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Днешен поглед
към българските
президенти

Рекорден ръст на жилищните заеми
По данни на БНБ към края на октомври отпуснатите заеми за
покупка на жилища са в размер на 13,7 млрд. лв. За година те са
нараснали с 1,94 млрд. лв., или с 16,5%.
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Велиана ХРИСТОВА
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Болниците няма да са
търговски дружества
О
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Предложенията на БСП в сектор „Здравеопазване”
срещнаха пълна подкрепа при преговорите

т два дни медиите си намериха
тема, която да нищят денонощно.
Разбира се, информацията за трагедията с десетките загинали на
магистрала “Струма” е важно
нещо и с право в първия ден македонските репортери получиха
упреци, че мълчат. Но, простете,
по обедно време вчера в интернет
имаше... 16 200 000 публикации и
предавания по темата! То не бяха
приказки за пътя, за асфалта, за
превозвача, за шофьора, за мантинелата, че и ровене за личните
съдби и живот на всеки от загиналите! Да завираш микрофон в устата на хора, които току-що са
загубили близките си, и да питате
как се чувстват, не е много етично, не мислите ли?
Кого ли не привикваха в студията, кого ли не разпитваха кой
бил виновен, по кого ли не
хвърляха кал, преди изобщо да е
започнало разследването. Дори в
Деня на траур. Че стигнаха чак до
нелепото в такъв момент питане
как ще се отрази трагедията върху
политическите преговори между
България и РС Македония. На Заев
му се наложи да парира тъпия
въпрос и да каже само, че случилото се сближава народите ни в
скръбта. Защото наистина хората
се сближават най-много в мъка и
в радост.
Но, колеги, замълчете поне за
малко! Не ровете в бельото на
пострадалите! Възпитанието и
професията го изискват!

Едно от основните искания на БСП - общинските и
държавните болници да престанат да бъдат търговски
дружества, е на път да се
сбъдне. Това е изводът след
преговорите между левицата, ПП, ИТН и ДБ в сектор

“Здравеопазване” преди подписването на бъдещо коалиционно споразумение за
съставяне на кабинет. Представителите на четирите
партии постигнаха консенсус и след анализ ще започне
подготовка за смяна на ста-

тута на държавните и общинските болници.
Идеята е здравноосигурените пациенти да не доплащат в подобни лечебни заведения. Има идея да бъде
въведен и обществен контрол на болниците, които

ползват обществени средства. На практика всички предложения на БСП, свързани
със здравеопазването, бяха
приети.
Стр. 2

За преговорите в сектор
“Земеделие” - стр.3
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EUR:
1.95583

GBP:
2.33017

USD:
1.74534
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ПРОМЕНЛИВО

CHF:
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Граждани продължават да носят цветя в посолството на Северна Македония в памет на загиналите в тежката
катастрофа на магистрала “Струма”. Разследването по случая и изясняването на причините за инцидента продължават.
Седмината спасени пътници вече са стабилни, но в тежко психическо състояние, обявиха от болница “Пирогов”
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Слух за прокурорска проверка срещу Бойко Рашков
Софийската градска прокуратура е поискала разкриване
на данъчна и осигурителна
тайна на служебния вътрешен
министър Бойко Рашков,
съобщи “Дневник”, позовавайки се на свои източници. Ис-

кането е отправено в началото на седмицата.
Нямаше информация по какво производство е питането,
както и дали става въпрос за
проверка или досъдебно производство. Софийската градска

прокуратура може да разследва тежки престъпления, включително данъчни престъпления.
Корупционните престъпления
се разследват от специализираната прокуратура.
Бойко Рашков коментира, че

не знае за какво става въпрос и
не го интересува. Градският прокурор на София Илияна Кирилова също не даваше подробности за случая, но по-късно официално отрече да има подобни
проверки и искания за данъчна

ревизия на вътрешния министър.
В началото на юни, след
като Рашков изнесе информация, че прокуратурата бездейства по проверки за имущественото състояние на магистрати и политици, определени медии се прицелиха в имотното
му състояние. От ГЕРБ също
питаха как Рашков се е сдобил
с няколко имота.

Болниците няма да са
търговски дружества
Преговарящите за бъдещите управленски политики приеха
всички предложения на БСП в сферата на здравеопазването
Аида ПАНИКЯН

Болниците повече не може да са
търговски дружества, а на пациента да се
гледа като на касичка, заявиха представителите на БСП още в началото на преговорите за коалиционно споразумение в
сектор “Здравеопазване”. “С това компромис няма да направим. Тези болници
няма да акумулират печалба, а за лечението си здравноосигурените пациенти
няма да доплащат. Да бъде въведен и
обществен контрол на лечебни заведения,
които ползват обществени средства”,
настоя проф. Георги Михайлов.
На практика всички предложения на
БСП бяха приети от преговарящите,
като част от тях бяха допълнени и разширени след дискусията с представите-

ли на “Продължаваме промяната” (ПП),
“Има такъв народ” (ИТН) и “Демократична България” (ДБ) Позициите на левицата представиха проф. Михайлов и
доц. Георги Йорданов. Според Асен
Василев смяната на статута на болниците няма да спре изтичането на пари,
затова е необходим контрол.
Болниците в труднодостъпните райони да имат статут на защитени, настояха
от левицата и поискаха финансовото им
подпомагане да залегне още в бюджет
2022, като държавата поеме задълженията им, възлизащи на около 100 млн. лв.
Необходима е реорганизация на спешната помощ и възможност и в най-отдалечената точка на страната хората да имат
достъп до нея, категоричен бе доц. Йорданов. БСП иска в бюджета за догодина
да се заложи увеличаване на парите за
превенция и контрол на инфекциозните

болести, както и разширяване на скринингови програми за социално значими и
за редки болести.
Необходим е нов Закон за лечебните заведения, а НЗОК, която в последните години е одържавена, да върне обществения си характер. Около тези
предложения на левицата се обединиха
и останалите участници в преговорите.
Съгласие бе постигнато и за въвеждането на електронно здравно досие до
края на идната година. Сред предложенията на социалистите е и намаляване
на ДДС върху лекарствата и медицинските изделия до 9%, а лекарствата за
деца до 14 г. да са безплатни.
ДБ настоява за премахване на клиничните пътеки като инструмент за плащане и въвеждане на диагностичносвързаните групи за извършена дейност.
Сред краткосрочните предложения

на БСП е и овладяването на КОВИДкризата, като се отделят пациентските
потоци и бъдат организирани мобилни
екипи за ваксинация на хора от рискови
и уязвими групи, както и живеещи в
трудно достъпни райони на страната.
От ИТН подчертаха, че ваксинацията не
трябва да е задължителна.
Осигуряването на кадри зае сериозно
място в преговорите. Прие се предложението на БСП за въвеждане на рамкова
система и се допълни с предложението
на ДБ за минимална почасова ставка. Има
консенсус, че трябва да има съотношение между възнаграждението на болничния ръководител и санитаря. Най-вероятно то ще бъде 1:20. Медици, които
ползват обществен ресурс, да имат право
само на 1 договор с НЗОК (сега един
лекар може да работи и в болничната, и
в извънболничната специализирана помощ - б.а.). Занапред няма да може един
и същи човек да заема управленски пост
в повече от една структура - например
началник на отделение в болница няма да
може да е и началник на катедра.

Стотици се
простиха
с Чавдар Добрев
Вицепрезидентът Илияна Йотова, стотици писатели и дейци на културата, социалисти, приятели се простиха вчера с
напусналия ни преди дни
виден интелектуалец и
ерудит, писател, литературен критик, публицист,
общественик проф. Чавдар Добрев. За личността
и творчеството му топли
думи казаха проф. Иван
Маразов, чл.-кор. Иван
Гранитски, председателят
на СБП Боян Ангелов.
Съболезнователни
писма до близките на
проф. Чавдар Добрев
изпратиха президентът
Румен Радев и председателят на БСП Корне-

лия Нинова. Прочетени
бяха съболезнователни
думи и признание за
делото на проф. Добрев
от името на Руското посолство у нас.
“Българската култура
загуби един от най-ярките интелектуалци и мислители на нашето време”,
написа в съоблезнователен адрес до близките Регионалната българска
национална културна автономия на Република
Крим “Паисий Хилендарски”. “Проф. Добрев
винаги е помагал на
кримските българи с
добър съвет, той завинаги ще остане в паметта
ни”, се казва в него.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Заседанието на Министерския съвет започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите от
инцидента на магистрала “Струма” и пожара в дома за възрастни в провадийското село Рояк

Удължиха епидемичната обстановка до края на март
С цел да се ограничи разпространението на КОВИД-19
правителството реши да
удължи обявената извънредна
епидемична обстановка до 31
март 2022 г. Удължаването
започва от 1 декември, когато
изтича предишното решение. В
решението на МС е записано,

че трябва да продължи прилагането на здравни изисквания
при влизане на територията на
страната от органите на граничния здравен контрол, както
и въвеждането на ограничения
за достъп до България, които
ще спомогнат за намаляване на
вероятността за внос и после-

дващо разпространение на
нови варианти у нас.
Все още само 25,53% от
българите са ваксинирани.
По-рано вчера полицията в
Габрово разкри схема за фалшиви сертификати в медицински център в града, съобщи
БНТ. Според източници на об-

ществената телевизия срещу
300 лв. били издавани сертификати за ваксинация срещу КОВИД на хора, без да им бъде
поставена имунизацията. Желаещите такъв документ давали
парите и личните си данни на
посредник от града, в който
живеят, а той ги предавал на

неустановено лице от медицинския център. Сертификатите
били изпращани с куриер.
Извършват се разпити на
хора от 12 града в страната и
област Габрово, като е установено, че част от тях са били
в чужбина на посочените в
сертификата дати.
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Проф. Ивайло Христов
Предложенията на БСП
субсидирането на зеленчукопроизводството, животновъдството, розопроизводството и лозарството да станат
приоритет в земеделието ще
залегнат в бъдещото коалиционно споразумение за съставяне на кабинет. Радушно бяха
посрещнати и идеите на социалистите за стимулиране на
пчеларството и насърчаване на
консумацията на пчелни продукти, премахване на прекупвачите, публично-частните
партньорства в изграждането
на борси и съоръжения за за-

в земеделието. Според него
било очевадно използването на
Министерството на земеделието и агенциите по храните и
горите като политически инструменти за контролиране на
голяма част от населението под
някакъв вид. И четирите партии се обявиха за поставяне
на таван на субсидиите, така
че парите за подпомагане да
не се концентрират в 80% едри
стопани, основно в зърнопроизводството, а прагът за директните плащания да бъде 60
000-100 000 евро, подобно на
Германия и Холандия.

Земеделските субсидии
стават приоритет
Секторът трябва да бъде освободен от „политическите инвеститори”,
категорични са от ПП, БСП, ИТН и ДБ
Юлия КУЛИНСКА

пазване на продукция, борба с
нелегалния внос на пестициди,
достъп до земя за младите фермери, създаване на единен електронен поземлен регистър,
намаляване на ДДС на 9% за
основни храни.
Експертите от БСП, “Продължаваме промяната” (ПП),
“Има такъв народ” (ИТН) и
“Демократична България” (ДБ)
се обединиха около тезата, че
е нужна дълбока промяна в
модела и философията на управление на сектор земеделие.
В началото на дискусията Кирил Петков очерта като приоритети борбата с корупцията
и политическите инвеститори

Депутатът от “БСП за
България” Стефан Бурджев
подчерта, че трябва да се търси
начин да се подпомогнат всички сектори, да се спрат обезлюдяването, разрухата и упадъкът
на малките населени места чрез
създаването на условия за развитие на земеделието. За нас е
важно опазването на българската гора, заяви бившият евродепутат Момчил Неков. Той призова за строг контрол върху
сечта, забрана на износа на
дървесина за 6 месеца при необходимост. Неков препоръча
и мерки за защита на автентични български храни. Депутатът
от левицата Владимир Маринов
настоя за гаранционен фонд от
500 млн. лв., който да осигури
равен достъп на всички земеделски производители до фи-

нансиране. Като друга важна
мярка той посочи разширяване
на диапазона на обратното начисляване на ДДС в сектор
“Селско стопанство и земеделие”. Маринов предложи да се
улесни достъпът на българските производители до пазар чрез
гарантиране и създаване на
местни тържища и фермерски
пазари. Експертът Спас Тодоров беше категоричен, че е наложителна актуализацията на
законите за горите и за лова и
дивеча, както и на наредбите за
сечта и за инвентаризация и
планиране в горските територии. Той настоя за оптимизиране на управлението на
държавните горски предприятия, за изработването на национална стратегия за горския
сектор, който трябва да се уп-

равлява предвидимо и прозрачно, и за провеждане на национална горска инвентаризация.
Участниците в дискусията
бяха категорични, че Агенцията по горите трябва да излезе
от контрола на МЗХГ и да стане самостоятелна държавна
агенция към МС и под шапката на бъдещия вицепремиер по
климата. Предложението на
БСП за намаляването на ДДС
за първично земеделско производство и за основни храни на
9%, както и въвеждане на обратно начисляване на ДДС и
за други селскостопански стоки, ще бъде обсъдено в събота
на заседание на групата по финанси.
Подкрепа получи предложението на Кирил Петков за
създаването на събирателни

Нов модел за финансиране
на училищата обедини партиите
Деси ВЕЛЕВА

Образованието е елемент на националната сигурност. Тази позиция на
БСП защити Ирена Анастасова при
преговорите в сектор “Образование”.
Около идеята за нов модел на финансиране на училищата и увеличаване на
процента от БВП за образование се
обединиха преговарящите екипи на
БСП, “Продължаваме промяната”, “Има
такъв народ” и “Демократична България”. Допирни точки имаше и по отношение на ограничаването на броя учебници по предмет и клас, на обхвата на
учениците, мотивацията на учителите,
мандатността и назначаването на училищни директори.
Предложенията на БСП, които да
залегнат в бъдещото коалиционно споразумение, бяха представени от Ирена
Анастасова, депутат от няколко парла-

мента и бивш училищен директор. Тя бе
категорична, че на образованието не
трябва да се гледа като на услуга и пазарните принципи не трябва да се прилагат в него. Според Анастасова в новия модел за финансиране на училищата трябва да се минимизира принципът,
че парите следват ученика. Не можем
да избягаме от количествен критерий,
но одобрявам записаното в програмата
на “Продължаваме промяната”, че парите трябва да следват качеството, коментира тя.
Анастасова настоя за пълен преглед
и ревизия на учебните програми и
съдържание, които да не допускат
джендър идеология в училище. БСП
продължава да държи на ограничаването
на учебниците до един по предмет в
противовес на печалбарството в издателския бизнес. Социалистите са склонни да се съгласят и с намаляването им до
два, както предложиха от ИТН. Сред останалите предложения на левицата са

пилотен проект за обучение по учебни
пътеки според потребностите на ученика, безплатни детски ясли и градини, гарантирано място за всяко дете, безплатни учебници до 12 клас, целеви средства
за безплатни дейности в училище.
Учителската професия да стане регулирана и защитена от държавата, а педагозите да имат по 100 часа годишно за
следдипломна квалификация, като се следи качеството й, настоява още БСП.
Партиите се обединиха за промяна
в механизмите за обхват на учениците,
като в тях реално да се включат всички
институции, вместо учителите сами да
обикалят домовете. Акцент бе и разтоварването на учителите от несвойствени и административни дейности. По
време на срещата се постигна и споразумение за увеличаване на парите за образование до 5-6 на сто от БВП.
Друга пресечна точка бе желанието
всички ученици по-бързо да се върнат в
училище.

пазари. Той разказа за подобна практика в САЩ, където
всички плодове и зеленчуци
отиват в събирателни пазари,
а оттам към веригите. Нужни
са ни 6 събирателни пазара у
нас, където да се разтоварват
всички камиони от границата
и и да има пълен лабораторен
и митнически контрол и няма
да има прекупвачи, които да
повишават цените на продукцията, поясни Петков.
Експертите от четирите
партии бяха категорични, че
трябват промени в зоополицията в системата на МВР, изработването на работеща система за грижа за бездомните
животни, а развъждането и
търговията с животни да се
осъществява само от сертифицирани развъдници.

Нинова призова
за отваряне на
Държавния резерв
За отваряне на Държавния резерв призова служебното правителство председателят на БСП Корнелия Нинова. В социалните мрежи тя подчерта, че хората и
икономиката имат нужда от помощ сега.
“Още в момента, в който цените
тръгнаха рязко нагоре преди два месеца,
предложих да се освободят стоки от
Държавния резерв, за да се повлияе на
пазара. Никой не чу. Това е утвърдена
световна практика при кризи. Днес го направиха Япония и САЩ. Сигурна съм, че
ще го направят и други страни. Не е късно
и за нас”, заяви тя и призова кабинета да
освободи стоки от резерва.
Според Нинова с подобен ход ще се
постигнат едновременно две неща - поголямото предлагане на стоки ще повлияе
на цените надолу, а зареждането на резерва с нови стоки, предимно български, ще
помогне на нашите родни производители.
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Домашното насилие расте
стремглаво при пандемията
15 са жертвите на агресия от началото на годината
Тревожни данни за увеличаващи се
случаи на домашно насилие изнесе асоциация “Анимус”. От началото на годината досега при тях са постъпили
1852 обаждания, като 1280 са за домашно насилие. Стремглав ръст на домашното насилие по време на панденията показва и статистиката на МВР.
Обажданията на тел. 112 за насилие в
семейството са достигнали до 90 на ден
през последната година, като всяка
предишна година те са били с по 10 помалко дневно. Официални данни сочат

още, че всяка трета жена в България е
подложена на насилие. 15 са жертвите
на агресия от началото на годината,
като се увеличава и жестокостта, с
която те са били убити, отбелязват
неправителствени организаци.
“Не знаем колко още жертви на насилие не са съобщили за него, защото
се страхуват. Нагласите на българите
са да се въздържат да съобщават за
скандал у съседите с мотива, че не е
тяхна работа”, коментира Бистра Илиева от “Зонта Интернешънъл”. Тя

допълни, че е налице и некоординираност между институциите, които често
и не реагират навреме, а това води до
нова агресия към жертвата. От неправителствения сектор говориха още и за
честа липса на наказания и нуждата от
превенция. “Такава е особено нужна
на фона на данните, че 80 на сто от
жертвите на домашно насилие по-късно
също стават насилници. Затова трябва
да се работи с деца и младежи”, заяви
още Бистра Илиева. Според нея е нужна и повече защита и сигурност на

жертвите в социалните мрежи.
От неправителствената организация представиха своята кампанията
“16 дни на активизъм”. Проектът на
“Зонта България” цели да запознае максимален брой жени и деца с рисковете
от използването на интернет и опасностите от кибернасилие. Той се представя в навечерието на Международния ден за елиминиране на насилието
срещу жените 25 ноември. Денят е
инициатива на ООН за премахване на
насилието, упражнявано върху жени.
На 25 ноември емблематични сгради в
България ще бъдат оцветени в оранжево - цвета на активизма.

Болница дава
до 3000 лева заплата
на медицински сестри

СНИМКА БГНЕС/ВМА

Специалисти от Военномедицинската академия извършиха поредна чернодробна
трансплантация, която е шеста за 2021 г. и осемдесета от началото
на трансплантационната програма във ВМА. Реципиентът е 50-годишен
мъж в крайна фаза на чернодробно заболяване, а донорът е жена на 56 години

Мръсен въздух в няколко града у нас
Традиционно
за
края на годината започна регистриране на
превишение на нормите за замърсяване на
въздуха в страната. Във
Видин бяха надхвърлени пределните стойности за фини прахови
частици.
Според директора
на екоинспекцията в
града Деница Славкова
замърсяването е основно в следобедните и вечерните часове и се

дължи на битовото
отопление и транспорта. Те са довели до скок
в показателите до 1,5
пъти над допустимото.
През октомври в града
са отчетени пет денонощия с превишения на
нормата, а само през
ноември те вече са
шест.
Отоплението и нерегламентираното горене на
неразрешени материали
като плоскости, пластмаса и гуми са причина и за

замърсяване на въздуха в
Русе. Според организацията “Русе диша” трябва да се работи с хората,
които горят вредни материали, а не да се налагат глоби.
Регистрирано е превишение на фините прахови частици в бургаския квартал “Долно Езерово”. Общината има
специална програма за
замяна на печките с
твърдо гориво, за да се
намали замърсяването.

Белодробната болница “Д-р Трейман” във
Велико Търново спешно се нуждае от поне
пет медицински сестри за лечение основно
на болни с КОВИД-19 и затова предлага
рекордно високи заплати за държавния
сектор. Сестрите ще получат средна
заплата от 2650 лева и гарантиран социален пакет. Високото трудово възнаграждение, което предлага Белодробната болница
за медицинските сестри, се формира от
1000 лева стартова заплата и добавките за
работа в КОВИД-среда, прослуженото време
и наднормения труд. “Ако медицинската
сестра е с 15-годишен стаж, месечната й
заплата достига 3000 лева, а общината
предоставя жилище”, обясни болничният
управител д-р Стела Денчева. С високи
възнаграждения Белодробната болница във
Велико Търново успя да преодолее кризата за
лекари, като привлече шестима медици. През
септември лечебното заведение обяви, че
дава 4000 лева средна заплата на лекарите
и общинско жилище. Освен пациенти с
коронавирусна инфекция, в болницата се
лекуват и пациенти с тежки неспецифични
белодробни заболявания и болни с туберкулоза, което увеличава натовареността на
персонала. Продължава ръстът на туберкулозноболните. В болницата са настанени 9
болни с тежка форма на туберкулоза, а през
този месец новооткритите са четирима.

Над 250 000 българи са безработни
Над 250 000 души са новорегистрираните безработни у нас за периода
от края на декември 2020 г. до 21
ноември тази година. Това показват
последните данни от специализираното наблюдение на Националния статистически институт и Агенцията по
заетостта заради пандемията. Статистиката е значително по-благоприятна
в сравнение с данните от предходната
година. От декември 2019 г. до декември 2020 г. записаните в бюрата по
труда бяха малко над 418 000 души. В
същото време обаче започналите работа намаляват - през изминалата година устроените на работа чрез бюра-

та по труда са малко над 206 000 души,
а за предходния период те са 249 000.
От 15 до 21 ноември новорегистрираните безработни в страната са 5241
души и са значително повече от започналите работа - едва 2869 души.
Най-много са устроените на работа в областите Благоевград, Бургас,
Видин, Враца, Кюстендил, Стара Загора и Хасково. На много места разликата е над три пъти в полза на новорегистрираните. Най-много безработни има в Пловдив, Пазарджик, София,
Стара Загора и Ямбол. Общият брой
на заетите лица пък е малко над 3,1
милиона души.

www.duma.bg
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25% от преките плащания за
земеделие ще са за екомерки
Кризисен резерв с годишен бюджет
от 450 млн. евро ще подпомага
земеделците в ЕС при
нестабилност на цените
Европарламентът даде зелена светлина на новата селскостопанска политика на ЕС,
информираха от пресслужбата на ЕП. При преговорите по
пакета законодателни реформи евродепутатите настояха,
че укрепването на биоразнообразието и спазването на
законите и ангажиментите на
ЕС в областта на околната
среда и климата ще бъдат от
ключово значение за прилагането на реформираната обща
селскостопанска политика
(ОСП), която ще влезе в сила
през 2023 г.
Комисията ще преценява
дали националните стратегически планове по ОСП са в
съответствие с тези ангажименти. Земеделските стопани
трябва да прилагат практиките, щадящи климата и околната среда. Държавите членки

ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35% от
бюджета за развитие на селските райони и най-малко 25%
от преките плащания са насочени към мерки в областта на
околната среда и климата.
Членовете на ЕП потвърдиха, че най-малко 10% от
преките плащания ще се използват за подпомагане на
малките и средните земеделски стопанства и че най-малко 3% от бюджета на ОСП ще
бъдат предоставяни на млади
земеделски стопани. Те също
така настояха кризисен резерв
с годишен бюджет от 450 млн.
евро да бъде постоянно на
разположение на земеделските стопани и да ги подпомага
при нестабилност на цените
или на пазара.
По настояване на парламента трудовите правила в

Четири наши газови проекта
в приоритетния списък на ЕК

Европейската комисия публикува
пети списък с проекти от общ интерес
с българско участие. От документа
става ясно, че в него остават и четирите газови начинания - три на “Булгартрансгаз” и едно на “Ай Си Джи Би”.
Всички те са част от коридор север-юг
между газопреносните мрежи в Централна източна и Югоизточна Европа.
Както беше в четвъртия списък,
публикуван през март 2020 г., и сега
като приоритетна за Брюксел е посочена междусистемната газова връзка
Гърция-България, известна като IGB,
между Комотини (Гърция) и Стара
Загора (България) и компресорната
станция при Кипи (Гърция). Другите
проекти са рехабилитацията, модернизацията и разширението на българската газопреносна система, междусистемната газова връзка БългарияСърбия, IBS, и разширението на капацитета на газохранилището “Чирен”.
Първият от тези проекти се

те получатели на подкрепата
от ЕС ще бъде по-прозрачна
благодарение на инструмента
на ЕС за извличане на данни,
до който държавите членки ще
получат достъп. Този инструмент ще спомогне за установяване на риска от измами чрез
съпоставяне с информацията в

публичните бази данни.
Настоящите правила за
ОСП бяха удължени след 31
декември 2020 г. и заменени с
преходни правила до края на
2022 г. След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г.

Розопроизводителите
са пред тежка криза

производители, които са
гръбнакът на розопроизводството, вече трета
година нямат никаква
подкрепа. Няма държавни лостове и механизми,
които да върнат отказалите се стопани на полето. Този поминък, който
е с 300-годишна история, ще загине и съвсем
скоро няма да имаме и
рози”, коментира пред
“Дарик” председателят
на сдружение “Българска розова долина” Владимир Стоянов. По думите му работещите дестилерии в момента трупат огромни загуби.
Положението в сектора
е много тежко. Проблемът с изоставените
насаждения едва ли ще
се реши скоро. Това
крие рискове от спад на
добивите и по-ниско качество на розовия цвят,
което води и дo по-ниско качество на маслото.
Според анализа на
“Интелиагро” дестилационните мощности в
страната като цяло са
достатъчни, за да обезпечат преработката на
суровини от наличните
насаждения. Към края на
октомври 2021 г. регистрираните дестилерии в
страната са 79 спрямо
75 за 2020 г. Техният
преработвателен капацитет на база експертна
оценка е над 3000 куб.
м. Близо 50% от всички
регистрирани дестилерии са български.

европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани, а нарушенията ще
бъдат санкционирани, благодарение на сътрудничеството
между националните инспектори по труда и разплащателните агенции по ОСП.
Информацията за крайни-

изпълнява от съвместното инвестиционно дружество “Ай Си Джи Би”, което е собственик на проекта и бъдещ
притежател на газопровода, като делът
на БЕХ е 50%, а другият дял от 50% се
притежава от гръцко-италианското
дружество IGI Poseidon (50% DEPA
S.A.; 50% Edison SpA). Другите три са
на “Булгартрансгаз”. Чрез включването на даден проект в списъка с проекти
от “общ интерес” Европейската комисия го определя като инвестиция с особено значение за сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ в Европа, както и за изграждането на интегриран и конкурентен пазар. Списъкът на проекти от общ интерес
за целия ЕС се актуализира от 2013 г. на
всеки близо две години. Всички проекти
от общ интерес са обект на рационализирани процедури за издаване на разрешения и регулаторни процедури и са допустими за финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа на ЕС.

Ниските изкупни
цени и неблагоприятните климатични условия
доведоха до срив в розопроизводството в България. Розовият цвят е с
33% по-малко, а добитото масло е 40% от произведеното през 2020 г.,
показва анализ на “Интелиагро”. Намалените
грижи за насажденията,
поскъпването на торовете и енергията, липсата
на работна ръка ще се
отразят негативно върху
производството на розово масло и през 2022 г.
Доходността от розопроизводството
продължи да спада, като
през 2021 г. вече е отрицателна. Земеделците
разчитат основно на
субсидии и държавни
помощи. Субсидията за

изкупуване на розов
цвят изигра слаба роля
(около 16% от пазара).
Тя отложи във времето
необходимата корекция
в площите и съответно оздравяването на пазара.
За да се спаси браншът
от фалит, бе организирана кампания “SOS
Българска роза”, която
предостави еднократна
финансова помощ на
малките производители.
Тази година ниските
изкупни цени удариха
тежко бранша. Те паднаха до 1,50 лв. за килограм розов цвят при себестойност около 2 лв.
Същевременно земеделците са изправени пред
ниски добиви, липса на
работна ръка и повишаващи се разходи за производство. “Mалките
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Жилищните заеми
с рекорден ръст
Депозитите в банките се увеличиха
с 10,2 млрд. лв. за година
Ръстът на жилищните кредити достигна нов рекорд. Към
края на октомври отпуснатите
заеми за покупка на къщи и апартаменти са в размер на 13,7
млрд. лв., обявиха от БНБ. За
година те нарастват с 1,94 млрд.
лв. или с 16,5%. За това допринасяло нарастващото желание
на хората да живеят в по-големи
и хубави жилища, а ниските
лихви допълнително стимулирали пазара на имоти. При потребителските заеми за домакинствата също има голям ръст. За
година общият обем на тези
кредити нараства с 1,2 млрд. лв.
или с 10,1% и към края на октомври надминава 13 млрд. лв.
Стимул за взимането на заеми
от домакинствата е и инфлацията. При висока инфлация и нис-

ки лихви спестяванията на хората се обезценяват. Затова много
българи решават да използват
наличните си пари например за
покупка на кола или ремонт на
дома, а за целта често се налага
за вземат и заем, за да съберат
необходимата сума.
Конкуренцията между банките за разширяване на присъствието им на пазара също води до
ръст на заемите. При влошаване
на икономическата ситуация в
страната обаче е възможно да
има ръст на лошите кредити, предупредиха от БНБ. Затова централната банка предприе мерки за
охлаждане на кредитирането.
БНБ реши от 1 октомври 2022 г.
антицикличният буфер да бъде
повишен от сегашните 0,5% на
1%, което означава, че банките

СНИМКА БГНЕС

ще заделят повече резерви за
всеки отпуснат кредит. Заемите
за бизнеса за година са нараснали с 4,4% или с 1,56 млрд. лв. и
достигат 36,76 млрд. лв. Оказва
се, че фирмите взимат по-малко
заеми от домакинствата. Причината за това е, че заради кризата,
породена от мерките срещу раз-

пространението на КОВИД-19,
бизнесът свива инвестициите си
и не иска да взима заеми, а домакинствата виждат в имотите и
вещите за дълготрайна употреба
начин да инвестират парите си
или поне да ги защитят от обезценка. Въпреки реално нулевите
лихви по депозитите, спестява-

нията на хората и фирмите в
банките нарастват. За година
депозитите са се увеличили с 10,2
млрд. лв. и към края на октомври
достигат 100,66 млрд. лв., показват данните на БНБ. Спестяванията на домакинствата са нараснали с 6,1 млрд. лв. за година
и вече надхвърлят 65 млрд. лв.

Бизнесът иска 190 лв. компенсация
заради скъпия ток

низъм да продължи, докато има екстремно високи
цени, като същевременно
бъде калибриран, така че
да отразява адекватно техния размер. В същото време цените на електроенергията за бизнеса у нас за
сряда в сегмента “ден напред” постигна нов рекорд
- 532,56 лв. за мегаватчас,
сочат данните на Българската независима енергийна борса. Поскъпването е
само с 1,6% повече от
днешната цена, постигната
във вторник - 524,26 лв.

Четирите работодателски организации изпратиха писмо до правителството, с което искат увеличаване на компенсацията за
скъпия ток на борсата.
Служебният кабинет одобри 110 лв. за всеки мегаватчас електроенергия,
консумирана от фирмите,
но тази сума бе избрана,
когато цената на тока на

сегмента “Ден напред”
беше под 400 лв. за мегаватчас. Цената вече
надхвърля 680 лв. за мегаватчас и работодателите
настояват компенсацията
да бъде увеличена до 190
лв. за всеки изконсумиран
мегаватчас. Срокът на действие на приетата мярка
изтича в края на настоящия месец, а борсовите

цени на електроенергията
продължават да нарастват
на прага на зимния сезон.
Средноаритметичната
цена за октомври 2021 г. е
368,61 лв. за мегаватчас, а
за периода 1-23 ноември
2021 г. е 403,49 лв. Прогнозната пазарна цена на
КЕВР е 119 лв. на мегаватчас. Бизнесът настоява
компенсаторният меха-

НАП пуска нова електронна услуга
Националната агенция за приходите (НАП) представи нова електронна услуга, чрез която физическите и юридическите лица вече могат да заявяват и
коригират каналите си за комуникация с НАП. От
нея могат да се възползват притежателите както на
ПИК, издаден от агенцията, така и на електронен
подпис. Снабдени с един от двата инструмента, те
вече могат онлайн да променят имейлите и телефоните за контакт с ведомството за целите на изпълнението на данъчно-осигурителните изисквания чрез
услугата “Управление на достъпи и на контактна
информация”.
При всяко актуализиране на имейл системата

изпраща линк на електронна поща, който изисква
потвърждение преди промяната да влезе в сила.
Смяната на телефон за контакт се извършва в две
стъпки, като няма пречка да бъде посочен мобилен номер.
Електронният адрес за кореспонденция, на който
приходната агенция изпраща съобщения и документи, е задължителен за лицата, регистрирани по Закона за ДДС с оборот от над 50 хил. лв. Поради тази
причина трябва да има актуален имейл и той да бъде
само един, поясняват от НАП.
Новата услуга е достъпна в електронния портал
на НАП.

Туризмът иска 1% от приходите за реклама
Поне 1% от приходите
от туристическия сектор
да се разходват ефективно
за национална реклама,
като средствата се харчат
с участието на бизнеса и
се управляват от съвет с
участието на бранша. За
това са настояли от Алианса на туристическата
индустрия в България
(АТИБ) в поредица от срещи с представители на
политическите сили в бъдещия парламент.
От бизнеса предлагат
само малка част от предвидените за национална

туристическа реклама
средства да се дават за
имиджово промотиране
на България като дестинация, а по-голямата част от
рекламния бюджет да се
изразходва за стимулиране интереса на туристите
и туроператорите към
България - чрез субсидии
за туроператори, които
водят гости с въздушни
или сухоземни чартъри,
средства за маркетинг и
реклама, предоставени за
всеки доведен турист, работа с медиите. От АТИБ
настояват да се поиска по-

стоянна нотификация от
ЕК със срок от поне 2
години за мярката за подпомагане на туроператорите, които водят туристи у нас, чрез субсидии в
размер на 35 евро на пристигнал туристи. Както и
да се предоставят на туроператорите за маркетинг и реклама на България от 10 до 15 евро на
пристигнал турист, независимо с какъв транспорт
пристига, ако гостът отседне в хотел или друго
място за туристическо настаняване поне седмица.

Сред другите идеи на
АТИБ е от бюджета за
реклама да се плащат минимум 50% от цената за
издаваните входящи визи
за туристи на основни пазари. Важен приоритет
според Алианса е и да се
отдели специален бюджет
за дигитална реклама на
туризма. В момента страната ни е “невидима” като
дестинация, а ефективността от подобен бюджет ще
е значително по-голяма от
отделяния за телевизионни
промоционални клипове,
подчертават от АТИБ.
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Швеция има
жена премиер
Шведският парламент избра
лидера на Социалдемократическата партия и настоящ министър на
финансите Магдалена Андершон за
първата жена премиер на страната, след като в последния момент
тя постигна споразумение, осигуряващо ключова подкрепа. Общо
117 членове на парламента гласуваха за нея, 57 се въздържаха, а 174
гласуваха против.

Оневиниха мъж след
42 г. в затвора

СНИМКИ БГНЕС

Втори ден босненските миньори протестират пред парламента в столицата Сараево. Хиляди техни
колеги в цялата страна подкрепиха исканията им за по-високи заплати и повече социални придобивки

Водещи държави борят
цената на петрола
Япония се присъедини към САЩ, Китай, Индия
и Великобритания в отварянето на резервите
Премиерът на Япония
Фумио Кишида потвърди, че
страната ще освободи петрол от запасите си като част
от съвместни усилия със
САЩ и други нации за овладяване на растящите цени,
предаде “Блумбърг”. Той се
въздържа да даде подробности за обема на освободения
петрол или времето и каза,
че министърът на търговията Коичи Хагиуда ще обяви
подробностите. Страната ще
освободи около 4,2 милиона
барела. Япония, която е един
от най-големите потребители на петрол, използва около 3,3 милиона барела пет-

рол на ден.
Този ход идва в момент,
когато САЩ и други големи
потребители на суров петрол
се борят със скока на цените
на петрола, след като Организацията на страните износителки на петрол и нейните
съюзници се противопоставиха на призивите за добавяне на повече доставки към
пазара. Китай, Южна Корея,
Индия и Обединеното кралство ще се присъединят към
координираното съобщение.
САЩ, Индия и Япония публично призовават ОПЕК+ да
увеличи дневния добив с повече от сегашния си план от

400 000 барела всеки месец.
Администрацията на американския президент Джо
Байдън отправи необичайното искане към други големи
икономики да обмислят освобождаването на петрол от
своите стратегически резерви, след като членовете на
Организацията на страните
износителки на петрол
(ОПЕК) и нейните съюзници
многократно отхвърляха исканията й за ускоряване на
увеличаването на производството им.
Позовавайки се на правителствени източници, вестник
“Йомиури” написа, че Япо-

ния и САЩ ще координират
съобщение за освобождаването на петролни запаси още
тази седмица. Високите цени
започват да предизвикват нежелана инфлация и да подкопават възстановяването от
КОВИД-19 пандемията.
Японските петролни резерви
поддържаха дневна консумация на петрол за 145 дни в
края на септември според
официални данни, много над
минималните 90 дни, изисквани от закона. Резервите в
частния сектор са общо за
90 дни, което също надвишава изискването за минимум
70 дни.

Полицейски акции
в Германия и Италия

Един милион гладуват
в Мадакаскар

Полицейските сили в Германия и Италия са извършили операции срещу заподозрени в дело за пране на пари,
съобщиха властите в двете страни. Те са координирани
от околностите на западногерманския град Дуисбург,
каза говорител на местната прокуратура. Това е част от
международна операция за борба с организираната
престъпност, включваща Европол. Заповеди за обиск са
издадени в Италия, Швейцария и Германия.
Италианската финансова полиция съобщи, че са
задържани 22 души, включително четирима германски
граждани и един швейцарец, пребиваващ на Ботуша.
Служителите на реда са задържали банкови активи, имущество и криптовалути на стойност около 41 милиона
евро.
В немската провинция Северен Рейн Вестфалия също
имаше полицейски операции. Претърсени са 16 имота
в градовете Кьолн и Пулхайм.

Мадагаскар се оказва една от най-големите жертви на климатичните промени: от години в южните райони на страната
почти не вали дъжд, продължителното засушаване вече заплашва физическото оцеляване на хората. Гладуват над 1 милион
души. От ООН предупреждават, че до края на годината броят
им може да се удвои. Мнозина в южната част на страната се
хранят само веднъж на 3 дни. Хуманитарни организации работят на място, за да помагат. Изядено е всичко, което става за
ядене дори скакалци и хлебарки, трева, шума и кал. Който
извади късмет, намира някакъв зеленчук или малко ориз.
„Цените на хранителните продукти растат, защото реколтата е много слаба. Хората нямат достатъчно храна, нито
пък имат пари, за да си купуват хранителни продукти. Недохранването се разраства. Тези хора не са допринесли с
нищо за климатичните промени, но навярно плащат найвисоката цена”, казва Ардуини Мангони от Световната
програма по прехраната.

Мъж от Мисури, неправомерно
осъден за тройно убийство през
1978 г. и лишен от свобода за
повече от 42 години, беше оневинен
и освободен. 62-годишният Кевин
Стрикланд твърди, че е невинен от
ареста си на 18 години. Присъдата
му била доживотна. Това е найдългото неправомерно лишаване от
свобода в историята на щата, но
е малко вероятно той да получи
финансова компенсация. Това е
седмата най-дълга неправомерна
присъда, призната в САЩ.

Специалният пратеник
на ООН за Либия напусна
Специалният пратеник на ООН
за Либия Ян Кубиш напусна поста
месец преди важните президентски
избори в раздираната от конфликти страна, съобщи говорителят на
организацията Стефан Дюжарик.
И допълни, че той “не затръшва
вратата и ще изпрати месечния си
доклад за ситуацията в Либия
навреме”.

14 ранени при
катастрофа в Турция
Най-малко 14 души, включително няколко деца, са ранени в резултат на сблъсък между влекач и
микробус в източната турска провинция Шанлъурфа, съобщи местен
телевизионен канал. Инцидентът е
станал на магистралата, свързваща градовете Шанлъурфа и Акчакале. По предварителни данни влекачът е блъснал микробуса отзад,
в резултат на което и двете превозни средства са паднали в
крайпътна канавка.

Жителите на столицата на
Бангладеш, Дака, закриват лицата
си с ръце, когато се придвижват
пеша или с рикши, за да се
предпазят от прахта. Градът се
смята за един от най-замърсените
в световен мащаб заради липса
на хигиена, вредни емисии от
превозните средства и боклуци
по улиците
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В Германия договориха
правителство
Социалдемократите, Свободните демократи и Зелените постигнаха споразумение
Воденият от лявоцентристки партии алианс обяви в
сряда споразумение за съставяне на следващото правителство на Германия, което ще
постави социалдемократите
(ГСДП) начело на страната за
първи път от 16 години.
Два месеца след като СДП
победи консервативната коалиция ХДС/ХСС на Ангела
Меркел на парламентарните
избори, нейните преговарящи
довършиха сделката със Зеле-

ните и либералните Свободни
демократи, която ще назначи
63-годишния финансов министър Олаф Шолц за канцлер.
Сравнително бързото постигане на споразумението
вероятно ще бъде посрещнато
с облекчение от международните партньори, които се опасяват, че Германия ще бъде в
затруднено положение, докато в страната бушуват кризи от пандемията от коронавирус

до Беларус и слабото икономическо възстановяване. С
т.нар. коалиционно споразумение партиите по същество
определят своята политическа
пътна карта за следващите
четири години.
Известна с твърдата ръка,
с която управляваше Германия по време на кризата в
еврозоната, мигрантския поток и Брекзит, Меркел се оттегля в политическа пенсия
след повече от 16 години на

поста. Съобразявайки се с
ценността, която се придава
на стабилна Германия, политикът ветеран полага усилия
да осигури плавен преход.
Запитана от вестник какво
мисли за това, че социалдемократът Шолц скоро ще оглави
страната, Меркел беше оптимистично настроена: “Разбира се, ще има политически
различия. Но аз ще мога да спя
спокойно.”
Самият Шолц е опитен

политик, тъй като беше министър на труда в първата й
коалиция от 2007 до 2009 г.,
преди да поеме поста вицеканцлер и министър на финансите през 2015 г.
Известен с това, че е педантичен, самоуверен и силно
амбициозен, той затвърди репутацията си на фискален консерватор - нещо, което понякога го поставя в противоречие с неговата работническа
партия.

Сърбия ще
плаща 4000 евро
за първо дете
Сърбия ще плаща по 300 000 динара при раждане на първо дете, съобщи вчера президентът Александър Вучич в обръщение към нацията, пише вестник “Новости”.
“Имайки предвид, че изчезваме като нация, разработихме нови демографски мерки. Населението
ни застарява, икономическото ни развитие по-нататък ще зависи от нашите действия в сферата на
демографията. От 1 януари за първо дете държавата
ще отпуска по 300 000 динара (2550 евро), като
общата сума ще бъде около 4000 евро. Ще бъдат
увеличени и сумите за второ и трето дете”, каза
Вучич.

СКРЪБНА ВЕСТ
40 дни без

СНИМКА БГНЕС

НACA изcтрeля в сряда сутринта кocмичecкия aпaрaт ДAРТ oт Кaлифoрния,
c кoйтo щe нaпрaви oпит дa oтклoни acтeрoид кaтo eкcпeримeнтaлнa
зaщитнa миcия cрeщу пoтeнциaлнo бeдcтвиe зa Зeмятa

ТОТЬО ИВАНОВ
БАКАЛОВ
от гр. Стара Загора
1927 г. – 2021 г.
»ÁÍÎ˛˜ËÚÂÎÌ‡ Ë ÌÂÓ‰ËÌ‡Ì‡ ÎË˜ÌÓÒÚ - Û˜‡ÒÚÌËÍ
‚ ‡ÌÚËÙ‡¯ËÒÚÍ‡Ú‡ ·Ó·‡, ÔÂ·Ë‚‡Ì Ë ËÁÚÂÁ‡‚‡Ì
‚ ÔÓÎËˆÂÈÒÍËÚÂ Í‡Û¯Ë Ë Á‡Ú‚ÓË, Ò 10-„Ó‰Ë¯Ì‡
ÔËÒ˙‰‡ ÓÚ ¬ÓÂÌÌÓÔÓÎÂ‚Ëˇ Ò˙‰.
ﬁËÒÚ, ÊÛÌ‡ÎËÒÚ, ËÒÚÓËÍ, ‡‚ÚÓ Ì‡ Â‰Ëˆ‡ ÍÌË„Ë,
ÒÚ‡ÚËË, ÂÒÂÚ‡, Ì‡ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÌËˇ ‰‚ÛÚÓÏÌËÍ ì«‡
Õ‡Ó‰ÌËˇ Ò˙‰î. «‡·ÂÎÂÊËÚÂÎÂÌ Ó‡ÚÓ Ë Ï‡ÈÒÚÓ
Ì‡ ÒÎÓ‚ÓÚÓ - Û˜Â¯Â ÒÂ ÓÚ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚ Í‡Í
‰‡ ÔË¯Â ÂÒÂÚ‡ Ë ÌÂ„Ó‚ÓÚÓ ìœÓÎÂÚÚ‡ Ë‰‚‡ ‚ËÌ‡„Ë
·ˇÎ‡î Â ÂÏ·ÎÂÏ‡ÚË˜Ì‡ Ú‚Ó·‡.
“Ó˜ÌÓ Á‡ ÌÂ„Ó Ë ÌÂ„Ó‚Ëˇ ÊËÁÌÂÌ Ô˙Ú ÔÓÂÚ˙Ú Â Í‡Á‡Î:
Ний не живяхме дни, епоха,
Борба живяхме ний, борба!
Поклон пред светлата му памет!
Синове Бойко и Иван Бакалови
и семействата им

Москва: САЩ чертаят
нови разделителни
линии

Четири жертви
на израелски обстрел
по Сирия

Говорителят на руския президент нарече предстоящата среща на върха за демокрация през декември опит
на САЩ да създадат нови разделителни линии и подчерта, че Русия има негативно отношение към това събитие. “Определено имаме негативно отношение към предстоящото събитие. Това не е нищо повече от опит за
начертаване на нови разделителни линии. В началото
на 90-те години на миналия век се бихме, за да намалим
и отстраним разделителните линии и деленето на страните на добри, според тях, и лоши, също според тях”,
каза Песков пред репортери в сряда.
Джо Байдън покани Тайван на виртуална среща на
върха за демокрацията заедно с повече от 100 държави
- ход, който предизвика възмущението на Китай, който
не е включен в списъка.
Срещата беше отдавна рекламирана, но списъкът на
гостите - публикуван във вторник на уебсайта на
Държавния департамент - ще бъде внимателно проучен. Не е изненадващо, че основните съперници на
Америка - Китай и Русия - не са включени в него.

Двама цивилни са сред четиримата убити при
израелските удари в сряда, насочени срещу част
от Сирия, където са базирани бойци на ливанската Хизбула, съобщи наблюдател.
При нападението са загинали четирима души,
включително двама цивилни, заявиха от СНПЧ ,
въпреки че не могат да определят дали другите
двама загинали са цивилни или войници.
Официалната сирийска информационна агенция САНА, позовавайки се на военен служител,
съобщи, че при ударите, извършени на разсъмване, са загинали двама цивилни и са ранени седем
души.
Ударите са били насочени срещу позиции в
централната част на страната, съобщи той, без
да даде повече подробности за местоположението.
Израелските военни, които рядко признават
за отделни удари по Сирия, отказаха да коментират “съобщенията в чуждестранните медии”.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ПРОТИВ НАСИЛИЕТО
СРЕЩУ ЖЕНИТЕ. Обявен е с резолюция на
ООН от 17 декември
1999 г. Различни организации отбелязват 25
ноември като ден срещу насилието още от 1981 г.
Поводът е жестокото убийство през 1961 г. на
трите сестри Мирабал, политически активистки
в Доминиканската република, по заповед на местния диктатор Рафаел Трухильо (1930-1961).
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА СУ “СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ”. На заседание на 2 ноември 1902 г.
Академичният съвет определя деня на св. Седмочисленици - 25 ноември, за празник на Висшето училище. В Правилника на университета
от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25
ноември става патронен празник.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Загубените битки
Деси ВЕЛЕВА

Войната с презастрояването на София отдавна е изгубена. Изгубена
е законодателно и административно. Но всяка
малка битка с бетона,
която предстои или се
води в момента, не само
не е излишна, но е много
важна. Жизнено важна

дори. Защото това е битка за слънце, за въздух,
за зеленина.
Едни такива “малки”
борби води кметът на
столичния район “Изгрев” д-р Делян Георгиев през последните две
години. И доста добре се
справя, защото разрешителните за строеж в трите квартала на района са
спаднали драстично през
миналата година. Тези
дни обаче съдът реши, че
кметът не може да е
страна по дело за строеж на апетитно място и
затова отсъди в полза на
инвеститора. Той вече
трупа тежка техника на
частен терен и се кани
да копае, да дълбае, да
издига поредното чудо

на съвременното строителство. Не са един и два
подобните сблъсъци, за
които дори не научаваме. Разбираме за тях,
едва когато се появи
багерът и се огради поляната. Тогава остава
като възможност само
протестът. Но обикновено вече е късно, защото
строителят е минал през
всички стъпки и връщане назад има в редки
изключения.
Въпросът е защо
трябва да се стига до съд
и до протести? Защо те
не са спрени още в зародиш, преди да се стигне
до пряко противопоставяне, до закани от едната или другата страна, до
грозна конфронтация?

Отговорът е много
прост - и в миналото, и
сега, а и в бъдеще публичният интерес стои
все още под частния. И в
този случай в “Изгрев”
кълновете на персоналната изгода са поникнали преди много време,
когато обществената е
била пренебрегната.
По тази причина презастрояването на столицата ще продължи. Битки ще има и на полянката, и в съда, но те ще са
обречени като предходните. Визия за градоустройството ще има само
на хартия, но не и на
практика. И така, докато
не се направи голямата
промяна, промяната на
модела на управление.

Да замълчим!
От стр. 1
От доста време сензацията стана основно
занимание в медиите,
щото се “продавала добре”. Информационните
емисии започват със
сводка на крими новини,
всяко нещастие и трагедия се осмукват и оглозгват. Дали остана някой
да не знае какво има под
юргана на принц Хари и
Меган Маркъл? И това
е част от опростачването на нацията, приучава
хората да се интересу-

ват от нашумели скандали, дори в политиката у
нас впрочем. А не от
същността и от начините да се преодолеят безобразията и обществените кривици.
Журналистиката е
отговорност, тя трябва
да е съвестта на обществото, ваксината, която да
го спаси от тежки социални заболявания. Да е
коректив на властта и
камъче в обувката на
силните на деня. А не
дръжка от микрофон,
която преповтаря какво-

то са й заповядали, или
се измъква от задълженията си чрез обилни
напъни за сензации. Или
с откровено сатрапство
върху някого, който е
неудобен на властващия.
Много е болно, когато
хората ти казват, че са
загубили вяра в почтеността на журналистиката. “Журналистиката
не бива никога да бъде
преследване с егоистични подбуди, с цел просто изкарване на хляба
или още по-лошо, трупане на пари” - думи на

Махатма Ганди. Дано
млади колеги не ме попитат кой е той. Защото
журналистът трябва да
бъде и ерудит, за да не
могат да го лъжат онези,
които работят за себе си
в ущърб на обществото.
Някога така ни учеха
във Факултета по журналистика. Дали и днес
го правят?
Така че професионалните правила и етика
ни налагат повече уважение и съчувствие към
пострадалите и към хората изобщо.

1867 - АЛФРЕД НОБЕЛ ПАТЕНТОВА ДИНАМИТА. През 1866 г. смесва нитроглицерин с инфузорна пръст и
получава динамит. За откритието си през 1868 г. получава заедно с баща си златен медал “Летерстед” на шведската Академия на науките. Част от своето огромно състояние,
натрупано от производството на динамит, завещава за учредяването на Нобелова награда.
1940 - РОЖДЕН ДЕН НА УДИ КЪЛВАЧА. Анимационният герой се появява за
пръв път във филма “Чук-чук”. Негов създател е художникът карикатурист Уолтър Ланц. В годините
на Втората световна война Уди
Кълвача е абсолютен хит в Америка. В края на 50-те години на миналия век Уди
Кълвача се пренася на малкия екран, с което
придобива световна популярност.
1969 - ДЖОН ЛЕНЪН ВРЪЩА ПРЕСТИЖНО
ДЪРЖАВНО ОТЛИЧИЕ. Четири години след като е награден с Ордена на Британската
империя, известният певец и
музикант го предава на кралицата с думите: “Ваше Величество, връщам ордена си като протест срещу участието на Великобритания в гражданската война
в Нигерия, срещу подкрепата ни за Америка във Виетнам и срещу неуспеха в класациите на песента
“Cold Turkey”. С любов, Джон Ленън.”
1970 - ЮКИО МИШИМА СИ ПРАВИ ПУБЛИЧНО СЕПУКО (ХАРАКИРИ). Японският писател прибягва до това, след
като не успява да осъществи държавен преврат, с който да спре изпадането на Япония под западно влияние. Мишима е известен драматург,
актьор и режисьор. Номиниран е
три пъти за Нобелова награда за литература. Смятан е за един от найвлиятелните японски автори на XX в. В България е
популярен романът му “Златният храм”.
1977 - ПУСНАТО Е В ПРОДАЖБА КУБЧЕТО НА
РУБИК. Играчката носи името на
своя изобретател Ерньо Рубик, измислил я през 1974 г. Продадени са
над 300 млн. екземпляра и още милиард нейни имитации. Кубът има 43
252 003 274 489 856 000 различни
подреждания. Минималният брой стъпки е 26.
2007 - УВОЛНЕНИ СА ПОСЛЕДНИТЕ НАБОРНИ ВОЙНИЦИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. 2413
са задължително служещите
в гарнизоните в София, Пловдив, Плевен, Сливен и Банско,
които напускат строя със специална грамота. Седмица покъсно България официално има
100% професионална армия.

10

ЧЕТВЪРТЪК
25 НОЕМВРИ

2021

Осемдесет години изминаха от най-страшните дни, седмици и месеци в историята
на Европа и на света, от агресията на
фашистка Германия над Англия, над редица европейски страни... Над Съветския
съюз! От страховитата битка за Москва!
Времето е било от разделно по-разделно.
Всяка страна, всеки неин водач, всеки гражданин се определя къде е и с кого е. И не
само неговият народ, но и лично той също
плаща цената за своето “да” или “не”,
когато и последният изстрел от ВСВ заглъхва, когато идва времето за Сметката. Но
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ има и едно друго “да” или “не” - това на
народите, които са хвърлени в кървавата
касапница. Далеч не винаги има съвпадение между народните чувства и държавните решения.
Типичен случай в това отношение е България. Хиляди и хиляди българи са на страната на Съветите, на Червената армия,
противно на решенията на властниците си. И също плащат за
своето “да”, но със страдания и кръв. Особено голяма роля
изиграват българите, сътрудници на съветското разузнаване.
Днес ще ви припомним някои позабравени страници на това
сътрудничество.
Наскоро публикувахме част от доклада на изтъкнатия специалист по разузнаванията през миналия век проф. Йордан Баев
(https://duma.bg/razvedkite-na-sssr-i-sasht-sreshtu-balgarskiyafashizam-n227349). Заглавието на публикацията ни “Разведките на СССР и САЩ срещу българския фашизъм” е достатъчно
красноречиво. В нея се изнасят и неизвестни досега у нас
свръхсекретни доскоро американски документи, които разкриват малко познати съвместни акции на американското и
съветското разузнавания.
Сега публикуваме друга част от същия доклад с някои “нещица” по темата за съветското разузнаване в България. Повечето от сътрудниците му са известни и успели българи, отдадени на Идеята; които се добират до сведения “светая светих”.
Нека си припомним няколко имена - Иван Винаров, Христо
Боев, Владимир Заимов, Александър Пеев, Янко Пеев, Стефан Богданов, Кръстю Белев, Каприел Каприелов, Гиню Стойнев, Елефтер Арнаудов и десетки и стотици други знайни и
все още незнайни воини на Тихия фронт.
Един от забравените днес български политици от онова време
е Георги Говедаров, председател на Комисията по външните
работи в Народното събрание. Чрез връзките си в японското
посолство в София той се добира до информация, че Япония
няма да нападне Съветския съюз през 1941 г. Предава я на
когото трябва, т.е. на Александър Пеев. По-късно, по искане
на Центъра в Москва, я потвърждава чрез нови сведения от
професор Г.П. Генов. А чрез малко известното, поне у нас,
вербуване на агент в японското посолство в София Москва се
сдобива със секретни шифри, чрез които разчита в началните
военни месеци част от дипломатическата кореспонденция
между Токио и Берлин. Изключително важни информации,
позволили на СССР да насочи части от Далечния изток към
Москва и към Западния фронт срещу Хитлер.
Предлагаме ви и част от изследване по темата на изтъкнатия
историк проф. Недю Недев. Има ли нужда от повече думи? Не
е ли това подвиг, който се извисява до този на д-р Рихард
Зорге и който, може би, наистина е важен щрих към великата
победа при Москва?

Из научния доклад “България в геополитическите планове на антихитлеристката коалиция: разузнавателни операции 1944 г.” на проф. Йордан Баев, изнесен във Велико
Търново на 27.09.2019 г.
За да се разбере и оцени
активността на разузнавателната дейност на СССР, Великобритания и САЩ на Балканите
в годините на Втората световна
война, е необходимо да се припомни накратко реалното присъствие на техни представители и
наличието на разузнавателни
групи и мрежи в региона до присъединяването на България към
Тристранния пакт на 1 март
1941 г. Всички исторически сведения недвусмислено показват
изключителната доминация на
съветските разузнавателни институции на българска територия, далеч преди установяването на дипломатически отношения между Съветския съюз и
Царство България през 1934 г.
Това се дължи главно на доктриналните схващания на болшевишкото ръководство от първата половина на 20-те години на
ХХ век за мястото на Балканите
като плацдарм за бъдещата европейска и световна пролетарска революция. Специфичен

проблем в началото на десетилетието е и дейността на белогвардейските войски на ген.
Врангел на българска територия. Всичко това предопределя
създаването на тайни разузнавателни мрежи още през 19201921 г. от страна на съветското
военно разузнаване (Четвърто
управление на РККА) и Отдела
за международни връзки (ОМС)
на Коминтерна. По същото време основната грижа на Великобритания и Франция е доколко
българските правителства спазват клаузите на Ньойския мирен договор и поради това тяхната активност е концентрирана предимно в състава на Съглашенската ликвидационна комисия, която приключва своята
дейност в края на 1927 г. През
1921 г. са привлечени бъдещите
кадрови офицери от съветското
военно разузнаване Иван Винаров и Христо Боев, които покъсно ръководят разузнавателни групи в редица европейски
държави, както и в Китай.

Българи известяват
Москва: Япония няма
да нападне СССР!

Иван Винаров

Христо Боев

Първата легална резидентура на НКВД в България е създадена с решение от януари 1935
г., два месеца след откриването
на съветска дипломатическа
мисия в София. Предвидено е
резидентурата на външнополитическото разузнаване да се
състои от резидент (под прикритие на втори легационен секретар), негов помощник и технически сътрудник (радист). В
сравнение с военното разузнаване НКВД/НКГБ има чувствително по-ограничен периметър
на действие на българска територия в навечерието и в началните месеци на Втората световна война. Първият легален резидент на съветското външно разузнаване в България е Василий
Терентиевич Яковлев, който
пристига в съветската легация в
София през март 1935 г. Той е
отзован в Москва, след като
ръководителят на дипломатическата мисия Фьодор Разколников отказва да се завърне в
СССР и през април 1938 г. заминава за Париж. По-значителна роля изиграва Василий Пудин, служител на външнополитическото разузнаване от 1921
г. По време на мисията си в
София в края на 30-те години
Пудин успява чрез вербуване
на агент в японското посолство да се сдобие със секретни
шифри, позволили на Москва
да дешифрира в началните
военни месеци част от дипломатическата кореспонденция
между Токио и Берлин.
Скоро след установяване на
дипломатически отношения
между България и СССР през
юли 1934 г. за първи военен
аташе и резидент на съветското
военно разузнаване в София
през декември 1934 г. е назначен полковник В.Т. Сухоруков.
Още в Москва той се консултира със своя колега по разузнавателна дейност в Китай Иван
Винаров за обстановката в
България. Именно Винаров препоръчва установяване на неформални контакти с генерала от
артилерията Владимир Заимов.
Василий Сухоруков обаче е
спешно отзован през март 1937
г. и арестуван след пристигането си в Москва. В периода май
1937 - декември 1939 г. за военен аташе и резидент в София е
изпратен полковник А.И. Бене-

Александър Пеев

диктов (в секретната кореспонденция с псевдоним “Хикс”), а
след него полковник И.Ф. Дергачов. Активно участие в създаването на разузнавателни групи
имат заместник военният аташе
майор Л.П. Середа (Зевс) и изпратеният във Варна под прикритие на вицеконсул К.Ф. Виноградов (Винокуров). През
януари 1939 г. Александър Бенедиктов организира разузнавателната група на ген. Владимир
Заимов (Азорски). През лятото
на 1939 г. започва своята дейност разузнавателната групи на
Стефан Богданов (Арбатов), в
края на същата година - групата
на Кръстю Белев (Август) и
Александър Пеев (Боевой), а
през 1940 г. - групите на Каприел Каприелов, Гиню Стойнев
(Дро) и Елефтер Арнаудов
(Алюр). Най-важните сведения
от съветските разузнавателни
групи в България са свързани с
увеличаващото се влияние на
нацистка Германия на Балканите, придвижването на войски на
Вермахта в региона и тяхното
предислоциране след април
1941 г. към границите със
Съветския съюз. Някои от разузнавателните източници заемат високи постове в командването на българската армия и
държавната администрация, а
други имат достъп до ръководни среди на Третия райх. Именно поради това Москва е своевременно предупредена за предстоящото нападение от страна
на Германия, за отказа да бъдат
изпратени български военни
части на Източния фронт след
22 юни 1941 г., както и за въздържането на Япония от военни действия срещу СССР...

Из “Червената ескадра”, проф. Недю Недев, Военно издателство, 1980 г.
Из глава 8 “Япония няма
да воюва против Съветския
съюз”
Видните адвокати от Пловдив Георги и Лука Говедарови
са добри познати на д-р [Александър] Пеев...
През Втората световна война братя Говедарови играят важна роля. Те са доста приближени
на Кьосеиванов, а по-късно на Б.
Филов и Д. Божилов. Не случай-

Владимир Заимов

но Г. Говедаров бе избран за
председател на Комисията по
външните работи в двадесет и
четвъртото Народно събрание, а
по-късно и издигнат за председател на току-що основаното българо-японско дружество. Това му
даваше възможност да бъде в
близък контакт с японския пълномощен министър и с пълномощните министри и посланиците на
другите държави. По въпросите
на външната политика той бе добре информиран...
До известна степен Георги
Говедаров дължи популярността си като адвокат, Пеев му
помага в някои съдебни дела,
особено в нашумялото дело по
наследството на Кочо Хаджикалчев...
Цялата ситуация бе използвана, за да се получат сведения
и за политиката на Япония.
Водеха разговори по политически въпроси. Чрез него Пеев се
ориентира по този въпрос. Той
помоли Г. Говедаров повторно
да разговаря с японския пълномощен министър за политиката
на Япония по отношение на
СССР. От тези срещи Говедаров идва до убеждението, че
Япония няма да се реши да нападне Съветския съюз, и споделя заключенията си с д-р Пеев.
Пеев ги предава на Центъра. Но
оттам се заинтересуват и искат
да се изясни източникът на информацията.
Пеев отговаря: “Сведенията, че Япония няма да воюва
срещу СССР имам от Георги
Говедаров, който е председател на българско-японското
дружество и се среща често с
министъра и секретарите на
Японската легация. Същото
каза и професор Г.П. Генов.”
Професор Генов през 30-те години беше участник в движението на петорката, т.е. в блока на
буржоазната опозиция. След започването на войната обаче,
премина към монархофашизма,
стана приближен на Цанков,
пътуваше до Германия, играеше
важна роля в организация “Отец
Паисий” и бе добре осведомен.
Информацията, която Ал.
Пеев събира за позицията на
Япония, бе оценена положително от Центъра. Тя помогна да
се прибави един щрих към позицията на Япония, да се изяснява
нейната политика.

ЧЕТВЪРТЪК
25 НОЕМВРИ

Демократична България,
началото на която традиционно отбелязваме на 10 ноември
(макар политиците никак да не
обичат този ден), очерта по нов
начин държавния връх. Президентският пост беше създаден
от Кръглата маса, за да замени
Държавния съвет, неразривно
свързан с Тодор Живков. Новият пост председател (президент) беше създаден за Петър
Младенов, заел го на 3 април
1990 г., от който обаче твърде
скоро, още на 6 юли, бе принуден да се откаже.
Истинският плуралистичен
избор за президент стана едва
в 7-ото ВНС, когато за освободения от Петър Младенов
пост се кандидатираха представителите на трите основни
партии: БСП с проф. Чавдар
Кюранов, СДС с д-р Петър
Дертлиев и БЗНС с Виктор
Вълков. Мимоходом ще отбележа, че ДПС, което имаше повече депутати от БЗНС, тактично не взе участие в тази
надпревара, а подкрепи кандидата на СДС. След пет безрезултатни гласувания, при които само с 3 гласа Виктор
Вълков не беше избран, СДС
смениха своя кандидат с лидера си д-р Желю Желев и той
веднага беше избран.
Не искам да влизам в стария спор защо СДС не отстоя
докрай кандидата си Дертлиев, само ще припомня, че от
самото начало той не получи
пълната подкрепа на депутатите от СДС, а при следващите гласувания тя дори намаляваше (от 144 до 130), и то защото за господстващите в
СДС антикомунистически настроения социалдемократът

Дертлиев беше
твърде ляв
Важното е, че д-р Желев
беше избран и с гласовете на
част от депутатите от БСП,
защото при нейното абсолютно мнозинство във ВНС без
нея това не можеше да стане.
Първите преки президентски избори според новата конституция бяха проведени на 1219 януари 1992 г. и на тях д-р
Желев беше преизбран, този път
без подкрепата на БСП, която
си имаше свой кандидат - проф.
Велко Вълканов, без той да е
неин член. Все пак на д-р Желев му се наложи да отиде на
втори тур, който спечели с неголям процент - 52,85%. И двете кандидат-президентски двойки получиха по над 2 млн. гласа, но избирателната активност
не е целта на този текст.
Президентът Желев искаше
да се възползва от това, че
конституцията е нова и всичко се броеше наново, и се кандидатира за трети път за президент. Само че тогава Центърът за либерални стратегии
на Иван Кръстев излезе с иновативната идея СДС да въведе
американския модел на предварителни избори. И на проведените на 1 юни 1996 г. за
пръв и последен път такива
избори действащият президент беше победен от

пловдивския адвокат
Петър Стоянов
Който впоследствие в условията на нарастваща криза
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Днешен поглед към
българските президенти
Защо само леви кандидати печелят втори мандат?
Искра БАЕВА

в БСП на президентските избори на 27 октомври - 3 ноември 1996 г. спечели поста с
59,73%.
Естествено беше Петър
Стоянов да се кандидатира за
втори мандат в третите президентски избори на 11-18 ноември 2001 г. А и всички социолози и анализатори му предричаха сигурно преизбиране.
Вместо това той беше победен
и на първия (с 36,39 срещу
34,95%), и на втория тур (с
54,13 срещу 45,87%) от лидера на БСП Георги Първанов.
Това и до днес се интерпретира като голяма изненада и се
обяснява с различни грешки на
Стоянов, но рядко с променените нагласи на българите.
Още една изненада очакваше привържениците на десните в следващите, четвърти,
президентски избори на 22-29
октомври 2006 г. Тогава техният кандидат Неделчо Беронов изобщо не стигна до втори тур, надминат от Волен Сидеров. А победата отново

отиде при
Георги Първанов
който спечели втория си мандат с комфортните 75,9%.
Петите президентски избори бяха проведени на 23-30
октомври 2011 г. при възхода
на Бойко Борисов. Тогава той
посочи Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството в
собственото му правителство,
а БСП - Ивайло Калфин, бивш
министър на външните работи
в правителството на Станишев.
Въпреки множеството данни
за нередности, победата беше
за Росен Плевнелиев с 52,58%.
По една или друга причина
Плевнелиев предпочете да не
поиска втори мандат и на шестите президентски избори на
6-13 ноември 2016 г. премиерът Борисов посочи председателката на парламента Цецка Цачева, която дори представи като “майка на нацията”. Резултатът обаче беше категоричен: и на първия, и на
втория тур водеше подкрепеният от БСП, формално независим, Румен Радев. И спечели с 59,4%.
Така стигнахме до сегашните седми президентски избори,

в които категорична победа и
в първия, и във втория тур с
окончателните 66,72% спечели действащият президент Румен Радев с яркото присъствие
и на вицепрезидентката Илияна Йотова.
Такава е хрониката на президентските избори в демократична България.

Какви изводи могат
да се направят
от съдбата на петимата президенти, които сме избрали с
гласовете си?
Само двама от тях - Петър
Стоянов и Росен Плевнелиев,
не съумяха да повторят мандата си. А д-р Желю Желев
наистина реализира два мандата, но първият - преди приемането на новата конституция, а след това не успя да се
пребори за втори, спънат още
в подготвителната фаза.
Останаха двама, които не
само спечелиха президентските избори, но и с огромна преднина извоюваха втори мандат.
Това са Георги Първанов и Румен Радев. Неслучайно и двамата идват от лявото политическо пространство. Първият
е председател на БСП, преди
да се кандидатира, а вторият е
деполитизиран военен, но е издигнат от леви партии - БСП и
АБВ. И макар да се кандидатира като независим кандидат,
той не криеше левите си убеждения. Да не говорим за неговата подгласничка Илияна Йотова, която беше тясно свързана с БСП.
Някой може да каже, че всеки действащ президент е привилегирован и лесно печели
втори мандат, но примерът на
Петър Стоянов говори друго,
както и страхът на Росен
Плевнелиев да се бори за втори мандат. Така че това не е
вярното обяснение.
Споменах по-горе, че за
мен не е случайно, че, поне
засега, само леви президенти

успяват да повторят мандата
си. Ше се опитам да посоча
по-важните причини.
Първата е в различния подход на левите и десните към
политиката и към обществото. От самото начало на прехода десните сили бяха убедени, че имат мопонола върху
истините за демокрацията и за
пазарната икономика, и смятаха, че, ако някой не ги харесва, проблемът си е негов.
Техните лидери често се
сърдеха на хората, ярък пример за което даде човекът,
който преформатира СДС от
коалиция в единна партия Иван Костов. Още не сме забравили как той временно
потъна в обидено мълчание.
Нежеланието на десните
президенти да се съобразяват
с променящата се реалност и
да се изживяват като говорители на “Истината” не само
отблъскваше все повече хора
от тях, но и породи вътрешни
конфликти и разцепления (по
линията кой точно е носителят на “истината”). И се стигна дотам многобройните наследници на СДС, които на
последните избори бяха поне
в три различни лагера, да получат подигравателното прозвище “умните и красивите”.
Втората причина е твърдата и едностранчива външнополитическа линия, която провеждаха десните президенти.
Тя беше

неизменно прозападна
каквато е и общата посока на
българския, а и на източноевропейския преход, но в нашия
случай се налагаше по-рязко,
отколкото дори и западните
институции искаха от България. Те сякаш непрекъснато се
доказваха, но не пред българите, а пред чужденците. Така
те за пореден път демонстрираха стария ни сателитен синдром. Проблемът беше, че подобна линия може би се харе-

сваше на западните фактори,
но се разминаваше все по-драстично с променящите се
български нагласи. А, както е
известно, на изборите гласуват българските граждани, а
не уважаемите ни съюзници.
Третата, свързана и с предходните две причини, беше
липсата на смирение. Десните
президенти и до днес се смятат за прави, а онези, които не
са гласували за тях - за виновни. Затова продължават толкова често да ни дават “акъли” в
медиите, за което вина, разбира се, носят и медиите, които
ги интервюират, без да им задават неудобни въпроси. Докато двамата леви президенти
от самото начало бяха настроени не войнствено и агресивно, а по-скоро кооперативно,
защото им беше нужна подкрепата не само на левите, а на
голямата маса все по-безпартийни българи. И двамата бяха
готови да поемат негативите от
миналото на левицата, но без
да останат затворени в това
минало, а да търсят път към
бъдещето. Във външнополитическо отношение се стремяха
да утвърдят мястото на България в западните структури ЕС
и НАТО, но без да загърбват
другите геополитически посоки, в повече от една от които
можем да разчитаме на дълготрайните традиции на близост
и взаимопомощ.
А голямото предимство
специално на президента Радев
е в достойнството и смелостта, с които понякога си позволява да заеме вътрешно- и
външнополитически позиции,
които може и да не са толкова
политически коректни, но затова пък са логични и разбираеми за повечето българи.
Та така е с президентите в
България, изживяваща преход
от социализъм към капитализъм. Левите президенти се
оказват по-приемливи и успешни за българите в дългосрочен план.
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Динамично
да отрежем
себе си!
Нашенският слугинаж получи
нов импулс срещу страната си
Юри МИХАЛКОВ

На нашенските американофили и
атлантисти им дойде дюшеш писмото
на двамата американски конгресмени
с ултимативното искане още до края
на годината да падне българското вето
спрямо кандидатурата на РС Македония за еврочленство.
Сега те ще размахат пръст срещу
страната си. След като в последната година срещу българското вето се изказваха високопоставени служители, професори и политолози от САЩ, ето че
върху него се стовари и плесница от
Конгреса, който е нещо като политическия Олимп на САЩ. Големият брат е
това, ей, не върви да не го слушкаме! Не
се и съмнявайте, че ще последват огласени позиции, семинари, пресконференции, за да проявим евроатлантическа
солидарност и да шитнем историята и
идентичността си. Писмото е сигнал за

действия и натиск върху президент, парламент и правителство, за да зарежат
националния интерес.
А не би трябвало да е така, ако всички те са първо родолюбци и после всичко останало. Защото писмото е откровено извиване на ръцете на България от
страна на САЩ. Авторите изкарват черна страната ни, но не дават и прашинка
да падне върху РС Македония, камо ли
да поискат от нея поне признаване на
общата ни история. Те удрят по масата
срещу България, която държи на историческата истина и позволяват на историческата фалшификация да се прикрие
зад американския гръб.
От писмото лъха и невежество. Авторите му искат за един месец да се
отстранят реалности и да се решат проблеми, трупани с векове. А какво
въщност да очакваме от държава само
на 250 години, с все още пубертетна
историческа памет!
Въпреки това, нашенските американофили и евроатлантисти са готови да
джавкат като пуделчетата, държани на
къса верижка от Вашингтон. „Вярваме,
че евентуалното членство на Северна
Македония и Албания е критично важно за дълготрайния мир и стабилност в
Балканския регион и за цялата трансалтантическа общност“, пише в писмото.
Няма да се изненадам, ако родните му
глашатаи са готови да приемат езика на
омразата и дебългаризацията в РС Македония като нещо, което е „критично

важно за дълготрайния мир и стабилност в Балканския регион“. Ако кандисат, че критично важно и за цялата
трансатлантическа общност е да
продължава психологическия тормоз
над етническите българи в РСМ, включително и над децата им, ако продължават да ги замерят със злостни обиди
като „фашисти“ или „татари“, ако не
бъдат конституционно признати като
етническа общност. Нищо чудно, ако
пламенно ни заубеждават, че националният интерес и добросъседството изискват да търпим антибългарските настроения край Вардара.
В писмото се добавя мнението на
членове на Конгреса, че Западните Балкани са „динамичен и геостратегически
регион в Европа“. Нищо чудно нашенският слугинаж да нададе вой да шитнем
на югозападната ни съседка динамично,
до края на годината, личности като Гоце
Делчев, Яне Сандански, Даме Груев, д-р
Христо Татарчев, Борис Сарафов, Мара
Бунева и цялата плеяда революционери.
Динамично да позволим на Скопие да
приватизира и делото на Кирил и Методий. Динамично да орежем българския
си корен и на негово място да засадим
геостратегическото семе на евроатлантическия интернационализъм. Изброената плеяда личности и други са загинали
навремето за България, ама сега да бъдат

така добри на минутата да се преместят
като герои на РС Македония.
„Надяваме се, че ще загърбите различията си и ще подкрепите пълната политическа интеграция на Северна Македония и Албания в Европейския съюз“, се
казва още в писмото и се добавя, че забавянето на тази интеграция „отваря
врата за антиевропейски политически
влияния в региона, особено на такива от
Китай и Русия“.
Не се и съмнявам, че заради политическата интеграция на РСМ някои
среди у нас ще се хванат за ръчичка с
историческите фалшификации и ще
захвърлят като непрактично бреме и
общата история, и старобългарския
произход на съвременния македонски
език, и Самуила.
И за да няма „антиевропейски политически влияния” от Русия - което
всъщност е целта, ще запратят на боклука миналото и българската идентичност.
Намарионетени от американския хегемонизъм, ще спретнат на страната си
нов Ньой – този път на история и памет. Един Ньой вече ни отне територии
и население. Няма да ни е непознато и
чуждо, ако сега, век и половина покъсно, един втори Ньой окасапи и историческата ни памет. Но пък Вашингтон
ще потупа по рамото България за верния слугинаж пред него.

Сънят е бягство от живота

Най-неприятни в света на
сънищата са следобедните. Това
твърдение има нужда от уточняване. Сънищата нямат свят,
освен ако не си го измислиш. А
и сънища едва ли има, а само
спомен за тях. После споменът
изтлява - като самият сън. Значи
може да се твърди успешно, че
сънищата не съществуват, а
вместо тях битува някакво
подсъзнателно трептение на
емоцията и илюзорна представа
за действителността, каквато е
била или каквато е могла да
бъде. И още нещо - да разделяш
сънищата на следобедни и други - например нощни, сутрешни
или кошмарни, е все едно да определяш реалността по същия
начин. А това едва ли е твърде
уместно. С какво следобедният
сън е по-лош от следобедното

Владимир ГЕОРГИЕВ

кафе например? И едното, и
другото ти пречат да спиш нощем. На всичкото отгоре понякога причиняват главоболие.
Да оставим това.
Работя като банков инспектор и имам много работа. Следобед тя е особено мъчителна и

гледам да спя - скришом, разбира се. Оповестявам шумно, че
отивам на проверка в някоя
банка, и изчезвам. Не си мислете, че обичам да спя. Просто
няма какво да правя, за да преодолея изтощението от ритъма
на нервното безсмислие. Сънят
е убежище от живота: ако всеки
ден насила спиш, насила значи и
умираш. Ама това не е съвсем
сигурно. Та отивам да подремна
вкъщи, защото ми е на път към
банката, която уж съм отишъл
да надзиравам.
И това го правя вече трийсет години. Знаете ли какво се
случи един ден?
Няма как да знаете.
- Ти всеки ден проверяваш
една и съща банка - научава
шефът ми. Той е пред пенсия.
Аз - горе-долу също. - Това е

похвално. Каква последователност! Кой те праща там
всъщност?
На тази възраст не е хубаво де се лъже.
- Не проверявам никаква
банка. Прибирам се вкъщи да
дремна.
Шефът ми е беловлас човек, зъл, алчен и грозен. Поклаща глава и отсича:
- Това е похвално! Аз правя същото. Обаче живея в отдалечен квартал, лишен от банкови офиси, затова спя в кабинета. Имам удобства - и посочва дивана в ъгъла.
- Аз нямам такава привилегия - кимам искрено и тъжно.
Сигурно ще ме уволни.
- Ето защо смятам да те
предложа за свой заместник.
Ти си последователен, глупав,
мързелив и верен на навиците
си чиновник. Ще ме смениш.
Така ще осигурим приемственост в работата.
Прозях се, вместо да се
просълзя. Колко мило! Този човек никога не хвалеше никого.
- Благодаря за честта промърморих. В същото време ме обзе безпокойство. Тоя
сериозно ли говореше? Отиде
ми сънят!
- Процедурата ще отнеме

около половин година. Дотогава ми бъди под ръка. И, между другото, смени банката,
която проверяваш. Тая, твоята, фалира миналата година.
Бре да му се не види! Не
знаех.
Ето това исках да разкажа.
Хубаво е човек да си има диван
на работното място. Длъжността е отговорна, но не изисква
много движение. И мислене.
Банки днес има, утре - не. Като
еднодневките са. И хората, и те
се раждат и умират. Едни в съня
си, други се мъчат с месеци в
болнични стаи. По-добре е да
му дремнеш, за да погледнеш от
височината на недействителното цялата измислена реалност на
живота. И на банките, де. Хората, страдащи от безсъние, са
мъртвородени, но не знаят това,
горките. Депозанти. Вложители.
Еднодневки с пари, които намират за уместно да складират
своето спестовно битие в трезора на други еднодневки. Нещастна работа.
Та затова следобедният сън
е полезен. И изобщо всички
сънища - и нощните, и кошмарните, и следобедните. Ако
не друго, от кариерна гледна
точка се отразяват добре. Като
кана младо вино.
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„Формат 30/30”
стана на 20 години
Традиционната годишна изложба за живопис на столичната
галерия „Астри” се открива на 25 ноември
Двайсетата изложба за
живопис “Формат 30/30” се
открива на 25 ноември с вернисаж от 11 до 19 ч. в столичната галерия “Астри”, ул.
“Цар Самуил” 34. Творбите
на 84 автори може да се разгледат до 29 януари 2022 г.
За фактите и емоциите в
30/30 разказва Вихра Пешева. Първата изложба “Формат 30/30” отвори врати
през декември 2002 г. с 47
участващи художници. Оттогава изтичащото време
или различните пътища ни
разделиха с някои от тях, за
които пазим светъл спомен,
но с повече от половината
художници сме заедно и
досега. Благодаря им за
всички уроци, които ми дадоха, за цялата подкрепа към
галерията и идеята на изложбата, казва галеристката.
През двете десетилетия
на съществуването й в изложбата са участвали повече от 1000 художници - от
различни краища на България, различни поколения,
стилове и направления. От
съвсем млади и дебютиращи автори до знакови имена, символи на съвременната българска живопис.
Чуждестранното участие
на художници също е внушително: от Австрия, Австралия, Белгия, Гърция,
Германия, Италия, Мадагаскар, Македония, Румъния,
Русия, Франция, Сърбия,
САЩ и др. Изложбата е
гостувала в Истанбул/Европейска столица на културата и Ла Рошел/Франция.
“Формат 30/30” е бил и в
основата на участието на
галерията в Салоните на
частните галерии, органи-

зирани от СБХ и от НДК.
Изложбата бързо израсна; дълги години редях по
повече от 400 платна в една
изложба с над 140 участници. Но тези цифри, макар и
зашеметяващи на фона на
размерите на галерията, а и
изобщо, никога не са били
цел. Исках и давах шанс.
Балансирах в хармонията.
И ужасно много се учех. Не
преставам да се уча и сега,
на двадесетата година на
“Формат 30/30”, признава
Вихра. И тъй като познанието с възрастта приема различни форми и посоки, то
никога не ми е достатъчно и
всяка следваща изложба е
нова, различна, уникална.
“Формат 30/30”, с особената сила на своята природа, промени не само всички нас, пряко свързани с организация и участие в нея.
Тя промени квартала, в който е, промени начина, по
който се съизмерваме и вече
е знак не само на галерия
“Астри”, но и поредното
доказателство, че заедно означаваме повече, споделя галеристката.
Тази изложба е на всички ни, затова изпитвам благодарност и дълбоко уважение към всички, свързани по
някакъв начин с нея: към художниците, към посетителите и колекционерите, към
случайните минувачи, спрели ход пред витрините на
галерията, без които е
невъзможно съществуването на красотата. Вярвам, че
отново заедно ще извървим
сложния днешен период.
Защото сега нуждата от красота е още по-голяма, убедена е Вихра Пешева.

СНИМКА ТАРА ТРИЙ ПИКЧЪРС

Филмът “Отново съм тук” (“Here
I am, Again”) ще има своята премиера в България на 29 ноември в рамките на “Киномания”. Продукцията
ще има две прожекции в кино “Люмиер” - от 18 и 20.30 ч., след които
ще бъде представен екипът, създал
филма, научи ДУМА от Вера Банчева, пресцентър на НДК. До залата ще
се допускат само зрители с валиден
зелен сертификат.

Димитър Карамфилов
представи
втория си албум
Талантливият басист Димитър
Карамфилов представи най-новата
си музика от втория си албум “Turn
to Love”. Той е записан с изключителния музикант
Антони Дончев и
барабаниста Васил
Вутев, които се
качиха заедно с него
и на сцената на
“София
лайв
клуб”. “Turn to
Love” се ражда във време на трудности, за да превърне тревогите в успокоение, а тъгата - в чиста, искряща
радост. Проектът има както своите
характерни медитативни моменти,
така е изпълнен и с увличаща виталност, оставайки верен във всеки
момент на джаза и импровизацията.
И нека не се заблуждаваме, че има
някакъв лимит, свързан със слушането
на “Turn to Love”. Идеята му се
простира далеч отвъд сегашната ситуация, защото той не просто възпява любовта, но и човека, който е
неделима част от нейната същност”,
споделя Таня Иванова от Джаз FM.

Френска музикална
вечер във Варна

СНИМКИ ВИХРА ПЕШЕВА

Симфоничен концерт под наслов
“Френска музикална вечер” ще се
състои на 25 ноември от
19 ч. в зала 1 на Фестивалния и
конгресен център във Варна, научи
ДУМА от
Виолета
Филипова.
Диригент
е
Емил
Табаков,
солист цигуларят
Светлин Русев. С участието на оркестър на Държавната опера във
Варна. В програмата - откъси от
“Хаванеза”, “Рондо капричозо”, “Каприз във форма на валс” от Камий
Сен-Санс и Фантастична симфония
от Хектор Берлиоз.

Атрактивно намаление
за нови абонати
предлага Storytel

Дъщерята на Боян Петров
пристига за премиерата
на филма „Отново съм тук”
Специално за събитието от Швейцария си идва дъщерята на Боян Петров, която също участва в “Отново
съм тук”. “Този филм е много специален за мен. Той дава възможност повече хора да се докоснат до това, което беше баща ми”, споделя Тея.
“Отново съм тук” проследява
опита на Боян Петров да изкачи
Шиша Пангма, който се оказва последният връх в кариерата на алпиниста. Именно там Боян изчезва и,
въпреки безпрецедентната спасителна акция, не е открит.
До момента филмът е селектиран
на няколко международни фестивала
в Италия, Германия, Испания, Чехия,
Румъния и Дания, като спечели и престижната “City of Bolzano” Golden

НАКРАТКО

Gentian Prize за най-добър изследователски и приключенски филм от
69-ото издание на филмовия фестивал в Тренто, Италия.
Режисьорка на филма е Поли Генчева, продуценти - Поли Генчева/
ТАРА ТРИЙ ПИКЧЪРС; Мартичка
Божилова/АГИТПРОП; Емил Спахийски. Оператор е Красимир Андонов, сценарий - Поли Генчева/
Нина Алтъпармакова, монтаж Нина Алтъпармакова/Михаил Дервенски, музика - Георги Стрезов,
звук и аудиомикс - Валерия Крачунова/Иван Андреев, постпродукция,
цветни корекции и супервайзър Тодор Г. Тодоров.
“Отново съм тук” тръгва по кината в цялата страна от 3 декември.

Storytel предлага до 28 ноември
атрактивно намаление за нови абонати и потребители с прекъснат абонамент. Цената за два месеца достъп
до аудиоплатформата ще бъде на
стойност 2 лева. Срещу такса от
един лев на месец любителите на
аудиокнигите ще имат неограничен
достъп до постоянно разрастващия
се каталог от над 300 000 заглавия
на английски, над 2500 на български
език, десетки подкасти и оригинално
съдържание. На 26 ноември романът
“Камбаната” на Недялко Славов
прави своя дебют в Storytel с гласа на
Деян Донков. Междувременно стана
ясно, че софийската премиера на спектакъла “Камбаната” ще се състои на
8 декември в зала 1 на НДК, а не на
26 ноември, както беше обявено.
Билетите важат без презаверка, а
тези, които искат да ги върнат,
могат да го направят на касите на
НДК до 30 ноември.
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ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

11

o

С

14

o

С

16

o

С

ВИДИН
8c

ПЛОВДИВ
10 c

СОФИЯ
8c

РУСЕ
9c

САНДАНСКИ
11 c

ВАРНА
10 c

ПЛЕВЕН
10 c

БУРГАС
10 c

17

o

С

17

o

С

11

o

С

Слънчево време ще преобладава над Централна България. След
обяд и над западните райони облачността ще намалее и мъглите ще се разсеят. Над крайните източни райони облачността
ще е предимно значителна, без валежи. Ще духа слаб южен
вятър. Атмосферното налягане ще се понижава и вечерта вече
ще е близко до средното за месеца.
НИМХ/БТА

ХОРОСКОП

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 À˛·ËÏˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Ú‚ ¯ÓÛ
22.00 ÏÂÚ Ì‡ „Ó‰ËÌ‡Ú‡ 2021
ˆÂÂÏÓÌËˇ ÔÓ Ì‡„‡Ê‰‡‚‡ÌÂÚÓ
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 7 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.05 ◊‡ÒÚÌËÚÂ ÏÛÁÂË ‚ ◊ÂıËˇ
/Ô/
04.30 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÒÂÁÓÌ, 6 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
03.10 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.37
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.57
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.49
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.92
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.49
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.10 ÂÔ.1
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, ÂÔ.15
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.15

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
15.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 ÃÓÒ„‡Á. ƒÂÎÓ π8: ‡Ô‡Ì
21.35 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.10 Õ‡Ú‡ÎËˇ ‡˜ÍÓ‚ÒÍ‡ˇ.
ì¿Á Ò˙Ï ‡ÍÚËÒ‡ Ì‡ „ÓÎÂÏËÚÂ ÙÓÏËî
00.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ÃÓÒ„‡Á. ƒÂÎÓ π8: ‡Ô‡Ì

ОВЕН

ВЕЗНИ

Освободете се от чужди зависимости, които
пречат на духа. Разгърнете творческите си
сили.

Очаква ви кариерно
развитие. Не изпускайте възможността да
подобрите бюджета си.
Успех.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Не позволявайте на
емоциите да ви владеят. За някои се очертава пътуване заради лични дела.

Бъдете прагматични и
не разчитайте на идеали. Не се колебайте да
създавате делови контакти.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Очаквайте
промени
от професионален и личен характер. Но не избързвайте с решенията
си.

Грижите ви по дома и
семейството ще доминират и ще бъдат с
натоварване, на което
сте свикнали.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

С интелигентното си
присъствие ще печелите симпатизанти. Подходящо време за големи
покупки.

Не
пренебрегвайте
нуждата от внимание
и състрадание. Ще повишите доверието в
себе си.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще продължите да работите по важен за вас
проект. Време е да се
погрижите за болни
роднини.

Много отговорни сте,
когато става въпрос за
спазването на срокове,
свързани с пари. Насърчете колегите си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Очакванията към вас в
професионален план са
големи. Ако ви се налага пътуване, подгответе се.

Не показвайте превъзходството си над останалите. Това може
да ви създаде сериозни
проблеми.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Почти всеки модерен принтер оставя върху листа хартия
своя сериен номер, датата и времето на отпечатване,
кодирани така, че те не са видими с невъоръжено око.

ΔÂÌ‡ Í‡Á‚‡ Ì‡ Ï˙Ê‡ ÒË:
- ÃÌÓ„Ó ‡·ÓÚË¯ Ì‡ÔÓÒÎÂ‰˙Í. ◊‡Í
Ë Ì‡Ò˙Ì ‚ËÍ‡¯ ÒÂÍÂÚ‡Í‡Ú‡ ÒË...
НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Първият програмист в света всъщност е програмистка.

Кулинарна виртуозка
дава съвети онлайн
Безплатното събитие е част от инициативата „За важните неща”

Мария Жекова споделя здравословни рецепти
Кулинарното гуру
Мария Жекова ще дава
полезни съвети и здравословни рецепти в поредица от онлайн видеа.
Публиката я познава

като виртуоз в кухнята,
затова ще е интересно
да се проследи нейният
онлайн уъркшоп, посветен на вечно актуалната
и предизвикателна тема,

а именно “Какво да хапна вместо дюнер и пица
- лесни и здравословни
рецепти”. Началото ще
бъде дадено днес, 25 ноември, в 18,30 ч. Всеки,
който иска да научи полезни идеи и съвети за
здравословното хранене, може да се запише
напълно безплатно.
Стартът на поредицата онлайн събития с
кулинарна тематика,
част от инициативата
“За важните неща” на
издателство “Клет България”, бе на 4 ноември
с темата “Сезонните
продукти - какво трябва
да знаем за тях и как се
отразяват на здравето и
бюджета ни”. Какви

идеи и съвети сподели
Мария Жекова тогава може да се разбере от
видеозаписа във фейсбук страницата на организаторите.
Третото онлайн събитие от поредицата ще
подготви зрителите за
предстоящите празници
и ще създаде необходимото настроение с оригинални рецепти за коледни сладки. Уъркшопът ще се състои на
1 декември от 18 ч., като
всеки, който желае да
участва, може да се запише на сайта на издателството.
Инициативата се
фокусира върху актуални теми, които вълнуват

всички ни във всекидневието. Съобразена е изцяло с нуждите на учители, ученици и родители и цели да ги подкрепи в задълбочаването на
добрите отношения помежду им.
Предстоят още редица уебинари, уъркшопи
и онлайн семинари, разделени в три направления: “Открий таланта”,
“Грижи се за себе си” и
“Усмихни се”, на които
различни популярни
лица и специалисти ще
засегнат разнообразни
актуални теми като сексуално образование,
здравословен начин на
живот и личностно
усъвършенстване.

Балкански салса конгрес се организира за 14-и път
Мони ГЕОРГИЕВ

14-ото издание на Балкански
салса конгрес ще се проведе от
26 до 29 ноември в Боровец.
Курортният комплекс традиционно е домакин на най-голямото
подобно събитие на нашия полуостров. Мащабният форум, организиран от Памбос Агапиу и
Елисавета Христова, е вторият по
големина салса конгрес в Европа. Освен местно, събитието има
и международно значение за развитието на салсата, латино танците и популяризирането на

България като туристическа дестинация. Всяка година конгресът
събира хиляди ценители от Румъния, Турция, Сърбия, Кипър,
Италия и много други страни.
Програмата е богата, а желанието на организаторите е да бъдат
удовлетворени интересите на всички. Домакините предоставят
възможност за усъвършенстване
на уменията на участниците в организирани уъркшопи с водещи
световноизвестни инструктори,
както и разнообразни забавления.
За гостите ще има игри край басейна, а уъркшопите са по салса,
бачата, ча-ча-ча, кизомба и други,
като се провеждат в осем отделни

зали. Форумът включва и вечерни
шоу програми с участието на световни диджеи и оркестри от чужбина в четири различни зали.
Специален акцент за приятното и полезно прекарване на участниците е инициативата със
състезателен характер “Балкан
салса оупън” за отличията на конгреса, в която ще се включат водещи имена от различни страни.
Провеждането на събитието ще
спази всички противоепидемични
мерки на територията на България,
като за удобството на желаещите
да участват, които нямат “зелен
сертификат”, ще бъдат осигурени
бързи антигенни и PCR тестове.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Форумът се организира
от Памбос Агапиу
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Направиха
дъвка срещу
КОВИД-19
Експериментална дъвка намалява количеството на новия коронавирус в слюнката на заразените, предаде “Ройтерс”. Разработката е на екип от Университета на Пенсилвания. Дъвката
съдържаща протеин, който “хваща в капан” коронавирусните

частици, ограничава количеството им в слюнката и помага за
намаляване на разпространението им, когато заразени хора говорят, дишат или кашлят.
Дъвката съдържа копия на
протеина ACE2, чрез който вирусът прониква в човешкия организъм. По време на тестове
на продукта вирусният товар в
слюнката е намалял с над 95%,
обясняват експертите. Новата
дъвка не се различава на вкус от
масовия подобен продукт и
може да се съхранява години
при нормална температура.
Според изследователския
екип разработката дава допълнителна подкрепа към ваксините. Освен това може да е особено полезна в държави, където
препаратите срещу КОВИД-19
все още не са налични или
достъпни.

Обявиха номинациите
за наградите „Грами”
Номинациите за “Грами” бяха обявени на церемония, излъчена на уебсайта
на наградата. Музикантът от афроамерикански произход Джон Батист има шанса да спечели приза в 11 категории.
Джъстин Бийбър, Хър и Доджа Кет са с
по 8 номинации. Тийн сензациите Били
Айлиш и Оливия Родриго може да грабнат отличието в 7 категории. Сред претендентите за “Грами” е и 95-годишният
ветеран Тони Бенет, който издаде албум
с Лейди Гага. Националната академия за
звукозаписни изкуства и технологии
предприе сериозна реформа, като премахна тайната комисия, която избираше
кои творци да бъдат включени в списъка
с номинираните. “Грами” ще бъдат раздадени за 64-ти път на церемония в Лос
Анджелис на 31 януари.

ГЛЕДАЙТЕ
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ФУТБОЛ
ПО БТВ ЕКШЪН
19.45 Цървена звезда Лудогорец
22.00 Монако - Реал Сосиедад

ЧЕТВЪРТЪК
25 НОЕМВРИ

Цунами и Миланов
в Левски след Нова година
Вендерсон де Фрейташ Соареш-Цунами и Георги
Миланов ще са на разположение на Левски след
Нова година. Бразилският бек подписа за две
години и половина, а договорът му влиза в сила от
1 януари. Най-качественият футболист на “сините” се размина с тежка контузия в коляното и ще
се възстановява между 30 и 50 дни. “Цунами е
юноша на Ремо, с който подписва първия си договор през 2016 г. С екипа на родния си тим изиграва
29 мача и вкарва 3 гола. После се подвизава в
Кащанял, Рио Кларо, Тубарао, Боа Ешпорте и
Куиба, а последният клуб на защитника е Ботафого ПБ, където изиграва 21 срещи с 2 гола”, обявиха
от “Герена”. “Имаме горе-долу информация за
Миланов. Положителното е, че не е най-тежкото кръстните връзки. Усещам ежеминутно невероятната подкрепа на нашите фенове. Благодарение на
тях стигнахме до тях и се надявам, че ще
продължим и ще изведем Левски там, където му е
мястото”, разкри шефът Наско Сираков.

ПО МАКС СПОРТ 3
22.00 Бодьо/Глимт - ЦСКА
ПО МАКС СПОРТ 2
19.45 Локомотив М - Лацио
19.30 Мура - Тотнъм
22.00 Олимпиакос - Фенербахче
ПО МАКС СПОРТ 4
19.45 Галатасарай - Марсилия
22.00 Рома - Зоря Луганск
ПО ДИЕМА СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
Kвалификации за СП
21.00 Сърбия - Латвия
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
21.45 Хърватия - Словения
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ТЕНИС
Купа “Дейвис”
17.00 Хърватия - Австралия
ПО НОВА СПОРТ
17.00 Франция - Чехия
Вендерсон де Фрейташ Соареш
позира с фланелката на Левски

Малшанс мъчи ЦСКА
„Червените” търсят първа европобеда в Норвегия

СНИМКА SPORTAL.BG

Стойчо Младенов смята, че е подготвил ЦСКА за трите точки в Норвегия
Липсата на късмет е основната причина за слабото представяне на ЦСКА
в Лигата на конференциите. Треньорът
Стойчо Младенов смята, че показаното
от играчите му на терена не отговаря
на резултатите. След първите 4 кръга
столичани са само с 1 точка, изкована
във II кръг у дома с Бодьо/Глимт (1:1),
като са и с три загуби.
На заминаване за Норвегия Младенов
се закани да запишат първи евроуспех.
Съперникът на ЦСКА обаче е в най-добра моментна форма в цяла Европа. Бодьо/
Глимт е в серия от 21 мача във всички

турнири без загуба, от които 15 победи.
“Нагласата е да отидем и да спечелим точки. Във всеки мач ЦСКА играе
за това. По-малко хора отиваме, но
това не е от толкова голямо значение.
Тези, които са здрави, ще участват.
Всичко, което сме си говорили с играчите, остава в съблекалнята.
Играем мач за мач и се стремим
във всеки да спечелим максимума. В
Лигата на конференциите играем много силно във всички срещи. Резултатите са лоши, но играта е много добра.
Резултатите не отговарят на играта до

този момент. Предпочитам в последните два мача да не играем толкова
добре, а да спечелим точки.
В първенството има голямо изравняване във възможностите на всички отбори. Всеки може да загуби точки, ако се
играе честно. Ще се губят точки и това е
напълно нормално”, каза Младенов.
В самолета за дългия полет - 3800 км,
се качиха легендите Димитър Якимов,
Петър Жеков и Георги Велинов, а в делегацията са още шефовете Филип Филипов и Трифон Попов. Бодьо/Глимт играе
в Арктика, отвъд Северния полярен кръг.

Лудогорец се кани да играе
в Европа и напролет
В Лудогорец нямат намерение да приключват с евроизявите. Два кръга преди края
на групите на Лига Европа
българският първенец е едва с
1 т., а за елиминациите се класират първите два тима. В
момента “орлите” са на 8 т. от
лидера Брага и на 6 т. от втория Цървена звезда. Трети е
Мидтиланд с 5 т. Според рег-

ламента отпада само последният, а заелият трето място отива в Лигата на конференциите.
Лудогорец гостува тази вечер
на сърбите, а в последния кръг
приема датчаните.
“В очакване сме на тежък
мач предвид съперника, обстановката и многото контузени. Не бих казал, че шансовете ни са малки. Напълно

реални са да играем в евротурнирите напролет, стига да
вземем две победи. Надявам
се момчетата да не играят под
голямо напрежение, да се забавляват, да дадат най-доброто от себе си и да зарадваме
нашите привърженици”, обяви на заминаване за Сърбия
изпълнителният директор
Ангел Петричев.

ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР
16.30 и 21.30 Шампионат
на Обединеното Кралство
РЕЗУЛТАТИ

ШАМПИОНСКА
ЛИГА, V КРЪГ
ГРУПА E
Динамо К - Байерн М 1:2 0:1 Левандовски (14) 0:2 Коман
(42) 1:2 Гармаш (70);
Барселона - Бенфика 0:0. 1. *БАЙЕРН 15 т. 2. Барселона 7 3. Бенфика 5.
4. Динамо 1. VI кръг: 8.12: Байерн Барселона; Бенфика - Динамо.
ГРУПА F
Виляреал - Ман Юнайтед 0:2 0:1
Роналдо (78) 0:2 Санчо (90); Йънг
Бойс - Аталанта 3:3 0:1 Сапата (10)
1:1 Сибачеу (39) 1:2 Паломино (51)
2:2 Сиеро (80) 3:2 Хефти (84) 3:3
Муриел (88). 1. МАН. ЮНАЙТЕД 10
т. 2. Виляреал 7 3. Аталанта 6 4. Йънг
Бойс 4. VI кръг: Аталанта - Виляреал;
Ман Юнайтед - Йънг Бойс.
ГРУПА G
Лил - РБ Залцбург 1:0 Давид (31);
Севиля - Волфсбург 1:0 Жордан (13).
1. Лил 8 т. 2. РБ Залцбург 7 3. Севиля
6 4. Волфсбург 5. VI кръг: РБ
Залцбург - Севиля; Волфсбург - Лил.
ГРУПА Н
Челси - Ювентус 4:0 1:0 Чалоба (25)
2:0 Джеймс (56) 3:0 Хъдсън-Одой (58)
4:0 Вернер (90+5); Малмьо - Зенит СП
1:1 1:0 Рикс (28) 1:1 Ракитский (90+2-д).
1. ЧЕЛСИ 12 т. 2. ЮВЕНТУС 12 3.
Зенит 4 4. Малмьо 1. VI кръг: Ювентус - Малмьо; Зенит - Челси.
* Заб. Отборите с главни букви се
класират за 1/8-финалите.

Шиникова с четвърти
успех в Дубай
Изабелла Шиникова (№256 в света) продължава великолепното си представяне на турнира от ITF в Дубай ($100 000). Да
стане: Третата ни ракета победи Майо Хиби (Яп, №208) с 6:4,
6:3 за 90 минути. Това е четвърта поредна победа за софиянката, след като тя мина два кръга от квалификациите, а на
старта на основната схема срази Сайсай Джън (Кит, №80) с
6:2, 7:6 (9). За място на 1/2-финал 30-годишната българка очаква Александра Крунич (Сърб, №419), която сломи Илона Гиораие (Рум, №419) с 6:1, 6:2.
Другата ни представителка Виктория Томова (№117) загуби
от Виктория Кузмова (Слвк, №174) с 2:6, 6:4, 5:7.
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