огромна загуба на работни места.
Синдикатите искат заплащането да бъде в съответст-
вие с инфлацията. Босове в сектори като ресторан-
тьорството и хотелиерството са обезпокоени, че ако
стачките се състоят, това ще доведе до загуби в
размер на 1,5 млрд. паунда в обичайно най-натоваре-
ния и доходоносен празничен период за тях.

пространява културата на
приличието и на носенето на
хиджаб. Нравствената поли-
ция бе съставена от мъже и
жени, първите облечени със
зелени униформи, а вторите
с черни чадори. Първите пат-
рули на нравствената поли-
ция започнаха през 2006 г. с
цел хората да бъдат накара-
ни да спазват стриктните
правила на обличане в стра-
ната, които забраняват на
жените също така да носят
тесни панталони или шорти.
Жените, нарушаващи прави-
лата, рискуваха задържане
от нравствената полиция. ç

Òåõåðàí îôèöèàëíî ïðåìàõâà íðàâñòâåíàòà ïîëèöèÿ,
çà äà îãðàíè÷è ïðîòåñòíàòà âúëíà
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ЦСКА продължи
традицията си да
разкрива интересни
подробности относно
новия клубен стади-
он, който ще бъде
изграден на мястото
на "Българска ар-
мия". Профилът на
"армейците" във
Фейсбук запознава
феновете как ще
бъде процедирано с
тревата на новото
съоръжение. От
публикацията става
ясно, че "червените"
ще последват приме-
ра на Барселона,
Челси и други евро-
пейски грандове и
ще поставят хибрид-
но тревно покритие
на бъдещия си стади-
он.

"Отново е време
за интересна инфор-
мация за бъдещия ни
стадион. До предста-
вянето на целия
завършен идеен
проект, което предс-

ÖÑÊÀ êîïèðà Áàðñåëîíà è
×åëñè çà íîâèÿ ñòàäèîí
„Армейците“ с нова интересна информация за бъдещото съоръжение

Бившият футболен
съдия и настоящ лек-
тор и анализатор Де-
телин Баялцалиев кри-
тикува остро отсъжда-
нията на Георги Дави-
дов в 1/8-финала за
Купата на България
между Лудогорец и
Левски. Шампионите
спечелиха с 2:1 и се
класираха напред. Да-
видов обаче показа
двоен аршин и за
идентични ситуации
реши да даде дузпа за
"сините", но не и за
"орлите", които имат
сериозни претенции
към него.

"За пореден път се
убеждавам, че Дави-
дов е случайно поста-

Тони Дечев вече не е старши
треньор на баскетболния шампион
Балкан. Двете страни се разделят,
като решението е взето от ръко-
водството на клуба, съобщи уеб-
сайтът на ботевградчани. Офици-
алната причина са колебливите иг-
ри на Балкан в последните мачо-
ве. Отборът загуби три срещи в тур-
нира ФИБА Европа и отпадна от

Кристиано Роналдо
е казал "да" на пред-
ложението на Ал Насър
и след края на светов-
ното първенство ще се
присъедини към клуба
от Саудитска Арабия,
обяви "Марка". Конт-
рактът му ще е за 2,5
години при рекордно
възнаграждение в ис-
торията на футбола - по
200 млн. евро на сезон.
Най-вероятно в тази
сума са включени и
приходите от реклама.
За сравнение, Лионел
Меси и Неймар зара-

Показаха снимка на Кристиано Роналдо с екипа на новия му отбор

Ðåôåðúò íà Ëóäîãîðåö - Ëåâñêè
áåøå óìðÿë îò ñòðàõ, îáÿâè
Äåòåëèí Áàÿëöàëèåâ

вен от някого в съдий-
ството. Заради него
Петър Петров отказа
много добър съдия,
който, вместо да бъде
предложен за между-
народен, беше изва-
ден от "А" група", на-
писа в социалните
мрежи Детелин Баял-
цалиев.

"Освен очевидното,
малко професионал-
но: Не може да оти-
деш до корнера, за да
прецизираш къде е
поставена топката, и
да оставиш 18 души в
наказателното поле
без контрол. Възник-
ва конфликт - номер 6
от Лудогорец два пъ-
ти провокира, бутайки

Áàëêàí ñå ðàçäåëè ñ òðåíüîðà ñè
надпреварата. Ботевградчани стар-
тираха с три победи в турнира, но
лошата серия впоследствие ги пра-
ти на последното място в група "D".
В Националната баскетболна лига
тимът заема петата позиция с 4 ус-
пеха след 6 изиграни двубоя.

До идването на нов треньор от-
борът ще се ръководи от помощ-
ник-треньора Преслав Пешев. ç

противник, Давидов го
няма да направи пре-
венция, свири наруше-
ние на Цунами за удар
с ръка - няма картон,
преди това и след то-
ва картони на цент-
ралните защитници за
нарушения на 50 мет-
ра от вратата. Кой те
учи, г-н Давидов? А къ-
де е картонът при дуз-
пата? Къде Ви е гра-
матиката? Уважаеми
г-н Давидов, когато в
добавеното време си
показал картон за ба-
вене, което също е за-
бавяне , трябва да
удължиш времето
още… Освен ако не си
умрял от страх", напи-
са Баялцалиев. ç

Êðèñòèàíî Ðîíàëäî ñúñ
çàïëàòà 200 ìèëèîíà åâðî
íà ñåçîí, ðàçêðè „Ìàðêà“

ботват годишно по 70 -
75 млн. евро.

Официално догово-
рът на Кристиано ще
влезе в сила от 1 яну-
ари. "Марка" допълва,
че при самото под-
писване футболистът
ще получи и бонус в
размер на близо 100
млн. евро. Португале-
цът е свободен агент,
след като наскоро
разтрогна с Манчес-
тър Юнайтед.

Ал Насър е най-ус-
пешният клуб в Сау-
дитска Арабия с 29

трофея от местни и
международни турни-
ри. В момента треньор
е французинът Руди
Гарсия, който преди
това беше начело на
Марсилия, Рома, Ли-
он, Лил и др.

Елитната дивизия в
Саудитска Арабия е
съставена от 16 клуба,
а самото първенство
тече по схемата на по-
вечето в Европа. Ал
Насър е бронзов ме-
далист от миналия се-
зон, а в момента е на
втора позиция. ç

тои скоро, ще ви
информираме за
любопитни аспекти от
съоръжението. Може
би един от най-
важните такива е
полето за игра. За да
поддържаме тревното
покритие на игрище-
то в перфектно
състояние, ще изпол-
зваме хибридна
тревна настилка и ще
инсталираме най-
съвременни техноло-
гии за отопление и
осветление за рас-
теж на тревата.
Размерите на игри-
щето ще са 105 м x
68 м, каквото е
изискването на УЕФА
за стадиони от кате-
гория 4. За да удъл-
жим максимално
живота на терена и
да предоставим най-
добрите условия за
игра, в наказателните
полета ще разполо-
жим хибридно тревно
покритие. То предс-

тавлява комбинация
между естествена
трева и синтетични
фибри, които по
технологичен начин
подсилват натурална-
та тревна площ, така
че да не се влияе от
метеорологични
условия или натовар-
ването. Хибридно
покритие е инстали-
рано на стадионите
на клубове като
Барселона, Челси,
Фулъм, Бешикташ и
много други. За
изграждането ще се
обърнем към най-
добрите експерти,
които могат да гаран-
тират, че хибридното
тревно покритие ще
имитира максимално
изцяло естествената
тревна площ. За да
подсигурим перфект-
ни условия на игра и
през зимата, ще бъде
инсталирана подпоч-
вена отоплителна
система. Тя представ-

лява тръбопроводи,
по които минава
топла вода, благода-
рение на която ледът
и снегът на игрището
се разтопяват. Част
от отоплението ще
бъде захранвано от
екологичната термо-
помпа "въздух-вода".
Това не само ще
сведе броя отложени
мачове до нула, но и

ще има благоприятен
ефект върху дългос-
рочното съхраняване
на тревното покри-
тие. За да поддържа-
ме тревата в идеално
състояние през
цялата година, ще
бъде инсталирано и
осветление за рас-
теж на покритието,
което да стимулира
бързото покълване и

навременното регене-
риране на тревната
настилка. Всичко
това ще гарантира
по-висока сигурност
за футболистите и по-
нисък процент трав-
ми", разкриват от
"червения" клуб
поредните интересни
подробности около
изграждането на
новото съоръжение. ç



ÑÏÎÐÒ 13 6.12.2022 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Капитанът на Англия Хари Кейн е една от основните фигури за силното
представяне на "трите лъва"

Ðàõèì Ñòúðëèíã ñå ïðèáðà ñïåøíî
â Ëîíäîí çàðàäè êðàäöè

Рахим Стърлинг напусна Катар, за да се прибере в Англия,
въпреки двубоя със Сенегал. От английската футболна асоциация
обявиха, че той няма да бъде в състава заради "семеен проб-
лем", а местните медии разкриха, че причината е обир на дома
на футболиста. Стърлинг е отлетял за Лондон, тъй като въоръже-
ни лица са нахлули в дома му.

Грабежът е извършен, докато роднините на Стърлинг са си
били у дома. Тече мащабно разследване на инцидента, който
потресе английската звезда и семейството му. "От къщата е из-
чезнало почти всичко, до което са се добрали нападателите и
има някаква стойност. Изглежда, е било добре планирано", ко-
ментира източник, близък до семейството. Все още не е ясно
кога и дали Стърлинг ще се завърне в Катар.

Настоящият свето-
вен шампион Франция
победи Полша с 3:1 в
1/8-финал от Мондиа-
ла в Катар и в следва-
щата фаза ще се изп-
рави срещу Англия.
Оливие Жиру стана
голмайстор номер 1 на
"петлите" за всички
времена с 52 гола, из-
преварвайки Тиери Ан-
ри. Килиан Мбапе пък
надмина Пеле с деве-
тия си гол на световни
финали (Краля на фут-
бола има 7), преди да
е навършил 24 години.

Най-сериозно поло-
жение от началото на
двубоя дойде в 29-ата
минута, когато Дембе-
ле подаде на Жиру, но
той не успя да се раз-
пише на празна вра-

36-годишният Оливие Жиру (вляво) и 23-годишният Килиан Мбапе подобряват
голови рекорди на Мондиала

Ханзи Флик ще запази поста си
на национален селекционер на
Германия въпреки провала в Ка-
тар, пише Sport1. Спецът ще оста-
не начело на "маншафта" до Евро
2024 включително. Германците то-
гава ще са домакини на форума.
Договорът на Флик изтича имен-
но тогава и босовете на Германс-
кия футболен съюз нямат намере-
ние да го разтрогнат.

След фиаското на Бундестима
на Мондиал 2022 се заговори, че
специалистът може да бъде осво-
боден или сам да подаде оставка.
Германците паднаха от Япония с

Звездата на Аржен-
тина Лионел Меси по-
сочи фаворитите си за
световната титла, след
като класира своя от-
бор на четвъртфинал.
Носителят на рекор-
ден брой "Златни топ-
ки" изведе "гаучосите"
до фазата на най-доб-
рите осем, отбеляз-
вайки едно от попаде-
нията при успеха с 2:1
срещу Австралия .
След мача, осигурил
на Аржентина сблъсък
с Нидерландия, Меси
сподели кои смята за
основни конкуренти.

Æèðó è Ìáàïå ïèøàò èñòîðèÿ
çà Ôðàíöèÿ â Êàòàð

та. Последва и про-
пуск на Мбапе в 35-
ата, за да се стигне до
най-чистото положе-
ние за Полша две ми-
нути по-късно. Минута
преди края на редов-
ното време Оливие
Жиру влезе в истори-
ята като голмайстор
номер 1 на френския
тим с 52-ия си гол за
"петлите". Той завърши
многоходова акция и
изведе Франция нап-
ред в резултата 1:0.

Четвърт час преди
края на срещата
Франция избухна с
контраатака, Жури на-
мери Дембеле, той
пусна топката към
Мбепе, който я насо-
чи неспасяемо в гор-
ния десен ъгъл (2:0).

Попадението го изст-
реля на върха при гол-
майсторите на Монди-
ала и го постави пред
Пеле с най-много го-
лове - 8 на световни
първенства преди да
е навършил 24 години.
Мбапе вкара още един
гол в мача в 90-ата ми-
нута след пас на Мар-
кус Тюрам за 3:0.

В продължението
Полша получи дузпа
за игра с ръка на
френски бранител. Ро-
берт Левандовски
пропусна от бялата
точка, но изпълни от-
ново заради навлезли
в наказателното поле
играчи на Франция.
При втория опит по-
лякът се разписа за
крайното 3:1. ç

Òðåíüîðúò íà Ãåðìàíèÿ çàïàçâà
ïîñòà ñè äî Åâðî 2024

1:2, завършиха 1:1 с Испания и би-
ха с 4:2 Коста Рика в мач без зна-
чение, защото японците по също-
то време сензационно треснаха
"червените фурии".

Президентът на ГФС Бернд Но-
йендорф иска от Флик да направи
анализ на мачовете в Катар и да
предложи начини за решаване на
проблемите. Вече стана ясно, че
две от ключовите фигури в съста-
ва на Германия - Томас Мюлер и
Илкай Гюндоган, ще прекратят ка-
риерата си в националния отбор,
а статутът на Мануел Нойер вече
няма да е на безспорен №1. ç

Програмата за днес - 1/8-финали

17 ч. - Мароко  - Испания - БНТ 1

21 ч. - Португалия - Швейцария - Нова

Áðàçèëèÿ, „ïåòëèòå“ è Èñïàíèÿ
ñà íàé-ãîëåìèòå íè êîíêóðåíòè
çà òèòëà, òâúðäè Ëèîíåë Ìåñè

"Аржентина винаги
е била силна и сред
най-добрите. Знаем,
че ние имаме реални
шансове за световна-
та титла. Трябваше да
го покажем отново и
срещу Австралия. Гле-
даме всички мачове
от Мондиала, които
можем. Бразилия се
представя отлично,
въпреки че загуби от

Камерун. Остава един
от големите фавори-
ти. Франция играе
силно, както и Испа-
ния, нищо че отстъпи
на Япония. Испанци-
те имат ясна идея как-
во правят и не е лес-
но да им отнемеш
владението на топка-
та. Ще е трудно да ги
победим " , сподели
Меси. ç

Англия победи Сенегал с
3:0 в 1/8-финал на светов-
ното първенство по футбол
в Катар и в следващата фа-
за ще се изправи срещу
Франция. Този четвъртфи-
нал е на 10 декември от 21
часа. "Трите лъва" записа-
ха най-убедителния успех в
тази фаза на турнира на
Мондиала досега, а в съ-
щото време станаха отбо-
рът с най-добра голова раз-

Àíãëèÿ ñðàçè Ñåíåãàë ñ 3:0 è
ñå èçïðàâÿ ñðåùó Ôðàíöèÿ

Интригуващият четвъртфинал между двата европейски гранда е на 10 декември
лика и с най-много срещи
без допуснат гол.

Англичаните успяха да
поведат в резултата. Джуд
Белингам поднесе топката
на Джордан Хендерсън,
който се разписа за 1:0 в
38-ата минута. Малко след
това Хари Кейн пропусна.
Отново той обаче се реван-
шира в продължението на
първата част и се разписа
за 2:0 с първия си гол на

Мондиала в Катар. Така
капитанът на националния
отбор на Англия стана при-
тежател на впечатляващо
постижение в историята на
световните първенства.
Според авторитетната
спортна статистическа
агенция Opta 29-годишният
нападател е единственият,
вкарал гол с всеки свой то-
чен удар в противникови-
те врати. Той има седем из-
стрела в рамките на вра-
тите и седем попадения на
световни първенства. Ос-
вен това се е разписвал
шест пъти по време на
световното първенство в
Русия през 2018 г.

Втората част започна с
пропуски на Букайо Сака
и Хари Кейн, но малко пре-
ди да изтече часа игра Са-
ка се разписа за 3:0 след
пас от лявото крило на Фил
Фодън.

След 1/8-финала Хари
Кейн похвали представяне-
то на 19-годишния си съот-
борник Джуд Белингам. Мла-
докът прави изключително
силни мачове от началото

на световното първенство и
се утвърди в титулярния със-
тав на Гарет Саутгейт. Хал-
фът на Борусия (Дортмунд)
даде асистенцията за пър-
вия гол на Джордан Хендер-
сън, а има и гол още на стар-
та в двубоя с Иран.

"Смятам, че той е фан-
тастичен играч. Белингам
има всичко със и без топ-
ка. Пресира отлично, бори
се, влиза в единоборства,
може да преодолява игра-

чи и да напредва с топка-
та в крака. Много го харес-
вам. Той е много зрял във
взимането на решения на
терена, което е изключи-
телно важно за полузащит-
ник. Хлапето има всичко.
Всичко, което мога да ка-
жа, е да продължи да се
учи, има много години пред
себе си и съм сигурен, че
ще се подобрява. Страхот-
но е да го имаме в съста-
ва си", заяви Кейн. ç



ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ 6.12.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14

НикулденНикулденНикулденНикулденНикулден Íà òîçè äåí

�

Събития

� 1240 г. - Армията на
монголския владетел Бату
Хан покорява Киевското
княжество.
� 1768 г. - За първи път е
публикувана Енциклопедия
Британика.
� 1877 г. - Започва
издаването на вестник
„Вашингтон Поуст“.
� 1879 г. - Съставено е
второто правителство на
България, начело с
Климент Търновски.
� 1917 г. - Първата
световна война: в Хали-
факс (Канада) избухва
корабът „Монблан“,
превозващ динамит,
загиват около 1600 души,
а по крайбрежието са
разрушени 3000 сгради.
� 1978 г. - В Испания е
приета нова конституция
на страната чрез референ-
дум.
� 2003 г. - Създадена е
Българоезична Уикипедия.

Родени

� 1849 г. - Аугуст фон
Макензен, германски
фелдмаршал
� 1892 г. - Едуард Виктор
Епълтън, британски физик,
Нобелов лауреат
� 1898 г. - Гунар Мирдал,
шведски икономист,
Нобелов лауреат през
1974 г.

Кучетата предпо-
читат електрически-
те автомобили пред
дизеловите, защото
те са по-тихи и
вибрациите в тях са
по-малко, съобщи
"Дейли мейл".

В електрически
автомобил пулсът на
кучета намалява с 30
процента. По-малко-
то вибрации намаля-
ват и опасността от
гадене. В дизелов
автомобил те се
изправят от легнало
положение с 40
процента повече.

Учени от универ-
ситета на Линкълн
са работили с 20 ку-
чета. Те са ги возили
по 10 мин в електро-
мобил и в дизелов
автомобил с едноча-
сова почивка, като
са записвали био-

Кучетата предпочитат електрическите
автомобили пред дизеловите

Днес празнуваме
Никулден. Празникът е в
чест на свети Николай
Мирликийски Чудотворец,
който е покровител на
моретата, езерата и
реките, на моряците и
рибарите, на семейството
и рода.

На този ден празнуват
Никола, Николай, Николи-
на, Ненка, Нино. Освен
моряците и рибарите, за
свой празник го приемат
банкерите и търговците.

Първообразът е исто-
рическа личност - Никола
Мираликийски, роден
през 270 година от н.е. в
Патара - Ликия, Мала Азия
(днес Турция).

Източноправославната
религиозна традиция го
почита като покровител на
мореплавателите. Според
една легенда по време на
силна морска буря свете-
цът спасил с молитви
моряците на кораба, с
който пътувал към Божи
гроб. Според друга светия-
та запушил дупка в кораба
с шаран и възкресил
моряк, починал при падане
от най-високата мачта.

Смята се, че когато е
ядосан, светецът причиня-

ПОЕТ

Дядо ми е все зает

в своя важен кабинет.

В него нищо не е в ред.

Книги пръснати навред

върху голия паркет.

Казват, че той бил поет.

Даже знам един куплет

със съвременен сюжет:

"Никой български поет

не лети със самолет".

В дядовия кабинет

влизам всеки ден във 5.

Той, макар че е зает,

вади воден пистолет

и се пръскаме подред.

После дава ми съвет

тихо, тайно, под секрет

как да пиша аз сонет.

Де да имам тоз късмет

и да стана аз поет

в дядовия кабинет!

Недялко
ЙОРДАНОВ,

посветено на моя

внук Самуил

Никулден на масата
присъства шаран.

Традиция е и да се
сложат най-големите
люспи от шарана в
портфейла - за да носи
пари през цялата година.
Костите пък не изхвърля-
ме, а закопаваме в
земята или пускаме в
течащи води - за да се
умножи семейството и да
има благополучие.

Някога майките изпол-
звали костта от главата
на шарана (която прили-
ча на кръст) като амулет-
че, което пришивали
в дрехите на малките
деца, за да ги пази от
болести.

ва бурите и ураганите.
Затова на Никулден
моряците остават на
сушата.

Според народните
поверия именно свети
Никола носи първия сняг -
падащ от дългата му бяла
брада, а най-често бялата
снежна зима пристига
именно след 6 декември.

По традиция на праз-
ника се събира цялото
семейство на трапезата, а
тя не се вдига през целия
ден. "Варвара вари, Сава
пече, Никола иде с голя-
мата лъжица и гости
гощава",  казва народната
приказка.

Задължително на

� 1924 г. - Павел Матев,
български поет

Починали

� 343 г. - Свети Николай
Мирликийски, източнорим-
ски духовник
� 1988 г. - Рой Орбисън,
американски певец
� 1991 г. - Ричард Стоун,
британски икономист,
Нобелов лауреат

� 2019 г. - Стоянка
Мутафова, българска
актриса

метричните им по-
казатели. Снимали
са ги и с ГоуПро
камера, за да прос-
ледят признаци в
поведението им,
които са показател-
ни за дискомфорт

или спокойствие.
Само едно от кучета-
та преди това се е
било возило в елек-
трически автомобил.

Резултатите от
изследването потвър-
ждават наблюдения

на собственици на
кучета, според които
39 процента се
настаняват по-удобно
в електрически
автомобил, 43 про-
цента са по-спокой-
ни, 42 процента

изглеждат по-малко
тревожни, а 45
процента скимтят по-
малко.

Отделно изслед-
ване показва, че
според 58 процента
от собствениците на
кучета, питомците
им са склонни да се
превъзбуждат,
когато пътуват с
кола. Според 48
процента те страдат
от тревожност, а
според 44 процента
- от гадене.

Най-предпочита-
ната песен от куче-
тата в автомобилите
е How Deep Is Your
Love на "Би Джийс",
следвана от
No woman no cry на
Боб Марли и
(Everything I Do)
I'll Do It for You на
Брайън Адамс.

Обявиха думата на годината според речника на Оксфорд
Речникът на "Оксфорд" обяви

своята Дума на годината, съобщи
ТАСС, цитирайки прессъобщение
на университетското издателство.

Изразът goblin mode, който
означава "необичаен модел на
поведение, отхвърлящ обществе-
ните норми и очаквания" е Дума
на годината.  За първи път фраза-
та е използвана в Туитър през
2009 г. Широкото й разпростране-

ние започва през февруари 2022 г.
Тогава goblin mode попада в
заглавията на вестници и списа-
ния.

За разпространение на израза
спомага и отмяната на ограничени-
ята, въведени от различните прави-
телства във връзка с пандемията
от COVID-19.

Думи на годината в Англия:
"пермакриза" и "партигейт"

"Възможно е популярността на
израза да отразява настроения,
присъщи на хората, във връзка с
т. нар. връщане към нормалния
живот", се казва още в съобще-
нието на издателството.

На второ място в класацията
за Дума на годината е "метавсе-
лена" (metaverse). На трето място
е хаштагът #"Аз съм с"
("#IStandWith").
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня - коментарно предаване
/п/

05.40 Телепазарен прозорец
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/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Румбата, аз и Роналдо - детски тв

филм
14.15 Бу-Бум - дългият път към дома -

анимационен филм
14.45 Фестивал на анимационното кино: Оби-

чам да обичам мама - анимационен
филм /Украйна, 2020 г./, режисьор
Степан Ковал

14.55 Звезден прах - тв филм
15.20 Снежен свят - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща - пряко предава-
не от Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Зала на славата: Ивайло Йорданов
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджиева
22.00 Виктор Юго - враг на държавата -

4-сериен тв филм /Франция, 2018
г./, 1 епизод, режисьор Жан-Марк
Муту, в ролите: Яник Шоара, Изабел
Каре, Ерика Сент, Над Дийо и др.

23.00 По света и у нас
23.30 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща /запис/
02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща /п/
04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.45 Снежен свят - тв филм /п/

ÁÍÒ 3

06.30 Колоездачна обиколка на Хърватия -
обзор

07.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Сингапур

14.55 Зала на славата: Илиан Илиев
15.15 Днес на Световното първенство по

футбол
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-

минафинална среща - пряко предава-
не от Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.35 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

21.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

23.30 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

02.15 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

04.30 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Сингапур

bTV

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

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

сислава Стоянова и Александър Кади-
ев

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

но шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

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

риал, с. 4, еп. 57
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. 8
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 8
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 7
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп. 11,
- 14

08.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 3
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 6
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 13
11.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 3
12.00 "Геймър" - предаване за електронни

спортове и игри с водещ Натали
Трифонова, еп. 40

12.30 "Извънредно решение" - екшън, три-
лър (САЩ, 1996), режисьор Стюарт
Беърд, в ролите: Стивън Сегал, Кърт
Ръсел, Джон Легуизамо, Хали Бери,
Джо Мортън, Оливър Плат и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 4
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 7
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 14
18.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 14
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, еп. 9
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 12
22.00 Бандата на Екшън: "Х-Мен 2" - фантас-

тика, екшън, приключенски (САЩ,
2003), режисьор Брайън Сингър, в
ролите: Патрик Стюарт, Хю Джакман,
Иън Маккелън, Фамке Янсен, Джеймс
Марсдън, Хали Бери, Ана Пакуин и др.

00.30 "Елитен отряд" - сериал, еп. 12
01.30 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 4
02.30 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 14
03.30 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 14
04.30 "Спенсър" - сериал, еп. 7

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 4, еп. 6, 7
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация, с. 2, еп. 1, 2
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Сватбена треска" - комедия (САЩ,

2019), режисьор Робърт Лукетич, в
ролите: Сара Хайланд, Тайлър Джеймс
Уилямс, Джена Дюън, Мат Шайвли,
Ана Кемп и др.

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. 13, 14
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 111,

112
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 17, 18
20.00 "Претъпкано" - сериал, еп. 9, 10
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

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

риал, еп. 6
23.30 "Марлон" - сериал, еп.7
00.00 "Сватбена треска" /п./ - комедия (САЩ,

2019)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2021)
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 3

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 2

08.00 "Нуреев" - биографичен, документа-

лен (Великобритания, Дания, Фран-
ция, Испания, САЩ, Украйна, 2018),
режисьори Дейвид Морис и Джаки
Морис

10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 8,
еп. 1

12.15 "Бари Сийл: Наркотрафикантът" - кри-
минален, трилър, биографичен (САЩ,
2017), режисьор Дъг Лайман, в роли-
те: Том Круз, Донъл Глийсън, Джеси
Племънс, Лола Кърк, Сара Райт, Джо-
натан Ясков и др.

14.30 "Бившата" - трилър (САЩ, 2019), ре-
жисьор Дани Будай, в ролите: Алиша
Зиглър, Маяра Уолш, Филип Бойд,
Джак Кризманич и др.

16.15 "Животът днес е гаден" - комедия,
романтичен, музикален (САЩ, 2017),
режисьор Даниел Гил, в ролите: Иън
Харт, Джеси Кейв, Стивън Макинтош,
Том Райли и др.

18.15 "Несломен" - военен, драма, биогра-
фичен, спортен (САЩ, 2014), режи-
сьор Анджелина Джоли, в ролите:
Джак О`Конъл, Донъл Глийсън, Фин
Уитрок, Гарет Хедлунд, Такамаса Иши-
хара, Кен Уатанабе и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Свекървище" - комедия, романтичен

(САЩ, Германия, 2005), режисьор Ро-
бърт Лукетич, в ролите: Дженифър
Лопес, Майкъл Вартан, Джейн Фонда,
Уанда Сайкс, Адам Скот, Моне Мей-
зър, Ани Парис, Уил Арнет, Илейн
Стрич и др.

23.00 "Формата на водата" - фентъзи, драма,
приключенски, романтичен (САЩ,
2017), режисьор Гийермо дел Торо, в
ролите: Сали Хокинс, Октавия Спен-
сър, Майкъл Шанън, Дъг Джоунс, Май-
къл Стулбарг, Ричард Дженкинс и др.
[14+]

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 8, еп. 1

03.30 "Нуреев" - биографичен, документа-
лен (Великобритания, Дания, Фран-
ция, Испания, САЩ, Украйна, 2018),
режисьори Дейвид Морис и Джаки
Морис

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Една жена" - сериен филм /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
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" (нов сезон) -

риалити
20.40 Студио "Като за Световно"
21.00 Мач от осминафиналната фаза 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" - сериен филм

02.00 "Не пускай ръката ми" - сериен филм
03.40 "Песента на живота" - сериен филм

Äèåìà

06.45 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 17 /п/

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

08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10, 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 10, 2
епизода

16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-
зон 6

17.00 "Кодово име Ван Дам" - екшън-коме-
дия с уч. на Жан-Клод Ван Дам, Валери
Бодсън, Ерве Соне и др.

19.00 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 17

20.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.00 "Клопка" - трилър с уч. на Шон Конъри,

Катрин-Зита Джоунс, Винг Реймс, Уил
Патън, Мори Чейкин и др.

00.15 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
01.10 Дневник: ФИФА Световно първенство

по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Морският вълк" - приключенски филм

с уч. на Себастиан Кох, Тим Рот, Нийв
Кембъл, Стивън Кембъл Мур и др., I
част

08.50 "Страховити истории: Призрачен Хе-
лоуин" - с уч. на Калийл Харис,
Джеръми Рей Тейлър, Мадисън Айс-
ман, Мик Уингърт и др. /п/

11.00 "Отбор за милиони" - комедия с уч. на
Били Боб Торнтън, Марша Гей Хардън,
Грег Киниър и др.

13.20 "Завинаги моя" - романтична драма с
уч. на Алекс Роу, Джесика Рот, Аби
Райдър Фортсън, Травис Трит и др. /п/

15.30 "Да изчезнеш за 60 секунди" - екшън
с уч. на Никълъс Кейдж, Анджелина
Джоли, Робърт Дювал, Джовани Риби-
зи, Вини Джоунс, Скот Каан, Делрой
Линдо, Уил Патън, Уилям Лий Скот и
др. /п/

17.50 "Ангелите на Чарли: Газ до дупка" -
екшън-комедия с уч. на Дрю Баримор,
Камерън Диас, Луси Лиу, Бърни Мак,
Криспин Глоувър, Джъстин Теру, Деми
Мур, Мат ле Бланк, Шая Лебьоф и др.
/п/

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

21.00 "С дъх на канела" - драма с уч. на
Чанинг Тейтъм, Аманда Сийфрид, Ри-
чард Дженкинс, Хенри Томас и др.

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

00.10 "Спасяването на редник Раян" - вое-
нен филм с уч. на Том Ханкс, Мат
Деймън, Том Сайзмор, Едуард Бърнс,
Вин Дизел, Бари Пепър, Джовани Ри-
бизи, Тед Дансън и др. /п/

Тв програма - вторник, 6 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Cinema, 21.00 ч., "Свекървище" - комедия,
романтичен (САЩ, Германия, 2005), в ролите: Дженифър

Лопес, Майкъл Вартан, Джейн Фонда, Уанда Сайкс,
Адам Скот, Моне Мейзър, Ани Парис, Уил Арнет,

Илейн Стрич и др.

Днес преносът на въздушни маси над
страната ще е от югозапад и температу-
рите ще бъдат по-високи от обичайните
за първата половина на декември. Ще
преобладава облачно, в равнините и мъг-
ливо време. Временни разкъсвания на
облачността ще има над планинските ра-

йони. В западната част от Горнотракийс-
ката низина и по поречието на Дунав мъг-
лата ще е трайна и на места ще има ръ-
межи. Преобладаващите минимални тем-
ператури ще бъдат между 3° и 8°, а мак-
сималните - между 7° и 12°.

НИМХ/БТА
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Връщат блясъка
на вековния храм
"Св. св. Кирил и Методий“
в Бургас
Реставраторът Иван Бахату-
ров връща блясъка на
фасадата на катедралния
храм "Св. св. Кирил и
Методий" в центъра на
Бургас, строен по планове
на италианския архитект
Рикардо Тоскани. Църквата е
с изключителна архитекту-
ра, обявена е за паметник
на културата с национално
значение, един от символи-
те на града. Преди години
фасадата й започна да се
рони и влагата да прониква
навътре. Възстановяват се
над 1000 уникални орна-
мента на вековна църква.
"Сега нашата работа е да
спасим фасадата и орна-
ментите на църквата във
вида, в който са стигнали
до нас. Целта е визията
максимално да се доближи
до оригинала."

Правят нов филм за
прочутата вдовица Клико
Лентата ще разкаже истори-
ята на вдовицата Клико,
съобщи в. "Паризиен".
Американски екип снима в
Реймс нова независима
продукция за жената, дала
името си на прочуто
шампанско. Най-известната
вдовица в света - Барб
Никол Клико, родена през
1777 г., произлиза от
най-богатото семейство
в Реймс. Овдовява на
28 години. Тя разширява
дейността и изнася шам-
панско за цяла Европа.
В ролята на известната
производителка влиза
актрисата Хейли Бенет,
звезда от "Великолепната
седморка" (2016 г.).

Íàêðàòêî

Студенти на проф. Добри Добрев
от НХА се събират за групова
изложба в галерията на СБХ на
столичната ул. "Шипка" 6. Експози-
цията се открива на 8 декември.

Общо 17 автори участват като
почит към паметта на своя препода-
вател и отбелязват 45 години от
дипломирането си. "Като студенти за
нас беше повече от интересно да
сме заедно и в ателието, и извън
него… Всеки сам е избрал с какво
да се представи, не сме обсъждали
това. За нас остава удоволствието
след толкова години да се видим и
се надяваме срещата да е интерес-
на и за публиката", коментират те.

Включват се Ангел Васев, Анд-
рей Даниел, Антоний Григоров,
Валентин Колев, Васил Милчев,
Каталина Милева, Матти Кариула,
Милко Божков, Мими Добрева,
Никола Стефанов, Николай Ива-
нов, Николай Каранфилов, Стефан
Стоянов, Стефан Янев, Стефанка
Стойчева, Стефка Аройо и Яшара-
ли Тахир. "Курсът тогава е бил от
28 момчета и момичета, животът и

Една от най-големите
цигулкови звезди, Даниел
Хоуп ще свири със Софий-
ската филхармония на 8
декември. В зала "Бълга-
рия" от 19.00 ч. известни-
ят изпълнител ще предс-
тави Концерт за цигулка
и оркестър в си минор от
Едуард Елгар. Във втора-
та част ще звучи "Рекви-
ем" от Карл Дженкинс с
участието на Национал-
ния филхармоничен хор.

Цели 30 години цигу-
ларят Даниел Хоуп шест-
ва по света, прославян
като виртуозен солист с
артистична гъвкавост,
посветен и на хуманитар-
ни каузи. Когато Даниел

�

Áðèëÿíòíèÿò öèãóëàð Äàíèåë Õîóï
ñ êîíöåðò â Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

творческият им път ги е отвел в
различи посоки", коментират от
СБХ.

Проф. Добри Добрев (1927 -
2003) е роден в казанлъшкото село
Горно Сахране. През 1948 г. е
студент руска филология в Софий-
ския университет. През 1949 г. е
приет в Художествената академия,

Изложбата е от
6 декември до
7 януари 2023 г. в
СБХ - зала 1С,
ул. "Шипка" 6.
Изложбата "Изоста-
вените" е посветена
на един напълно
непознат дял от
творчеството на
Васил Бараков. На
намерените в двете
достигнали до нас
папки на автора,
оцелели след рухва-
нето на неговия
дом и ателие в
Драгалевци. Пре-
тъпкани с меланхо-
лия творчески
опити, които ни
повеждат не просто
по "калните колово-
зи на самотата", а
към чувствената
същност на худож-
ника.

„Èçîñòàâåíèòå“ - 120 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Âàñèë Áàðàêîâ
Към отношението

му към линията,
петното, цвета,
композицията, но и
към човешкото в
него самия. Към
анатомията на
творчеството му.

В десетките
картини на живопи-
сеца, завършени
творби, подписани
от собствената му
ръка, и намерили
своето достойно
място в историята
на българското
изкуство, в музеи и
частни колекции,
откриваме отразени
останалите неприс-
тъпни за мнозина
"територии на
меланхолията".

Своеобразни
свидетелства за
личните му срещи с

Джордж Клуни и му-
зикантите от U2 бяха
сред почетените на цере-
мония в "Кенеди център",
съобщиха АФП. Всяка го-
дина центърът "Кенеди"
връчва награди на артис-
ти за влияние върху кул-
турата. 61-годишният ак-
тьор Джордж Клуни бла-
годари за оказаната му
почит. Той пристигна на
церемонията със съпру-
гата си Амал, която е ад-
вокат в защита на човеш-
ките права. "Израснах в
малко градче в Кентъки
и никога не съм си пред-
ставял, че един ден ще
седя в Кенеди център. За
мен е чест да бъда сред
толкова много невероят-
ни артисти", каза Клуни.
Джулия Робъртс, прия-
телка на Клуни, го наре-
че "идеалната комбина-
ция между джентълмен и
знаменитост". ç

Äæîðäæ Êëóíè áå
íà öåðåìîíèÿ â
„Êåíåäè öåíòúð“

специалност "Живопис", а от 1956
до 1960 г. е преподавател в Худо-
жествената гимназия в София. От
1961 г. е асистент по рисуване във
ВИИИ "Николай Павлович". Осем
години по-късно става доцент, а
след това и професор по живопис.
От 1973 до 1976 г. е декан на Факул-
тета за изящни изкуства. ç

природата са индус-
триалните пейзажи,
натюрмортът. Него-
вите картини са

осмислени, беляза-
ни от вглъбеност,
чувствителност, от
която някои биха се

освободили заради
непоносимата
тежест, но не и
Бараков. ç

Хоуп е само на 11години,
той е поканен от Йехуди
Менухин да свири с него
в дует Бела Барток по
немската телевизия. Учи
в Highgate School и Крал-
ската музикална акаде-
мия при Захар Брон, Иц-
хак Рашковски и Феликс
Андриевски. В дългото
артистично партньорство
на Хоуп с Йехуди Мену-
хин са осъществени над
60 съвместни концерта,
включително последната
изява на лорд Йехуди Ме-
нухин през 1999 г., в коя-
то той дирижира изпъл-
нението на Хоуп на Кон-
церта за цигулка на Алф-
ред Шнитке. ç


