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Далавера с озеленяването в София
Депутати и общински съветници от БСП сигнализираха прокуратурата за драстични нарушения в провеждането на обществена
поръчка за поддържане на столични паркове и градини.
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Минималната пенсия
става 420 лева

Таня ДЖАДЖЕВА

Ощетени пенсионери няма да има, увери Корнелия Нинова
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Пенсионерите, които
сега получават добавки по
120 лева месечно, няма да
загубят сумата и след края
на годината. Тя ще влезе
като част от самата пенсия, което означава, че
минималната пенсия ще
стане 420 лева. Taкава до-

лед безпрецедентна и мъчителна
изборна година в държавата започнаха да се случват безпрецедентни
неща.
Политиците започнаха да си говорят. Значи можело.
Политиците започнаха да проявяват готовност да търсят консенсус по най-важните за народа въпроси. Да разсъждават и да възприемат
рационалните тези на другия и да се
обединяват около общополезното.
Доскоро това беше невъзможно. 12
години живяхме в диктатурата на “я
що кажем, туй е право”. На изборите през ноември българите ясно казаха, че това трябва да бъде изкоренено. Поведението на четирите преговарящи за съставяне на коалиционно управление формации досега
показва, че са го разбрали.
Постигнатото при преговорите
огромно съгласие по всички найважни за функционирането на
държавата сфери дава огромна надежда. Оптимизъм носи и фактът, че
политическите позиции, отстоявани
от социалистите, срещнаха и разбиране, и възприемане. Това означава,
че социалният вектор на фона на
задаващите се трудни зимни месеци
ще бъде основен за новото управление.
Както се казва, дотук добре. И,
колкото и да е клиширано, този път
наистина всичко зависи от политическата зрялост и отговорност на
тези мъже и жени, които са длъжни
да поставят най-отпред интереса на
България. Дано ги имат.

EUR:
1.95583

GBP:
2.31131

София
Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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USD:
1.7322

говореност
постигнаха
БСП, ПП, ИТН и ДБ при
преговорите в сектор
“Труд и социални грижи”.
Приета бе идеята в
следващите 6 месеца да се
направи цялостен анализ
на пенсионната система,
въз основа на който тя да

бъде реформирана.
Председателят на БСП
Корнелия Нинова подчерта, че няма да има ощетени пенсионери. По думите й ще има преизчисление
на пенсиите, така както
вече е прието при актуализацията на бюджета, и

то ще е от 1 януари. Социалистите са получили
уверение от Асен Василев, че пари за подобна
мярка има.
Стр.
Още за преговорите
секторите “Бюджет”
“Туризъм” на стр.
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СНИМКА BOEC.BG

Кубрат Пулев стана първият носител на шампионския пояс в “Триад Комбат”,
след като нокаутира за 110 секунди Франк Мир (САЩ) в Арлингтън, Тексас
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БСП иска нормални отношения
на България с Русия
Приемането на РС Македония в ЕС да е без компромиси
с историческата истина, отстояха позицията си социалистите
БСП настоява за нормализирането на
отношенията с Руската федерация и за
подобряване на сътрудничеството в сеферата на икономиката, енергетиката, културата и образованието. Това заяви зам.председателят на партията Кристиан Вигенин по време на дискусията за нов кабинет на тема “Международни отношения”.
Според него България трябва да следва
политика за поетапна отмяна на санкциите срещу Москва, както и на руските санкции спрямо ЕС, защото забраните не са
дали търсения резултат. В преговорите
левицата бе представена още от Цветелина Пенкова, Николай Маринов, Теодора
Овчарова и Евгени Кирилов.
Сред основните предложения, по които преговаряха “Продължаваме промяната”, БСП, “Има такъв народ” и “Демократична България”, беше спорът със Се-

верна Македония. Приемането на южната ни съседка в ЕС да е без компромиси
с историческата истина, настояха социалистите. Въпреки различията си партиите подкрепиха създаването на пътна карта, която Скопие да следва при отношенията си с България при предприсъединителните преговори. Зад идеята застанаха ДБ и БСП. ИТН призоваха страната ни отново да заяви ясно позицията си
по спора със Скопие и да очаква изпълнението на условията, вече заложени в споразумението с македонското правителство. Всички формации бяха категорични,
че трябва да бъде защитен националният
интерес, че трябва да спре езикът на
омразата и да бъдат гарантирани правата
на българите в Северна Македония. БСП
напомниха за приетата от 44-то НС декларация, която препотвърждава българ-

Трупат се още сигнали
за свалянето на Гешев
Темите, които дават повод за внасяне на искане на отстраняването на главния прокурор Иван Гешев, постоянно се увеличават. Това обяви правосъдният министър Иван Демерджиев.
По думите му постоянно идват нови сигнали и информация.
“Готвим такова искане, но чакаме произнасяне на Конституционния съд има ли правосъдният министър правомощие да го
внесе. Ако КС се произнесе в рамките на мандата на служебния
кабинет, ще внеса такова искане”, обясни Демерджиев.
Демерджиев изтъкна, че влиянието на Гешев върху съдебната
система се чувства ежедневно - през избирателната работа на
прокуратурата, която прибързва по отделни разследвания и държи
на трупчета други, и през доминирания от прокурори Висш съдебен съвет. “Неколкократно съм призовавал г-н Гешев сам да се
оттегли. Не бива насила да утежняваш обществото с присъствието си. Ако г-н Гешев не може да направи тази преценка, остава
внасяне на искане за отстраняване във ВСС”, допълни министърът.
По-рано ВСС отново зае страната на Гешев - с 11 на 4 гласа
бе прието становище в подкрепа на искането му да бъде обявено за противоконституционно прехвърлянето на дълготрайните материални активи на Бюрото по защита към Министерството на правосъдието.
Правосъдното министерство ще засили взаимодействието
си с европейската прокуратура и е проверило каква е процедурата за подаване на сигнали до екипа на Лаура Кьовеши.
Демерджиев не счита за нормално поведението на прокуратурата по трите прекратени досъдебни производства срещу
бившия кмет на Пловдив Иван Тотев.
Гешев е отказал да говори за разследването “Барселонагейт”
пред членовете на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ) в Европейския парламент. Това
се вижда от доклада на седем евродепутати, които са били на
мисия в България на 23 и 24 септември. Евродепутатите са
говорили с главния прокурор и неговите заместници в
продължение на час и 15 минути. В доклада си след визитата
евродепутатите казват, че ще поискат от ЕК да засили контрола
върху използването на европейските пари в България. Те смятат, че на главния прокурор трябва да бъдат изпратени допълнителни въпроси, за да се изясни каква работа е извършена за
разкриване на корупцията по високите етажи на властта.

ската политика към Скопие.
Вигенин предложи създаването на
съвместна комисия на законодателната и
изпълнителната власт плюс експерти, която да направи преглед на постигнатото и
да предложи нови мерки. Преговарящите
партии се обидиниха около искането ЕС
да се ангажира с чувствителните за България въпроси. Наистина натискът върху
нас е голям, но не бива да създаваме впечатление у нашите партньори в Скопие,
че сме склонни да жертваме дъгосрочните
си интереси, поясни Вигенин. Президентът също трябва да участва в този
процес, както и научната ни общност,
смятат от “Има такъв народ”.
Основната цел на българската външна
политика е гарантиране на благоприятни
външни условия за развитие на страната и
просперитет на българския народ, подчер-

та Вигенин. И четирите партии подкрепят
задълбочаването на регионалното сътрудничество и разширяването на ЕС към
Западните Балкани. Сред приоритетите на
левицата в международен аспект са
задълбочаване икономическото сътрудничество с Китай, ефективна и модерна дипломатическа служба, премахване на визите за САЩ. БСП е против прилагане на
двойни стандарти и развитие на ЕС на две
и повече скорости, за по-голяма прозрачност в процеса на вземане на решения по
европейските въпроси чрез засилване на
ролята на НС, за ускоряване на работата
по одобрението и реализацията на Плана
за възстановяване и устойчивост, за приемане в Шенгенското пространство без
допълнителни условия.
Вигенин коментира Истанбулската
конвенция, която не може да бъде приета, особено след решението на Конституционния съд. Трябва да приемем в
българското законодателство закони за
борбата с домашното насилие и насилието срещу жени, обясни той.

10 дни карантина за българи,
пристигащи от Южна Африка
Аида ОВАНЕС

Българските граждани, както и хора със статут на постоянно,
дългосрочно
или
продължително пребиваващи у
нас и членовете на техните семейства, които се връщат от
Мозамбик, Боствана, Южна
Африка, Лесото, Есватини, Намибия и Зимбабве, ще бъдат
поставяни под задължителна
10-дневна карантина. При влизане в страната те подлежат и

на задължително изследване за
КОВИД-19 с антигенен тест,
гласи министерска заповед.
Причина за ограничението е
новият вариант на вируса
SARS-Cov-2 - Омикрон, по-известен като южноафрикански.
“Първите данни са за много
малко случаи, които са разпространени в южната част на Африка, но този вариант предизвиква много голям интерес в медицинските среди и сред здравните власти. Затова вече е под
интензивно наблюдение и е в
групата на вариантите, които

предизвикват безпокойство”,
коментира за ДУМА епидемиологът проф. Мира Кожухарова, съветник на здравния министър. Тя е категорична, че у
нас не са установени заразени
с Омикрон, но в България, както и във всички европейски
страни, трябва да се изследват
доказаните за коронавирус пациенти допълнително и за Омикрон. Във всички случаи трябва да се вземат мерки за забавяне на вноса му в Европа, заяви
проф. Кожухарова. Тя поясни,
че съобщенията за този вариант са от началото на ноември.
Според нея все още е рано за
разхлабване на противоепидемичните мерки, независимо че
през последните дни заразените с КОВИД-19 намаляват.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Хубавото време и почивните дни напълниха парковете с хора

БСП сезира прокуратурата за злоупотреби в търг за озеленяване на София
Депутати и общински съветници от
БСП сигнализираха прокуратурата за
драстични нарушения в провеждането
на обществена поръчка за озеленяване
на София. Търгът се е провел през
2019 г. и оттогава социалистите са
подавали два пъти сигнали до Столичната община за нередностите. Оттам
обаче не са реагирали. Търгът е за 65
млн. лева първоначално за 36 месеца,
но с възможност да бъде удължен за

още две години.
Според депутатите от БСП Георги
Свиленски и Христо Проданов и общинските съветници Михаил Ставрев,
Иван Виделов и Диана Тонова част от
класираните кандидати за поддържане
на зелени площи, паркове и градини са
предоставили данни за несъществуващата техника, бракувана, запорирана
или свалена от отчет, както и техника
с фалшифицирани фабрични номера.

Три от фирмите са подали документи с
невярно съдържание, което според закона води до отстраняването им и
включването им в забранителен списък
за 5 години, категорични са от БСП.
Социалистите още на 17 декември 2020
г. са сигнализирали общината, като са
уточнили, че имат конкретни данни за
офертите на класираните и одобрени
вече фирми “Грийнтаун”, “Титан БКС”
и “Алверс Комерс”. Вторият сигнал е

от 6 август 2021 г.
Заради нарушенията е сезирана и
Комисията за защита на конкуренцията, тя е отменила първоначалното решение за общината и й го е върнала.
Въпреки това от кметството отново
класират същите фирми.
“Този тип грандиозни нарушения са
практика за управлението на ГЕРБ както на национално ниво, така и на местно равнище”, добавят от БСП.
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Министърът на правосъдието
Иван Демерджиев

Консенсус и за модернизация
на армията
Армията да се модернизира
в няколко насоки, като бъде
съчетана със зелената сделка,
заплатите на военнослужещите
да се увеличат, да се мине към
дигитализация и използване на
изкуствен интелект. Около тези
предложения се обединиха
“Продължаваме промяната”,
БСП, “Има такъв народ” и “Демократична България” по време на четиричасовата дискусия
по темата “Национална сигурност”. За някои от мерките бяха
посочени срокове, други ще се
уточняват допълнително.
БСП представи пакет от социални мерки, насочени към хората в отбраната, преодолява-

не на некомплекта и повишаване на обществения престиж на
армията. “Основната цел на
БСП в сектор “Отбрана” е изграждане на модерни въоръжени сили, които да са в състояние да осигурят териториалната цялост и суверенитета
на страната”, заяви зам.-председателят на БСП Атанас Зафиров. “При преглед на програмите на останалите преговарящи партии левицата откри
90% сходност в анализа за
състоянието и мерките, но дяволът се крие в подробностите”, каза Иван Иванов от БСП.
Левицата предлага провеждане
на стратегически преглед на от-

Със скоро асфалтираната улица “Христо Ботев” в с. Врабево и готовата за асфалт
улица “Ламар” в с. Калейца приключват основните строителни дейности в селата на
общината за 2021 г., обяви в социалните мрежи кметът Донка Михайлова. Тя отчете,
че през годината за текущ ремонт, общинска пътна мрежа и капиталови разходи в
селата на Троянска община са вложени 1,341 млн. лв. бюджетни средства
браната, на базата на който да
се състави План за организационно изграждане и развитие на
въоръжените сили, План за модернизация със съответните инвестиционни проекти, критичен

преглед на Закона за отбраната
и въоръжените сили и Закона
за резерва. БСП иска увеличението на заплатите в армията
да е на базата на фиксиран коефициент, модернизацията на

въоръжените сили да е тясно
обвързана с технологичната и
индустриална база, да се подобри структурата и организацията на работата на администрацията и др.

Левицата прокара
и социалните си идеи
Активно подпомагане на бедните и минимална пенсия 420 лева
обединиха преговарящите за нов кабинет
Аида ОВАНЕС

“Ние от БСП знаем как се прави социална политика - бяхме единствената позитивна алтернатива на дългогодишното
управление на ГЕРБ и ПГ на “БСП за
България” провеждаше последователна
политика за развитието на активна социална държава по европейски модел, съобразно българските условия като път към
свободно справедливо и солидарно общество, към по-добър живот за българите”.
Това каза Георги Гьоков в началото на
преговорите за коалиционно споразумение за социалната политика между
“Продължаваме промяната”, БСП, “Има
такъв народ” и “Демократична България”.
Още в началото той направи уговорката,
че разговорите ще са безсмислени, ако
няма бюджет 2022, и призова дискусията
да не се превръща в предизборно наддаване. След повече от 4 часа преговори присъ-

стващите се обединиха около 50 точки.
На забележката от Асен Василев, че
за осъществяване на всички предложения
на левицата ще са необходими 10 млрд.
лева на година, Гьоков контрира, че всичко е финансово обезпечено.
БСП отново настоя преизчислението
на пенсиите да е със средния осигурителен доход от 2018 г., тъй като отпуснатите преди 2008 г. изостават от новите с
3-4 пъти. Минималната пенсия да не генерира бедност, но и да се определя по
правилата на пенсионната система, а не
на базата на политически решения, настоя Емилия Масларова. Според БСП подългото оставане на работа на възрастни
служители би решило в голяма степен
недостига на квалифицирана работна
ръка. Левицата предлага ако човек остане 1 година, пенсията му да нарасне с
4%, при 2 години на работа - с 4,5%, при
3 години - 5%. БСП иска до края на извънредното положение да се дават 120 лв.
помощ за пенсионерите. Асен Василев

от ПП пое ангажимент след преизчислението на пенсиите от 25 декември те да
не са по-ниски от сегашните, включително добавката от 120 лв., което ще направи минималната пенсия 420 лв. Политиките за пенсиите ще бъдат допълнително
обсъждани в следващите 6 месеца.
БСП предлага безплатни детски градини и ясли, 300 лв. еднократна помощ за
всички деца от I до IV клас, облекчаване
на данъчната тежест за работещи родители чрез въвеждане на 500 лв. необлагаем минимум за всяко дете, както и въвеждане на еднократна помощ от 500 лв. за
раждане на първо дете, 1000 лв. за второ
и 1500 за трето за родители, които са се
осигурявали през последните 24 месеца.
Предвиждат еднократна помощ от 10 минимални заплати за майките студентки и
безплатни учебници за учениците от I до
XII клас. От ИТН предлагат еднократна
помощ за ученици от всички класове.
Социалистите настояха за адекватно
определяне на линията на бедност въз

основа на данните от изследването “Статистика на доходите и условията на живот”. Те настояха да се дефинира и понятието минимум вода за питейни нужди и
битово потребление и критериите за
това, както кой и как предоставя целевото подпомагане. Темата с помощите и
облекченията за деца ще се разглеждат в
следващия парламент.
Масларова подкрепи предложенията
за засилване на контрола от НАП и ГИТ,
а санкциите за “пари в пликовете на ръка”
да са и за работодателя, и за работника.
Записано бе предложението на Асен
Василев “без социални помощи за трудоспособни хора”. БСП настоява за регламентиране на работата от разстояние и
увеличаване на плащането за нощен труд.
Мика Зайкова подчерта, че от ИТН искат
минималната заплата да е 50% от средната. Дискутиращите се обединиха около
идеята максималният осигурителен доход
занапред да е обвързан с коефициент от
средната заплата, увеличаване на минималната заплата, като тя бъде процент от
средната за предходната година.
Консенсус има и около идеята за
ревизия на деинституционализацията на
деца, проведена от ГЕРБ.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА:

Удовлетворени сме, че голяма част от нашите предложения се приеха
Удоволетворение за приемането на голяма част от предложенията на БСП в основните
теми по преговорните въпроси
за съставяне на правителсто изрази в тв интервю Корнелия Нинова. “Държавата и хората имат
нужда от редовно правителство
и работещ парламент. Длъжни
сме да опитаме да намерим общите неща. Имаме обща цел това е най-важното. Тя е в две

посоки. Първо, редовно правителство и работещ парламент,
които да преведат България и
хората през кризите. Втората е
да започне истинското разграждане на досегашния модел на управление, защото в предишните
два кратки парламента не успяхме да свършим това”, обобщи
председателят на БСП. Тя уточни, че в 18-те работни групи са
уточнени въпроси, които са без-

спорни между всички партии, но
има и въпроси, които са оставени за доуточняване. Предстои
лидерски разговор по други
теми. Чака ни поне седмица още
работа по програмата и по
уточняване на последни детайли, обясни Нинова.
От БСП са доволни от открития начин за провеждането
на преговорите, според Нинова
тонът е бил позитивен, разумен,

колегиален и взаимно уважителен. Времето ще покаже, лаконична бе тя на въпрос дали може
да бъде избрана за председател
на новия парламент. “Първата
партия има право да номинира
министър-председател и това е
нормално. Когато разговаряме
с нашите партньори ще ви информираме дали ще поискаме
министерски постове”, обясни
лидерът на БСП.

“Това беше тежка загуба, която трябва да ни накара да проведем сериозни разговори вътре
в партията и да ни даде старт за
възстановяване и повишаване
на резултата и доверието. Много пъти в историята на БСП е
имало моменти и на спад, и на
възход, но винаги сме се справяли. Мисля, че и сега ще е
така”, коментира изборните резултати тя.
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Топлофикациите искат
50% по-скъпо парно
Енергийният
регулатор
не е съгласен
Парното и топлата вода
трябва да поскъпнат с около
50% от Нова година, тъй като
топлофикациите продължават
да губят, независимо от временното задържане на цените
на газа, заяви пред БНР председателят на Асоциацията на
топлофикационните дружества Кремен Георгиев. Той обаче изрази съмнение, че КЕВР
ще постанови подобен скок на
цената на топлоенергията.
Причината според него е, че
цената на газа се задържа през
последните 1-2 месеца. Тя
обаче е два пъти по-голяма от
тази, по която са смятани цените на топлофикациите. Увеличението на топлинната
енергия трябва да е поне 50
процента, трябва да си признаем, че едва ли ще е толко-

Кремен Георгиев
ва, но аз казвам каква трябва
да бъде сметката, за да излезе
тя, уточни Георгиев. Той бе
категоричен, че не може да
бъде избегнато увеличение.
Въпросът по негови думи е то
да е в разумни граници. Георгиев не знае какви лостове ще
намери КЕВР, за да определи
новите цени, но подчерта, че
не може топлофикациите да

изпълняват социални функции. Въпреки финансовите си
затруднения ТЕЦ-овете са
осигурили необходимите за
нормалната им работа количества газ. “Доставките на
природен газ са подсигурени
с договори, количествата
също. Лошото в момента е, че
с изплащането на този газ на
практика се забавят и други

плащания. Но така или иначе
приоритетите се изпълняват”,
посочи председателят на асоциацията.
КЕВР няма основание да
променя цената на топлинната енергия, независимо от
възникнали проблеми между
обществения доставчик на газ
“Булгаргаз” и топлофикационни дружества. Този коментар
направи председателят на комисията Иван Иванов миналата седмица по време на открито заседание, на което
беше дискутирана цената на
природния газ от 1 декември.
Независимо от промяната в
цената през декември КЕВР
няма да повиши цената на
парното и на електроенергията, произведена по комбиниран способ от топлофикациите, заяви още Иванов. “Комисията е излязла с годишна прогнозна цена на природния газ,
която да се калкулира от топлофикационните дружества за
крайните клиенти, и тази цена

Ваучерите за храна да се ползват и
за почивка, предлагат социалистите
БСП предложи увеличаване на 100
лв. на ваучерите за храна, които да се
ползват и за почивка. Това стана по
време на преговорите за сектор “Туризъм” между четирите партии. Освен
ваучерите БСП предложи запазване на
9% ДДС в туризма с още година. Мярката 60 на 40 да се върне в стария
вариант - при доказан 20% спад в оборота в сравнение с 2019 г. Създаване
на специална кредитна линия за хоте-

лиери и ресторантьори в ББР и безплатни бързи тестове по европейска
програма за клиенти на хотели и ресторанти, представи предолженията председателят на Съвета по туризъм в БСП
Емил Хумчев. Като част от краткосрочните мерки той допълни енергийна
компенсация на хотели и ресторанти и
създаване на онлайн визов център.
Като дългосрочни мерки БСП
предложи създаването на Национално

СКРЪБНА ВЕСТ
На 29.10 2021 г. ни напусна

проф. д-р ПЕНЧО
ДРАГОЕВ ПЕТЕВ
роден през 1933 г. в гр. Шумен

През целия си живот, отдаден на
семейството, любимия град и на българското общество и наука, той работи с разбирането, че работи в полза на общото ДОБРО!
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА
И ДЕЛОТО МУ!
От семейството

представителна организация/конфедерация на българския туристически
бранш. Тази организация и Министерството на туризма да вземат решения
за начина на изразходване на средствата от бюджета, предвидени за реклама за всяка следваща година, посочи

няма никакви основания да
бъде променяна”, категоричен
беше председателят на КЕВР.
В средата на ноември от
“Булгаргаз” внесоха искане за
леко понижение, в рамките на
около 2,5%, на цената на природния газ от 1 декември.
Анализ на работната група на
енергийния регулатор подкрепи това искане. Окончателно
цената на природния газ ще
бъде определена на закрито
заседание на КЕВР на 1 декември. Преди това от газовото дружество ще внесат актуализирани данни за динамиката на цената на газа на европейските газови пазари и валутните курсове. От пролетта
на 2020 г. КЕВР утвърждава
цената на природния газ всеки месец, а не на тримесечие,
както беше преди това. Под
внимание се взима и допълнителен компонент, свързан с
търговията с природен газ в
най-големите европейски
хъбове.

избраната за депутат Вяра Емилова.
Като дългосрочни мерки Емилова изложи още преразглеждане на политиката по отдаването на концесии и нов
Закон за туризма.
Преговарящите партии единодушно решиха, че трябва да бъде създаден
Гаранционен фонд за туроператори и
туристически агенции, а намалената
ставка ДДС от 9% да продължи да
действа и през следващата година.
Всички преговарящи се обявиха “за”
създаването на такъв фонд с мотивите,
че именно туроператорите и турагенциите са най-засегнати от пандемията.
Такъв фонд бе поискан още в началото
на годината от бранша.

Над 60 на сто от стопанствата
са изчезнали за 10 години
Над 60% от земеделските стопанства у нас са
изчезнали през последното десетилетие според данни от Анализ на структурата на земеделските стопанства в България, цитиран от БНР. Използваната
земеделска площ обаче се
увеличава. Ако през 2003
г. броят на земеделските
стопанства е бил над 665
хиляди, през 2010 г. той
вече е малко над 370 хиляди, а през 2020 г. броят
им пада до малко под 133
хиляди стопанства.
Повече от 13 хиляди
от тях не стопанисват
земя. Анализът сочи, че за
разлика от намаляващия
брой на фермите, за разглеждания период е констатирано значително увеличение на използваната
земеделска площ. През
2003 г. тя е в размер на 2
милиона и 905 хиляди
хектара. След присъединя-

ването на страната към
ЕС интересът към разширяване на площите на стопанствата е значителен и
само в рамките на три
години използваната земеделска площ достига до
над 3 милиона и 600 хиляди хектара, а през 2020 г.
тя вече е 3 милиона и 959
хиляди хектара. Анализът

потвърждава и отдавна
известното - най-голям дял
от обработваемата земя у
нас е зает от зърнените
култури.
Високите ренти в плодородната година вдигнаха цената на земята в Добричкия регион до 3000
лева за декар, е съобщила
БТА. Ръстът идва след бе-

лязаната от сушата минала
стопанска година, когато в
областта се намираха парцели и под 2000 лева. Ренти от 100-120 лева за декар, които тази есен се
изплащат, са основният
двигател за поскъпването,
коментира председателят
на Регионалното сдружение за недвижими имоти
Павлина Тодорова. За
сравнение, през миналата
година с ниски добиви собствениците на земя получиха възнаграждение от
арендатори и кооперации
едва по 30-50 лева. По
думите на Тодорова цената на земеделската земя в
Добруджа средно е
поскъпнала с 200-300 лева
за декар. В землището на
Балчик, където се търгуват
най-скъпите ниви, вървят
сделки и за 3000 лева, казва Тодорова. Има огромен
интерес към покупката на
земя, но продавачите са
малко, е коментирала управителят на една от големите агенции за недвижими имоти в региона Ралица Кулева.

www.duma.bg
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Бюджет’2022 готов
най-късно до края на януари
Още отсега
се планира
актуализация
през юли
Бюджетът за 2022 г. да
бъде приет най-късно до
края на януари - за това се
разбраха преговарящите
партии ПП, БСП, ИТН и ДБ
по време на преговорите в
сектор “Финанси”.
Преди изборите служубният министър на финансите Валери Белчев каза, че ведомството напредва с подготовката
на бюджета, а преди няколко
дни премиерът Стефан Янев
обяви, че правителството е
готово с план за проектобюджета за 2022 г., който редовното правителство трябва да
доработи.
Още преди започването на
преговорите лидерът на БСП
Корнелия Нинова заяви, че
бюджетът е едно от първите
неща, които трябва да се дискутират и приемат, тъй като
през него минават политиките, особено в кризисния пери-

од. По повод срещата в централата на БСП с представители на ПП, която предизвика
интерес, Нинова обясни пред
“Нова нюз”, че тя е била именно заради възможността приемането на бюджета да се забави. Ние настояваме бюджета да се приеме до края на
годината, зави Нинова.
По голяма част от
обсъжданите теми в сектора
на финансите партиите постигнаха съгласие, но темите, които предизвикаха дискусии, бяха оставени за
обсъждане и оценка на ниво
лидери или за дискусия в след-

ващ момент. С този аргумент
не бяха приети някои искания, свързани с голямо финансиране, тъй като не беше известно какви ще са приходите, с които ще се покриват
нуждите в редица сфери. Преговарящите си поставиха
срок да заложат в бюджета за
2022 г. дефицит между 3,54,5%, а през лятото, когато
предвидените работни групи
по различни теми излязат с
резултати, да се направи актуализация, която да включва
и нужните промени. Засега се
планира актуализацията да
влезе в сила от юли.

По отношение на бюджетния дефицит Румен Гечев от
БСП заяви, че в условията на
криза развити пазарни икономики рязко увеличават бюджетните си разходи, но у нас
това крие рискове за финансовата система. Има държави
с дефицит над 10% от БВП.
Ние бихме подкрепили равнища на бюджетен дефицит за
2022 г. от 4-4,5%, каза той.
Baжнa тема, пo кoятo ce
oбeдиниxa пpeгoвapящитe, e
пpoмянa
в
мoдeлa
нa
бюджeтиpaнe нa кaпитaлoвaтa
пpoгpaмa
нa
дъpжaвaтa.
Кaпитaлoвитe paзxoди ca

дpyгaтa пopoчнa пpaктикa,
ocъщecтвявaнaтa oт пpeдишнaтa
влacт - зaлaгaнe нa мнoгo пapи зa
гoдинaтa, изпълнeниe нa мaлкa
чacт oт тяx и пpepaзпpeдeлянe
нa ocтaнaлaтa cyмa “пo
ycмoтpeниe нa пpaвитeлcтвoтo”.
Cпopeд Aceн Bacилeв
тpябвa дa имa мнoгoгoдишнo
плaниpaнe нa дъpжaвнaтa
кaпитaлoвa пpoгpaмa. Taзи
идeя бeшe пoдкpeпeнa oт
БCП. Pyмeн Гeчeв дaдe
пpимep c Гepмaния и Итaлия,
къдeтo ce плaниpa зa 2, 5 или
10 г. нaпpeд и вcякo
пpaвитeлcтвo изпълнявa тeзи
пpoeкти.

700 лв. минимална заплата поиска БСП
Минималната заплата да стане 700
лв. догодина и да започне да се обвързва
със средната за страната. За това се
разбраха преговарящите за съставяне
на ново правителство партии. Предложението беше на БСП. Увеличаването
на минималната заплата да е не по-малко от 700 лв. от началото на 2022 г., тя
да се изчислява като процент от средната заплата в страната от преходната
година между 45 и 50%, обяви предложението на левицата Орлин Ваташки.
Избраният за депутат от БСП проф.
Румен Гечев заяви, че левицата е за увеличаване на максималния осигурител
праг, който в момента е 3 хил. лв. Така
според него ще се постигне по-голяма
независимост на пенсионната система.
Към момента 60 на сто от пенсиите се
осигуряват от бюджета. Той предложи
от следващата година таванът да бъде
вдигнат на 3400, 3500 или 3600 лв.
От ИТН също искат да се качи
прагът до два-два пъти и половина от
средната заплата за предходната година. Максималният осигурителен доход
да нарасне до около 3350 лв. през 2022
г., предложиха като решение от ПП. С
изключение на ДБ обаче никоя от другите партии не бе против това. Искането да не се пипа максималният праг,
при условие че се е вдигнала средната
заплата с 15%, си е чист лобизъм, коментира Асен Василев от “Продължаваме промяната”.
Увеличаването на прага означава хората с доходи над 3 хил. лв. да плащат
по 78 лв. спрямо последните 3 г. Идеята е максималният праг и минималната заплата да бъдат обвързани със средната заплата чрез определени коефициенти. За максимален осигурителен доход се предлага този коефициент да
бъде 2,3. Така от догодина максимално-

Предложенията на левицата
9 Повишаване на събираемостта на приходите;
9 Намаляване на ДДС ставката от 20% на 9% за лекарства и храни
от първа необходимост (около 300 млн. лв.);
9 Увеличаване на минималната работна заплата - не по-малко от 700
лв. от началото на 2022 г.;
9 Въвеждане на семейно подоходно облагане и на необлагаем минимум
на един от родителите от 550 лв. за всяко дете до 18 г. (Около 845
млн. лв.);
9 6500 лв. еднократна помощ за всяко второ и трето дете, ако един
от родителите се е осигурявал поне 24 месеца. Ще обхване около 9000
родители и ще струва около 171 млн. лв. годишно;
9 Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 г. (Около
121 млн. лв.);
9 Осигуряване на безплатни детски градини и ясли (Около 100 млн. лв.).

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

то осигуряване може да става на около
3350 лв. Тази промяна ще засегне около 100 000 човека в България.
Партиите се договориха занапред
харченето на пари да е съобразено с
възвръщаемостта, а не на принципа,
че е “стратегически” важно. Данъците
остават непроменени за догодина, което означава, че понижената ставка на
ДДС заради пандемията също се запазва. Ще се обнови формата на месечната декларация по ДДС, а също и плавно ще се върви към вдигане на прага за
задължителна регистрация по данъка,
започвайки от 100 хил. лв. Остава непроменена помощта от 4500 лв. за
дете за семействата. Програмите от
типа 60 на 40 ще се адаптират и ще
продължат да се прилагат и догодина.
Еднократното теглене на суми над
10 хил. лв. в брой от банките ще се
докладва на ДАНС. В момента банките са длъжни да сезират службите при
транзакции над 30 хил. лв. и такива,
които им изглеждат съмнителни. Сигнал на ДАНС ще се дава и при преводи в чужбина за над 1 млн. лв.
Страните се разбраха, че няма
смисъл занапред да съществуват данъците върху лихвите, каквито почти
няма, и т. нар. данък “уикенд”, с който
се облагат фирмените активи, ползвани за лични цели и в почивните дни.
Бе прието да има публичност на
инхаус поръчките. Страните се договориха да се търсят начини за засилване на контрола върху публичните
предприятия. Съгласие има и да се
провери дали не се прави вторично
разграбване на фалиралата КТБ, да
се ревизират отпуснатите заеми от
ББР за 5 г. назад и да се проведе
информационна кампания преди приемането на еврото.
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Брекзит съсипа
свиневъдството
Все повече свинеферми на Острова се сблъскват с криза, в
която дори им се налага да убиват и изхвърлят здрави животни.
В страната има остър недостиг
на касапи, които да разфасоват
месото. Всяка седмица се избиват
напълно здрави и годни за пазара
прасета. Те не са за хранителните
вериги, а само за да освободят
място. Все по-често фермери се
обръщат към ветеринарни лекари,
за да извършват аборти на бременни прасета. Това е най-голямото умишлено и ненужно
умъртвяване в историята на Великобритания.

11 френски департамента
с оранжев код
СНИМКИ БГНЕС

Президентът на Киргизстан Садир Джапаров и съпругата му гласуват на парламентарните
избори в бившата съветска република, които се проведоха съгласно новата конституция на страната.
Съобщено бе, че трима души са задържани в неделя заради опит за държавен преврат

Новият КОВИДвариант вече е в Европа
България е на второ място в света по смъртност
от вируса след Перу
Новият и по-заразен вариант “Омикрон” на КОВИД19 вече се разпространява в
Европа. Той е открит сред 61
пътници в Нидерландия, които са дали положителна проба, след като са пристигнали
на два полета от Южна Африка. Това съобщиха здравните власти в страната. Случаите на заразени - повече от
една десета от 600-те души
са поставени под карантина в
хотел близо до летище Схипхол в Амстердам.
Новият вариант бе засечен и в Чехия. Премиерът
Андрей Бабиш съобщи, че
жена, която е била в Намибия е заразена. Тя е ваксинирана и има леки симптоми на
заболяването. Случаите във

Великобритания са два. Жител на италианския регион
Кампания, в южната част на
Ботуша, е първият доказан
случай на “Омикрон” на Апенините. Мъжът е бил със
завършен ваксинационен
цикъл. Пациентът работи за
голяма международна компания и преди няколко дни се е
върнал от Мозамбик. Здравословното му състояние към
момента не предизвиква опасения у лекарите.
Междувременно стана
ясно, че Израел затваря границите си заради новата разновидност на вируса. Това
вероятно ще се превърне в
първата страна в света, която ще затвори напълно границите си за чужденци, за-

яви в извънредно изявление
премиерът Нафтали Бенет.
Очаква се забраната, която
трябва да бъде одобрена от
кабинета, да трае 14 дни. До
момента там е регистриран
един случай и има подозрения за още 7.
Перу продължава да е на
първо място по КОВИДсмъртност на един милион
души, а България е втора,
според световния сайт
“Уърлдомитърс”. У нас починалите от заразата са
4079 спрямо един милион
население.
Председателят на Световния лекарски съюз Франк
Улрих Монтгомъри съобщи
в интервю пред немските
медии, че имунизацията сре-

щу заболяването ще стане
ежегодна. “Подсилващата
доза ваксина засилва имунната система. Но не знаем точно колко дълго ще продължи
пандемията. Може би ваксината трябва да се слага всяка
година”, смята лекарят.
Монтгомъри подкрепи въвеждането на зелени сертификати за ваксинация със срок на
валидност, който ще изтече в
определен момент, ако гражданинът не се подложи на
реваксинация навреме.
Великобритания вече обмисля задължителна трета
ваксинация заради “Омикрон”. Властите може да направят подсилващата ваксинация достъпна за всички
възрастови групи.

Ердоган търси
виновни за кризата

Вашингтон намеква
за натиск към Иран

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган разпореди
разследване на възможна валутна манипулация, след като
лирата рязко се срина до рекордно ниски нива спрямо долара тази седмица, съобщи Анадолската агенция. В резултат в Турция избухнаха и протести срещу правителството.
Уточнява се, че Ердоган е възложил на Държавния надзорен съвет, одиторска агенция, която се отчита на президентството, да идентифицира институции, които са закупили големи суми чуждестранна валута, и да установи дали е
имало някаква манипулация.
“Виждаме игрите, които се играят във връзка с обменния курс, лихвените проценти и покачването на цените от
онези, които искат да изтласкат страната ни от уравнението”, изтъкна той.
Държавният надзорен съвет на Турция може да изисква
от организациите да представят съответна информация и
документи и ще предаде своите констатации на съответните органи, допълва държавната Анадолска агенция.

САЩ ще бъдат принудени да окажат натиск върху
Иран, ако проточи започващите днес преговори във
Виена за възстановяване на Съвместния всеобхватен
план за действие относно иранската ядрена програма.
Това съобщи пред Би Би Си специалният представител
на Държавния департамент на САЩ за Иран Робърт
Мали.
“Ако Иран смята, че може да използва това време,
за да получи допълнителен лост, а след това, връщайки
се на масата за преговори, да каже, че се нуждаят от
по-добри условия, това няма да работи. Ние няма да се
съгласим на това с нашите партньори”, каза Мали.
Настоящият президент Джо Байдън има за цел да
възстанови сделката. Страните обаче не могат да постигнат споразумение по това какви ограничения трябва да приеме Иран и кои от наложените санкции да
премахне Вашингтон.

Предпоследен “оранжев” код
за метеорологична опасност беше
обявен в 11 департамента във
Франция заради снеговалежа и
поледиците, съобщиха медиите.
Предупреждението се отнася за
районите, във френската част на
Алпите, Централния масив и Пиренеите. Очаква се подобрение на
обстановката да настъпи следващата седмица.

Барбадос става република
Барбадос е на път да прекъсне
връзките си с британската монархия, повече от 200 години покъсно. Наследството от колониалното минало и въздействието
на пандемията върху туризма
представляват големи предизвикателства за Карибския остров.
Той ще се превърне в най-новата
република в света. Лидер ще стане генерал-губернатор Сандра
Мейсън.

Земетресение в Перу
с магнитуд 7,3
Земетресение с магнитуд 7,3 е
регистрирано в северно Перу, съобщава Европейският и Средиземноморски сеизмичен център. Дълбочината му е на 80 км. Епицентърът
се намира на 45 км северно от
град Баранка с население 5700
души. Няма информация за жертви и разрушения.

Индийски фермери протестират
в знак на солидарност към
земеделците в Мумбай.
Общонационална стачка се състоя
за отбелязване на историческата
победа за отмяна на Фермерските
закони. Премиерът Нарендра Моди
обяви, че до края на месеца ще
бъдат отменени всичките забрани
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Байдън против нови санкции
срещу „Северен поток 2”
Атмосферата в руско-американските отношения
продължава да е отровена, твърди посланикът на Москва
Администрацията на президента на
САЩ Джо Байдън се обяви против нови,
по-тежки санкции срещу газопровода
“Северен поток 2”, съобщава американското издание “Дъ Хил”, цитирано от
РИА “Новости”. Законопроект в тази
посока бе внесен в Конгреса от сенаторите Тед Круз и Тед Риш от Републиканската партия.
Въпреки че миналия понеделник администрацията на Байдън наложи санкции на един от корабите, които участват в изграждането на газопровода, сега
държавният секретар Антъни Блинкен
призова да не бъде приемана поправката в бюджета за отбрана, където се налагат санкциите. Макар двамата авторирепубликанци да се отказаха да я внесат
за гласуване в четвъртък, все още настояват за нейното приемане. Текстът обещава тежка битка, особено за онези

представители на демократите, които
поддържаха санкциите и така влязоха в
противоречие с линията на президента
Байдън.
Мотивите на Белия дом са, че така
ще се влошат и без това напрегнатите
отношения с Германия по въпроса, а
също така и че Берлин може да предприеме контрамерки. “Това е труден момент за Байдън, тъй като президентът
иска да демонстрира внимателност по
отношение на икономическите интереси на Германия, но в същото време се
намира под натиск заради все по-агресивното поведение на Москва към Украйна”, смята “Дъ Хил”.
В същото време 27 руски дипломати
и техните семейства ще бъдат принудени да напуснат САЩ до 30 януари. Това
разкри руският посланик във Вашингтон Анатолий Антонов в ефира на

Ютюб канала “Соловьов лайв”. Посланикът допълни, че други 27 руски дипломата ще трябва да напуснат САЩ до
30 юни догодина.
“Почти нищо не се е променило.
Атмосферата в САЩ все още е отровена от русофобия: в медиите, в Конгреса,
в държавния апарат. Всичко това пречи
на изграждането на руско-американските отношения”, обобщи Анатолий Антонов.
Той също така посочи, че в последните двустранни контакти “доминира
само една тема - “агресивната” политика на Руската федерация”.
Според източници на “Уолстрийт
джърнъл” в американската администрация обаче САЩ може да ограничат военните учения в Европа и да спрат доставките на оръжие за Киев, за да спадне напрежението заради необичайната

Фидел е сред нас: 60 години България-Куба

СНИМКА АВТОРКАТА

Кубинското посолство бе домакин на събитието

Таня ГЛУХЧЕВА

Церемония по случай 60-годишнината от
дипломатическите
връзки между България
и Куба се състоя в петък
в посолството на Острова на свободата. Н. Пр.

г-жа Каридад Куето
произнесе емоционална
реч, в която отдаде на
почит към лидера на кубинската революция
Фидел Кастро. “Фидел е
сред нас: Фидел е жив.
Фидел е Фидел. Фидел
завинаги”, заяви тя.
Посланик
Куето
връчи възпоменателен

знак на Асоциацията за
приятелство България Куба на почетната и
изпълнителната президентка на Асоциацията
за приятелство България-Куба Станка Шопова и на нейния основател - Любен Василев.
Медалът се присъжда
за защита на кубинската

революция, разпространение на истините за
вътрешното положение
в страната, създаването
на комитета за освобождаване на Петимата, осъдени в САЩ.
Както и за провеждането на националния конкурс “Куба - далечна и
близка”.

Зоран Заев се сдоби
със съперник

Петр Фиала е новият
чешки премиер

Основният заподозрян за лидерския пост в Социалдемократическия съюз /СДСМ/ сегашният заместник-финансов министър Димитър Ковачевски не чака
дълго, за да обяви кандидатурата си за креслото на
Зоран Заев. Само 12 часа след като ръководните
органи на СДСМ приеха оставката на Заев и обявиха дата за избирането на нов председател, Ковачевски съобщи, че ще се кандидатира на предстоящите
вътрешнопартийни избори.
Миналата седмица Ковачевски участва заедно със
Заев в преговорите с лидера на албанската формация “Алтернатива” Африм Гаши, която се очаква да
се включи в новата правителствена коалиция с нов
министър-председател.

Президентът на Чехия Милош Земан назначи за
премиер на страната Петр Фиала, съобщава “Ройтерс”.
Очаква се правителството на Фиала, който е водач
на дясноцентристката коалиция “Заедно”, да включва 18 членове, включително и министър-председателят. Назначаването му се забави с повече от месец
заради боледуване на Земан.
Изборите за Камарата на депутатите на чешкия
парламент се проведоха на 8 и 9 октомври тази
година. Най-голям брой гласове - 27,79%, получи
коалицията на либералните партии “Заедно”, част
от която е и ГДП. Коалицията спечели 71 от общо
200-те места в долната камара на парламента.

военна дейност на Русия близо до Украйна. Според вестника друг от вероятните сценарии е САЩ да заемат “понастойчива” позиция за спазването на
Минските споразумения.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг обсъдиха в неделя с представителите на Литва руското военно присъствие
край границите на Украйна. Столтенберг
подчерта, че алиансът остава бдителен.
„Обсъдихме руското необяснимо и
неоправдано увеличаване на военните
сили около Украйна. Призоваваме Русия да бъде прозрачна, да намали напрежението, а също така призоваваме за
деескалиране. НАТО остава бдителен“,
каза той на пресконференция, която
беше излъчена от информационната
служба на ЕС.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СОЛИДАРНОСТ С
ПАЛЕСТИНСКИЯ НАРОД.
Отбелязва се от
1978 г. с резолюция на Общото
събрание
на
ООН. Поводът е
решението на
световната организация от 29 ноември 1977 г. за премахване на
британския протекторат над Палестина, обявен
на 11 септември 1922 г., и за разделянето й на две
държави - еврейска и арабска.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

На ход е разумът
Мая ЙОВАНОВСКА

Новината от събота е,
че преговарящите за правителство - ПП, БСП,
ИТН и ДБ, успяха да постигнат разбирателство
по най-тежката тема - за
държавните финанси. А
добрата новина - поисканото вдигане на минималната работна заплата на
700 лева месечно от догодина. Предложението беше на БСП. И това не е
изненадващо.

Финасовата криза, последвала КОВИД-пандемията и слабото възстановяване на икономиката, което върви в комплект с невиждана от 12 години инфлация, поставиха и семействата, а и много фирми в
пълна безизходица. Скъпотията, която се очаква, че
ще продължи да расте
поне до пролетта, е в състояние напълно да съсипе
финансово най-бедните и
уязвими българи. Половин
милион нашенци се трудят
сега за минимална месечна
заплата от 650 лева, като
това са близо една четвърт
от всички работещи.
Ако попитате което и
да е правителство по света от какво най-вече има
нужда сега, отговорът би
бил един - от средства за
подкрепа в кризата. И у
нас това е въпросът на
въпросите. Това прозира-

ше и по време на финансовите преговори на четирите партии. Искаме ли да
имаме достатъчно средства за здравеопазване след
поредния пик на КОВИД19 и пред прага на голямата неизвестна какво ще ни
донесе новият му африкански вариант? Искаме ли да
подпомогнем българските
семейства, да спасим социално слабите и енергийно уязвимите? Искаме ли
да не загинат работещи
фирми заради немислимите цени на ток, газ, горива? А искаме ли да имаме
средства за стимулиране
на икономиката?
По време на дискусията проф. Румен Гечев от
БСП предложи, за да имаме достатъчно средства за
справяне с кризата, а и не
само, да вървим към увеличаване на разходите за
публичните дейности като

дял от БВП. България е
държавата в ЕС, която
поне от десет години отделя най-малко средства от
БВП, за да решава своите
социални и икономически
проблеми - около 34-35%.
Средният дял в ЕС е 45%,
като Франция води класацията с цели 56%. А бедна
България, която е на опашката на всички класации, се
оказва отличник в послушанието, което комай е
напълно самоцелно, сякаш
от глупост и само в наша
вреда.
Та малко светлина в
тунела все пак се появи,
защото, въпреки разгорещената дискусия и различните мнения, бе записана
възможност за увеличаване на този дял в зависимост от приходите в бюджета и договорените между четирите партии бюджетни политики.

Вярно или правилно?
Юри МИХАЛКОВ

Сред лицата, сменяни
от висши постове, има такива, които продължават да
мислят правилно и политкоректно; такива, които започват да говорят вярно и
да казват какво наистина
мислят; и такива, които
по силата на инерцията все
още говорят политкоректно, но у тях вече се проявяват проблясъците на истината и вярното мислене.

В последната категория
попадна началник щабът
на британската армия ген.
Никълъс Кларк заради
прощалното му интервю
пред британския в. “Дейли
телеграф”, дадено преди
пенсионирането му тази
седмица:
“Когато през 2014 г.
станах началник на Генералния щаб на въоръжените сили, спорихме
откъде идва заплахата - от
екстремизма или от Русия.
Тогава изглеждаше, че от
екстремизма. Но след
това през 2018 г. имаше
нападение срещу семейство Скрипал в Солсбъри.
Стана ясно, че Русия представлява най-критичната
заплаха за страната ни.”
Генералът смята, че
Русия е по-голяма заплаха
за страната му от екстремизма. Но от 2005 г. при

атентатите на джихадисткия екстремизъм на британска земя са загинали
най-малко 75 британски
граждани и над 700 са
били ранени. Тук не влизат жертвите и ранените
при няколкото нападения
на терористи единаци.
Русия по никакъв начин не
е заплашвала етническите
британци на родната им
земя. Няма данни да ги заплашва и в бъдеще. Недоносено мислене е да поставяш на един кантар 75те жертви на ислямисткия
екстремизъм със Скрипал,
който при това е жив. А
че го била отровила Русия, изобщо не е доказано.
Да не говорим, че този разузнавач просто се оказва
предател. За разлика от
руското разузнаване, англосаксонското оставя предателите живи, но ги ку-

пува. Така обаче наема
крадец за охраната на
дома си, защото продалият се агент утре може да
бъде купен от друга агентура. Просто различни
стилове на разузнаването.
В същото време генералът сподели: “Основният въпрос е дали те (в
Русия) първоначално искаха да действат така, както го правят сега, или нашата политика на възпиране ги насърчава да се
държат по този начин.” И
добавя, че е необходим
диалог, за да се разбере.
Със съмнението, че Западът е провокиращата
първопричина за поведението на Русия, генерал
демонстрира проблясъци
на вярно мислене. Кога ли
политиците на Запад ще
започнат да мислят вярно,
а не правилно!

1643 - УМИРА КЛАУДИО МОНТЕВЕРДИ, ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР (Р.
1567 Г.). Творчеството му бележи прехода между ренесансовата и бароковата музика. Автор
на 18 опери, от които днес са
запазени единствено “Орфей”,
“Коронацията на Попея”, “Завръщането на Одисей” и известната ария “Lamento” от неговата
втора опера “l’Arianna”. Смятан за майстор на
мадригала.
1797 - РАЖДА СЕ ГАЕТАНО ДОНИЦЕТИ, ИТАЛИАНСКИ КОМПОЗИТОР
(УМИРА 1848 Г.). Автор на
около 75 опери, 16 симфонии,
19 струнни квартета, 193
песни, 45 дуета, 3 оратории,
28 кантати, инструментални концерти, сонати и др.
Най-популярни от музикалните му творби са “Любовен
еликсир”, “Лучия ди Ламермур”, “Фаворитката”, “Дон
Паскуале”.
1803 - РАЖДА СЕ КРИСТИАН ДОПЛЕР, АВСТРИЙСКИ МАТЕМАТИК И ФИЗИК (УМИРА 1853 Г.).
Най-известен е с изследванията си за
промяната на честотата на вълни
при преместване на източника спрямо неподвижен наблюдател - т.нар.
Доплеров ефект. Професор по физика
и астрономия в Пражката политехника (дн. Чешки технически университет), а след това - ръководител на Института по
експериментална физика на Виенския университет.
1858 - УМИРА КОНСТАНТИН ФОТИНОВ, ПРОСВЕТЕН ДЕЕЦ (Р. ОК.
1790 Г.). Възрожденски
книжовник и преводач.
Редактор и издател на
първото българско сп.
“Любословие”, чрез което съдейства за укрепване на националното
съзнание на българския
народ и за повдигане на неговото самочувствие чрез
примери от родната история.
1986 - УМИРА КАРИ ГРАНТ, АМЕРИКАНСКИ
АКТЬОР (Р. 1904 Г.). Роден в Бристол (Англия)
като Арчибалд Александър
Лийч. 20-годишен заминава за САЩ с трупа, в която играе от 13-годишен, и
остава в Америка. Звездата му изгрява окончателно
през 1937 г. Грант става любим актьор на Алфред
Хичкок, който казва: “На Кари не трябва да се дават
указания, трябва просто да го поставите пред камерата.” Носител на почетна награда “Оскар” за цялостния си принос в киноизкуството (1969).
2001 - УМИРА ДЖОРДЖ ХАРИСЪН, БРИТАНСКИ ПЕВЕЦ И КОМПОЗИТОР (Р.
1943 Г.). Водещият китарист на рок
групата “Бийтълс”. Често наричан
“тихият бийтълс”, Харисън е последовател на индийския мистицизъм,
като допринася за неговото популяризиране. След разпадането на
“Бийтълс” има успешна кариера както самостоятелна, така и с групата “Травълинг
Уилбърис”, като филмов и музикален продуцент.
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ИНТЕРВЮ

ТАСКО ЕРМЕНКОВ:

Постигнахме съгласие
за енергетика
в полза на хората
Обединихме се за нулева толерантност към корупцията,
казва водещият преговорите на БСП в сектор „Енергетика”
Интервю на Нора СТОИЧКОВА*

 Г-н Ерменков, каква е вашата оценка за хода на преговорите
в сектор “Енергетика”?
- Такъв подход към формиране
на правителство не е имало в найновата ни история. Обстановката в
страната е такава, че сме длъжни да
правим това, което трябва. Да
търсим разумните решения и компромиси по онова, което може да
бъде непреодолимо в позициите
между четирите партии. Така трябва
да се стиковат позициите, че новото
правителство да има по-дълъг хоризонт, а не четири-пет месеца, както
ни вещаят политолози, социолози и
всякакви анализатори. Бъдещето ще
покаже, разбира се. Доста обрани
бяха партньорите, нямаше екстремизъм в техните тези. От ДБ твърдяха в началото, че почти няма нужда
от нови ядрени мощности, но сега
чета, че не сме ги били разбрали
правилно и всъщност имало нужда.
Но това, което обединява всички
ни, е, че трябва да има нулева толерантност към корупцията - в областта на обществените поръчки, енергийна борса, ценообразуване на енергийните източници. Второто, което
обедини позициите ни, е, че трябва
да се вземат спешни мерки в подкрепа на обикновения човек и най-уязвимите слоеве от населението, за да
могат да понесат скока на цените на
енергоносителите. Това в случай, ако
Комисията по енергийно и водно регулиране реши, че тяхното вдигане е
неизбежно от 1 януари 2022 г. Не е
моя работа да се меся в решенията на
регулатора, затова казвам “ако”.
Моето лично мнение е, че има резерви това да не се случи.
 Приеха ли предложенията на
БСП?
- Да, всички предложения на БСП
бяха приети. Единственото, което не
беше прието, е намаляването на ДДС
на 9% за енергоносителите. Радвам
се, че постигнахме консенсус по мерките срещу ценовия шок, който очакваме от началото на следващата година да удари живеещите около границите на бедността. На тях ще им
бъдат осигурени по 200 кВтч месечно на домакинство - на практика безплатно. Решихме, че ще проучим
възможностите да отложим влизането на битовите потребители на свободния пазар от 1 януари 2022 г., т.е.
да си останат на регулирания. Трябва да убедим ЕК, че това е необходимо. Другото, което решихме, е учи* Със съкращения от интервю
в предаването
“Студио Икономика”,
БСТВ, 25.11.2021 г.

лищата, читалищата, болниците, социалните и старческите домове да се
върнат на регулирания пазар на ток
от 1 януари догодина. А разликата в
цените дотогава да бъде компенсирана от държавния бюджет, за да могат
да си платят сметките за ток. Още
една мярка - да не се изключва токът
на домакинство, което има две неплатени сметки, и да се търсят начини за
разсрочването им във времето. Принципът на сметките за парно: изплаща
се една определена сума през целия
отоплителен сезон, а после получавате изравнителна сметка. През зимата
сметките са по-високи и така ще избегнем резкия удар от високи цени
върху хората. В тази криза всеки
може да остане без работа и без пари.
Нужни са и законови промени за
търговията с ток.
КЕВР заедно с Министерството
на финансите ще обсъдят възможностите за прогресивно данъчно облагане на свръхпечалбите, които се
реализират от търговци и производители на енергия. Подчертавам - не
само държавните. Да не става както
обикновено - всички викат на ура
“Либерализация!”, а накрая - държавата трябва да плати сметката. Така
че съм оптимист. Когато се задълбаем в конкретиката как да се случат
тези мерки, сигурно ще има спорове.
Но за да съществува енергетика в
интерес на хората и бизнеса, трябва
да ги решим конструктивно, за да не
стане обратното - интересите в енергетиката да са за сметка на хората.
 Ще има ли промени в прави-

лата на енергийната борса?
- Обмислят се промени в работата на БНЕБ. Трябва да се сключват
дългосрочни договори с потребителите, за да се избегнат резките флуктуации в цените, каквито наблюдаваме от лятото насам. Пазарът “ден
напред” е хубаво да остане, но без
да бъде водещ. За да спре износът на
евтина енергия, трябва да се търсят
възможности за ограничаването му,
в случаите когато това застрашава
енергийния баланс на страната. Затова започнах с това, което ни обединява - борбата с корупцията. Всички изкривявания на енергийния пазар са в резултат на корупция, от
които някой се облагодетелства за
сметка на всички нас. Става въпрос
най-често за търговия с информация,
която дава предимство на търговете
за ток. Търговията с ток трябва да
бъде в интерес на обществото.
 Ще има ли нови ядрени мощности?
- Да, имаме консенсус по този
въпрос. Но понеже сме партия, която търси решенията, записахме, че
видът, площадката, типът реактори
ще бъдат определени от независима
експертна оценка. Няма как на такива преговори изрично да се настоява
- ще бъде “Козлодуй - 7” или ще бъде
АЕЦ “Белене”. Но изрично настоявахме и другите се съгласиха, че
АЕЦ “Козлодуй” трябва да се развива, а не да се затваря. Единствените
страни, които са “зелени” в скалата
на въглеродно-емисионното производство на енергия, са онези с ядре-
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на енергетика. Например Франция,
където действат 57 ядрени реактора,
а наскоро страната обяви амбициозна ядрена програма за строеж на 8
нови блока. Другите “зелени” страни са Швеция, Норвегия и Исландия,
защото там има силно развит ВЕИ
сектор. Това се дължи на специфичните условия на Севера, където духат непрекъснати постоянни ветрове и има вода в изобилие за хидроенергетиката. В Исландия пък
има специфични възможности за геотермална енергетика - заради близостта на магмата до повърхността
на острова. Забележете обаче, че
Полша, която има най-евтин ток сега
от кафявата си енергетика, има заявка за строеж на ядрени централи. В
Брюксел вече обмислят най-накрая
да обявят ядрената енергетика за
зелена. Защото има нула емисии на
въглероден диоксид, а радиоактивният отпадък от един реактор е 60 куб.
м на година и се съхранява с найвисока безопасност за населението.
Същото решение се очаква и за газа,
въпреки че там има емисии, но са
несравнимо по-малки от емисиите на
“кафявата” енергия.
 Все пак, десните преговарящи нямаха ли някакви обструкции
за АЕЦ “Белене”?
- Да, бяха записали: да се спре
финансирането на АЕЦ “Белене”; да
се преосмисли използването на площадката за други цели; да се прекрати проектът АЕЦ “Белене”. Водейки преговорите, им казах: “Вижте,
колеги, тактично не споменаваме
думата Белене, защото знаем, че ви
дразни. Но вие махнете крайните
тези от програмата си, защото това
предопределя бъдещето на ядрената
енергетика и ще попречи на бъдещата независима оценка.” И те ги махнаха. Сега, ако погледнете това, което съгласувахме, там няма нищо за
строежа на Втора атомна, но и няма
нищо срещу нея. Пише само, че ще
има експертна оценка и въз основа
на нея ще бъдат решени видът и
мястото на новите реактори.
 Какви са решенията по “зелената сделка”?
- Обединихме се около тезата, че
трябва да се направи ревизия на “зелената сделка”, за да се постигне политически консенсус около нейните
условия. Основание за това е обстоятелството, че страните в Европа са с
различна география, икономика, различна историческа даденост на тяхната енергетика. Няма как с универсални решения да се решават специфичните проблеми на всяка страна. Затова е необходим индивидуален подход.
Особено за живота на въглищните
централи и начините за преминаване
към производства с ниски нива на
въглеродни емисии. Другото, за което
настояхме, е да се предоговорят условията по “Третия енергиен пакет” и
неговото влияние върху цените на
енергетика в цяла Европа.
 Моля да се спрем по-подробно на този въпрос, защото за всички ни това бе енергийна тесла.
- Да. Особено що се касае до цените на газа. Навремето, когато викаха “Дайте да либерализираме цената
на газа и да минаваме към спотови
договори”, не са си и представяли до
какви стойности ще стигне днес горивото. В същото време сега някои
се хвалят, че сме договорили евтин
азерски газ. Ами, да - евтин е! Защото цената му е изчислена по онази
формула, по която купувахме газ от
“Газпром”. Така че при тази либерализация в условията на естествени
монополи цената при спотови договори няма как да бъде същата. В
Европа има разбиране, че трябва да
се предоговорят някои от условията
на “зелената сделка” и правилата за
търговия, защото така както вървим
напред, без много мисъл, цялата енергетика на Европа ще пострада.
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връщат като бумеранг към тези, които
я ползват. Да наричаш опонента си
“шофьор на самолет”, “зелен чорап”,
“българоубиец” и “диктатор” едва ли
е проява на добро възпитание и не
носи повишаване на рейтинга, а само
негативи, както показаха и резултатите от изборите.
И в тази предизборна кампания

не липсваха абсурди

БСП представи атрактивно в Южния парк кандидат-депутатските си листи
за София заедно с президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова

Предизборният пиар война без правила
БСП избегна безсмислените конфликти, калните спорове
и безпринципните обвинения към опонентите си
Безскрупулните обиди, откровените лъжи, бруталните клевети и пикантните конспиративни теории винаги са
съпътствали предизборните кампании
у нас. Политиката в България отдавна
е превърната в пиар надпревара - колкото и добре да живее човек, идват
талазите на агитациите, които често
помитат добрите намерения и на партиите, и на избирателите. Често мярката се губи и отминалите трети за
тази година избори “2 в 1” показаха,
че кампанията дойде в повече на всички участници във вота. Но - на избори
като на избори... Няма спор обаче, че
политиците застанаха на старт на предизборната кампания още по време на
45-ото Народно събрание, продължиха словесния маратон и по пистата на
следващия парламент. Помните ли пламенните речи, популистките изказвания, гръмките прокламации и откровените манипулации, които се лееха от
трибуната на законодателния орган?!
Едва ли някога сме били свидетели
на толкова заливане с кал и на изострени до крайност отношения между
играчите в шоуто “Избори”. Цял месец партии и мераклии за депутати се
тръшкаха със злобна пяна на уста в
стремежа си да уязвят опонента. Но
не с аргументи и послания, а с обиди,
клевети и очерняне. Това може би е
разбираемо за новите играчи, но едва
ли оправдава арогантната агресивност
на ГЕРБ и ДПС, които доказаха, че

змията хапе най-силно,
когато умира
Да, ясно е, че борисовчетата не са
прочели мъдрото послание на бившия
президент на САЩ Ейбрахам Линкълн,
който казва, че можеш да лъжеш целия
народ за известно време, може да
лъжеш част от народа през цялото
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време, но не можеш да лъжеш целия
народ през цялото време. Дори от
ДПС, които по традиция са сдържани
в квалификациите, в тази предизборна
кампания се разпасаха неконтролируемо. Явно залогът за съдбата и предизвестената загуба на вярното им аверче
ГЕРБ беше огромен... И лъсна истината, която всички знаехме отдавна хората на Бойко Борисов и на Ахмед
Доган са трайно зашити едни за други.
И не са случайни воплите им, че
техни членове и съмишленици са били
репресирани от МВР по време на кампанията. Подложени сме на политически терор, ревнаха в един глас ГЕРБ и
ДПС и успяха да превърнат риданията
си в наслов на кампанията си. А то се
знае, че влизането в ролята на жертва
почти винаги има мобилизираща роля,
най-често избирателите се хващат на
въдицата. Само че ред сълзи и ред
сополи едва ли вече хващат дикиш,
защото машинното гласуване пресече
до някаква степен фалшиментото на
изборите. Нашето общество обаче е
доказало, че е с къса памет и забравя
много от грешките и греховете на
политиците. Показа го и на отминалите избори...
Не знам дали помните поучителна-

та приказка за лъжливото овчарче.
Предизборната кампания показа, че
ДПС и ГЕРБ са главните герои в притчата. И двете партии могат да се борят
за нови рекорди в казаните и изписаните фейк новини. Може би е излишно
да аргументирам твърдението си с
цитати, но надявам се помните лъжите
за построените половин милиард километра пътища, че в България се поставят ваксини с изтекъл срок на годност и т.н. И всичко това - под разфокусирания поглед на уж разсеяния главен прокурор Иван Гешев, който през
цялото време се правеше на умряла
лисица. Всъщност, нашите политици не
си дават сметка, че всяка неистина
може да бъде разобличена, но така и
не се научиха да лъжат по-малко. Или
поне да не се опитват да обвиняват
другите в лъжа, ако сами са били разобличени като лъжци.
За пореден път лъсна

простащината
и арогантността
към опонента от страна на ГЕРБ. Изнервен и предвкусващ загубата, Бойко
Борисов ни заливаше с логореята си
от екрани и ефир със злобни квалификации, подмятания, простотии и откровени лъжи. Естествено, словесните му
стрели бяха насочени най-вече към
президента Румен Радев. Бившият премиер бълваше злъч, огън и жупел, като
всяка втора мантра беше за вдигнатия
юмрук на държавния глава. Пиарите
на Анастас Герджиков показаха абсолютна неосведоменост за езика на
жестовете, но пред непросветения избирател номерът минава. Имиджмейкърите на бившата власт би трябвало да знаят, ако въобще са учили
какво всъщност е пиар, че арогантните
набези на простащината често се

Екипът на Лозан Панов предложи
на избирателите предизборен репортаж от къщата му в монтанското село
Превала, в който излезлият в отпуск
председател на ВКС се хвали с реколтата си от лук и домати. Клипът предизвика много реакции в социалната
мрежа, включително и подигравки:
“Затиска ли си киселото зеле с жълто
паве?”... Предизборно Мая Манолова
си боядиса косата и стана брюнетка.
В социалните платформи клипът с
новата й прическа стана хит със саркастичното послание “Промяната е
най-якото нещо”. Делян Пеевски демонстрира пълна амнезия и отсече, че
няма нищо общо с медии, с избора на
Иван Гешев, със закона “Магнитски”,
с фалита на “Лафка”, с бившия премиер Борисов и т.н.
В предизборната битка лъсна и
уникалната способност на ГЕРБ да
играят без правила. И трябва да признаем, че понякога им се получава, но
в тези избори номерът им не мина.
Независимо, че шайката на Борисов
загуби изборите, бившият премиер
продължава да се държи като такъв.
Защото държи в ръцете си голяма част
от институциите и службите и им влияе така, както той знае и иска. Гербаджиите продължават да използват каналите си за информация, съдебната
система не е променена, държавните
чиновници са същите, както в ерата на
Борисов. Целият този огромен властови ресурс бе впрегнат в предизборната кампания да крепи ГЕРБ.
Не бива да се пропуска и уникалната ситуация, в която се проведоха
изборите. Заради КОВИД-мерките и
ограниченията се наложи политиците
да са гъвкави и изобретателни, за да
общуват със своите избиратели.
Като че ли БСП съумя най-добре
да се справи с предизвикателствата на
предизборната война, в която всички
правила бяха погазени.

Социалистите запазиха
достойнство
и избегнаха безсмислените конфликти,
не заливаха с кал опонентите си, не
обвиняваха безпринципно, не сочеха с
пръст. Вярно, нямаше ги масовите срещи с хората, които привличат по свой
начин избирателите, но пък кандидатите на левицата като че ли успяха да
стигнат до почти всички населени места и в непосредствени разговори да
усетят тревогите и въжделенията на
хората. Посланията, които те отправяха и във фейсбук, бяха смислени, разбираеми и конкретни. Всички водачи
на листи на “БСП за България” и много
от кандидатите в тях бяха представени
пълноценно в медиите на партията чрез
интервюта, разговори и репортажи.
Изборите вече са минало. По-важното е предизвикателството пред спечелилите доверието на хората да
изпълнят предизборните си обещания.
За първи път от години президент и
мнозинство в парламента ще работят в
синхрон и това партньорство дава уникален шанс за съставянето на коалиционно правителство и за бъдещото му
успешно функциониране. Тази първа
стъпка към промяната показва, че посоката е ясна и има надежда да бъдат
изкачени и останалите стъпала към подобрия живот. Има енергия, импулс и
огромно желание за съставянето на
редовен кабинет. Важното е те да не
бъдат пропилени, а да станат постамент
за новия път на истинската промяна.
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КОВИД-19 превзе
и болничните
От какво най-често е боледувал българинът?
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нист, или болните трябваше да си плащат за изследването. Около 120 лева.
През цялата 2020 г. първенецът в
болничните е “Остра инфекция на
горните дихателни пътища, неуточнена” с 223 206 издадени листа, следвани от неуточнена вирусна инфекция
и неуточнен остър бронхит. Диагнозите, свързани с КОВИД-19, са включени едва през второто полугодие и
затова “COVID-19 - Идентифициран
вирус” е четвърта сред 20-те, за които хората най-често са вземали отпуск по болест. Болничните с найголяма средна продължителност (2728 дни) - и за цялата 2020 г., и за
първите 6 месеца на 2021 г., са за
заплашващ аборт.
Ако се съди по болничните листове в годините назад, би могло да се
каже, че българинът най-често има
проблеми с дихателните пътища и с
междупрешленните дискове в областта на пояса. Само през 2018 г. близо
29% от издадените болнични, по които е платено обезщетение от ДОО, са
по пет диагнози - “Остър бронхит,
неуточнен”, “Увреждания на междупрешленните дискове в поясния отдел”, “Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена”, “Заплашващ аборт” и “Вирусна инфекция, неуточнена”. Тези диагнози обхващат над 45% от хората, на които
е платено обезщетение за временна
неработоспособност поради общо
заболяване през годината. “Това обстоятелство има връзка както с нарастването на броя на краткосрочните
болнични листове, така и с отчетения
ръст на издадените болнични листове
от лечебните заведения от извънболничната помощ”, сочи анализ на НОИ
за 2016-2019 г.

Ще стигнат ли парите?

“КОВИД няма. КОВИД е измислен, за да държат устата ни затворени!” Очевидно все още мнозина са
убедени в това и, поне засега, няма
сила, която да ги разубеди.
Безспорно, КОВИД-19 не е единствената болест, от която страдат
българите. Високата заболеваемост и
още по-високата смъртност през последните 20-22 месеца се дължат в
голяма степен и на предишни проблеми - България години наред бе и остава първенец в черните списъци на
фатален край от сърдечносъдови заболявания, рак и пр. А и не е тайна, че
заради ниски доходи не само пенсионери, но и работещи бедни често не
могат да си позволят дори и ниско доплащане на лекарства. Така вместо три
таблетки дневно, вземат две или дори
една. КОВИД-19 само добави нови
черни краски върху старата картина.
Освен всекидневната статистика за
новозаразени, хоспитализирани, карантинирани и пр., болничните листове
също говорят за нестихващия марш на
КОВИД-19. Данните на НОИ показват, че през първото полугодие на
2021 г. българите най-често са били в
болнични заради коронавируса.
За този период са издадени

122 475 болнични листа
само за диагнозата “COVID-19 Идентифициран вирус”, тоест, когато
инфекцията е потвърдена чрез лабораторно изследване, независимо от тежестта на клиничните признаци или
симптоми. Болничните по тази диагноза са с най-голям дял - 9,09%.
Средната продължителност на такъв
болничен лист е 18-19 дни. Други 34
058 листа са за “COVID-19 - Неидентифициран вирус” - болестта е диа-
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гностицирана клинично или епидемиологично, но лабораторните изследвания са неубедителни или не са налични. С тази диагноза за първите 6
месеца на годината са 2,53% от всички болнични, като всеки от тях е с
продължителност средно 11-12 дни.
Освен това около 26 хиляди болнични са издадени по други диагнози,
които имат отношение към създалата
се епидемична обстановка. От тях
1001 са за заболели от коронавирусна инфекция с неуточнена локализация, 862 листа са на хора, при които
КОВИД-19 е причина за други болести, а 24 459 са за карантина на контактни лица - т.нар. от първа линия членове на семейството, колеги и пр.
Навярно към последните трябва да се
подходи с доза съмнение, тъй като
мнозина се опитват да “прескочат”,
доколкото е възможно, този сценарий,
като избегнат лабораторно изследване или се изследват в домашни условия, за да не бъдат карантинирани.
Затова хората, които биха ползвали
болнични за това, вероятно са доста
повече. Немалка част от заразените
прекарват болестта без симптоми, на
крак и не е било необходимо да посе-

тят лекар, а други - дори не са усетили, че са заразени. Освен това в първите месеци на годината много фирми
дадоха възможност на служителите си
да работят от разстояние и тези хора,
когато се разболяваха по-леко, просто не вземаха болнични, а получаваха инструкции от лекаря по телефона
и се лекуваха у дома. Немалка част от
хората, които не влязоха в КОВИДстатистиката, в даден момент установиха, че са срещнали SARS-Cov-2 при
случайно изследване за наличие на
антитела. Те също са спестили доста
пари на фонда за болнични.
Макар единният информационен
портал да бълва всеки ден данни за
неколкостотин до няколко хиляди излекувани от КОВИД-19, в огромната
си част това са изписани от болница
или хора с отпаднала карантина, но
при мнозина от тях

последиците от болестта
продължават
със седмици и дори месеци, появяват се усложнения, чието лечение често е по други диагнози. Затова взелите
отпуск по болест заради КОВИД-19 и
последиците от него навярно са доста
повече.
За сравнение - през цялата 2020 г.
са издадени 113 914 болнични за
“COVID-19 - Идентифициран вирус”
и това е четвърта сред 20-те диагнози
с най-висок относителен дял на издадени болнични. Разбира се, и тук може
да се направят доста уговорки. На
личните лекари бе разрешено едва в
края на миналата година - около 9
месеца след началото на пандемията,
да дават направления за ПСР тестове.
Дотогава или трябваше да се мине през
специалист пулмолог или инфекцио-

Всеки работещ е длъжен да се осигурява във фонд “Общо заболяване и
майчинство”, като вноската е 3,5% от
осигурителния доход. В този фонд
влизат вноските и за общо заболяване,
и за майчинство (без парите за трудова злополука и професионална болест).
И през 2021 г. вноската се поделя
между работник и работодател в съотношение 40:60.
Осигурителят/работодателят плаща за първите 3 работни дни от болничния 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който служителят е заболял. От
четвъртия ден нататък поема НОИ.
Дневното обезщетение за общо заболяване е 80% от среднодневното
брутно трудово възнаграждение или
среднодневния осигурителен доход,
върху които са внесени или са дължими осигуровките.
За първите 6 месеца на тази година
от ДОО са платени обезщетения за
общо заболяване на 284 436 осигурени, което е с 47 578 души по-малко от
същия период на миналата година.
Болничните листове за тази година са
435 867 (с 67 302 по-малко от първото полугодие на 2020 г.). И за двете
години част от хората са били в болнични повече от веднъж - средно 1,5
пъти. Ако за 6-месечието на 2020 г.
фондът е платил общо 129 917 599
лева за обезщетения (средно по 36,65
лева дневно на осигурен), то през тази
година е платил 140 017 224 лева (среднодневно по 40,42 лева).
Постъпленията обичайно са помалко от платените обезщетения за
общо заболяване. Според последните
промени в Закона за бюджета на ДОО
за 2021 г. планираните приходи във
фонда са 1 304 813,2 лева. Предвидените разходи са 1 341 010,3 лева.
Очакваният недостиг във фонда е 36
197,1 лева. Дефицитът се субсидира
от държавата.
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Фондация „ПоДлезно”
учи децата да творят
Проектът „Изкуство за щастливо детство”
помага на малчуганите да развият артистични,
комуникационни и практически умения

СНИМКИ ФОНДАЦИЯ “ПОДЛЕЗНО”

Екипът на фондация
“ПоДлезно” реализира проекта “Изкуство за щастливо детство”, който цели да
развие артистичните, комуникационни и практически
умения на децата от Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания “Констанца Ляпчева” в
Долна баня, чрез подобряване на тяхната среда и
създаване на творчески
продукти - обрисуване на
къщички за птици и торбички от плат, научи ДУМА от
Аделина Стефанова. Това е
поредната инициатива на
фондацията, която подпомага деца и млади хора в
тяхното творческо развитие и изгражда в тях умението да оценяват и пазят
заобикалящата ги среда.
“Целият проект е обединен от темата за птиците
като символ на детския дух,
мечти и свобода. Върху оградата на дома нарисувахме стенопис, на който две
момиченца от различни
раси пускат на свобода

врабче, превръщащо се в
синигер, сокол и накрая орел, символ на силата на
единността и съвместната
работа. Птиците на стена-

та, както и тези, нарисувани от децата върху торбичките, бяха подбрани от
Българското дружество за
защита на птиците, които
освен това разказаха на
децата за различните видове птици около тях и как
могат да ги разпознават. Те
помогнаха също така при
избора на модел, материали и цветове за къщичките
за птици, които да предразполагат дивите птици наистина да гнездят в тях”, споделят художниците на
“ПоДлезно” Димитър Стафидов, Ния Батанова и Златина Илиева.
“Преди да бъдат нарисувани от децата от дома,
торбичките и къщичките
бяха изработени от учениците в ПГ “Христо Ботев”

в Долна баня. Съвместната
работа и стремежът към
обща цел допълнително
спомогнаха за интеграцията на децата сред връстни-

ците им. Завършените торбички и къщички ще бъдат
обявени за продажба и
всички средства от тях ще
бъдат дарени за нуждите на
децата от дома”, коментира
Юлия Иванова, съоснователка на “ПоДлезно”.
Като част от проекта
децата се включиха и в обучение по въведение в предприемачеството за младежи, проведено от членове
на Българската фондация за
изследвания, образование и
предприемачество (Bfree) и
Асоциацията на българските лидери и предприемачи
(ABLE).
Димитър Татарски от
Характер.бг - партньор на
проекта “Изкуство за щастливо детство”, организира
разнообразни игри за децата, развиващи различните
страни на характера им
като социална и емоционална интелигентност, упоритост, благодарност, надежда и много други. Любимата игра на децата включваше парашут и цветни топки, които те съвместно
трябваше да задържат на
място, а след това да
разпръснат наоколо.
Целият проект е документиран в кратък филм, в
който интервю даде и директорката на центъра
Милена Мачканова, разказвайки за трудностите, с
които се сблъсква, и надеждите, които има за бъдещето на дома и децата.
Проектът “Изкуство за
щастливо детство” е финансиран по програмата “Социално ангажирани изкуства” на НФ “Култура”.

НАКРАТКО

Веселина Кацарова
води майсторски клас
в Стара Загора
Световното мецосопрано Веселина Кацарова ще проведе за трети път
в родния си град Стара Загора майсторски вокален курс - от 29 ноември
до 10 декември в рамките на Фестивала на оперното и балетното изкуство. Млади оперни певци от България, Испания, Румъния, Украйна, Русия
ще усъвършенстват своите вокални
умения с маестрата, а на 10 декември
ще се представят в заключителния
галаконцерт “Гласове от бъдещето”
в съпровод на оркестъра на Старозагорската опера под диригентството
на Виктор Крумов.

СНИМКА ДО - СТАРА ЗАГОРА

Историческият музей
в Пловдив представя
новия си календар
Новият стенен календар на Регионалния исторически музей в Пловдив
за 2022 г. излезе от печат. Той
съдържа богат снимков и документален материал, посветен на 130 години
от Първото българско земеделскопромишлено изложение в Пловдив.
Любителите на историята вече могат да си купят календара от музейния магазин в експозицията “Съединение на България от 1885 г.” на пл.
“Съединение” 1, който работи между
9.30 и 17 ч. в делничните дни. Цената
на изданието е 10 лева, научи ДУМА
от Пламен Четелязов - експерт
връзки с обществеността и дигитализация на РИМ - Пловдив.

Международният конкурс „Франц Шуберт”
събра в Русе изпълнители от три държави

„Нощ на ансамблите”
се отлага за 2022 г.

13-ото издание на Международния
конкурс “Франц Шуберт”, посветен на
именития австрийски композитор, се
състоя в рамките на 4 дни в Русе. Тази
година в знаковия за дунавския град
форум се включиха 50 участници от
България, Румъния и Испания. Фестивалът се финансира по програма “Култура” на Община Русе.
Участниците бяха разделени в три
възрастови групи и в четири категории - пиано, класическо пеене, клавирни дуа и камерна музика. Шестчленно
жури оценява изпълнителите, като
тази година то включваше проф. Виничиу Морояну от Румъния, Иво Венков
от Белгия, проф. Георги Спасов, доц.
Николай Моцов, Иван Кюркчиев, а
председател бе началникът на отдел
“Култура” Ива Чавдарова. Председател на организационния комитет на
конкурса е Мария Дуканова, директорка на НУИ “Проф. Веселин Стоянов”.
Международният конкурс “Франц
Шуберт” в Русе е уникален за България и региона музикален форум. Ос-

Поради продължаващата нестабилна епидемична обстановка,
организаторите и ръководствата
на трите най-големи танцови ансамбъла у нас взеха решение “Нощ
на ансамблите 4”, насрочена за
29 ноември т.г., да бъде преместена на нова дата - 17 май 2022 г.,
научи ДУМА от Радост Пенева.
Фолклорният спектакъл с участието на трите най-представителни
ансамбъла на България - НА “Филип Кутев”, “Тракия” и “Пирин”,
ще се състои в зала 1 на НДК от
19.30 ч. Повече от 150 танцьори на
сцената ще представят майсторски изпълнения - шедьоври във фолклорното ни танцово изкуство.
Ще покажат пъстрата палитра и
богатството на българските фолклорни традиции от различни области на страната. Купените до
този момент билети ще важат
без презаверка. Желаещите да
върнат своите билети може да
направят това до 15 декември т.г.

вен че популяризира творчеството на
композитора, той открива таланти,
създава контакти между изпълнители
и педагози на високо професионално
ниво. Конкурсът дава прекрасна
възможност за съизмерване със световните изпълнителски и образователни практики и културни политики.
Провежда се през есента на всяка нечетна година и непрекъснато разширява обхвата си. До този момент на неговата сцена са се изявили над 900
изпълнители от над 30 страни, сред
които Русия, Япония, Южна Корея,
Китай, Украйна, Грузия, Турция, Италия, Австрия, Германия, Холандия,
Полша, Сърбия, Канада, САЩ и др.
По традиция голямата награда на
конкурса е концерт във Виена на лауреатите на първа награда, който се
осъществява съвместно с Българския
културен център “Дом Витгенщайн”
във Виена. Те имат и запазено място в
концертната програма на Международния фестивал “Мартенски музикални дни”.

13

ПОНЕДЕЛНИК
29 НОЕМВРИ

2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Англичанката Ада Лъвлайс още през ХIХ век
е програмирала плана на операциите за някои
машини, подобни на съвременните компютри.
80% от питейната вода на Земята е лед и сняг.

Пандемията промени
навиците за пътуване
Желанието на хората да обърнат внимание на психичното си здраве
е сред основните причини да се отправят на пътешествие
Тежката пандемия от
КОВИД-19 съществено е
променила навиците за
пътуване, сочат резултатите от проучване на
Microsoft Advertising.
Изследването е извършено сред над 600 ентусиасти пътешественици в
Европа на възраст 18-65
години. Оказва се, че хората са предприели краткосрочно излизане от
родните им страни по
три основни причини - за
да обърнат внимание на
психичното си здраве, за
да избегнат локдауна или
за да преживеят нещо
ново.
Мерките за ограничаване на свободното движение, които бяха одобрени миналата година,

силно повлияха на туристическата индустрия.
Повече от половината
анкетирани (51%) отговарят утвърдително на
въпроса дали са отложили поне едно пътуване заради пандемията. А 57 на
сто признават, че им се е
наложило да възобновят
процеса на планиране на
пътешествията.
Преди пандемията
пътуващите предпочитаха да си направят резервация няколко месеца
предварително, за да се
възползват от най-добрите цени. Данните от проучването обаче показват,
че сега нещата стоят по
по-различен начин, тъй
като почти половината
от европейците (48%)

избират да резервират
почивката си по-близо до
датата на отпътуване.
Различните ограничения
в страните принудиха
пътуващите да се адаптират към друг подход. Заради това за повечето
европейци (61%) е повероятно да резервират
своето настаняване с
гъвкава политика за анулиране. 23 на сто от
пътуващите резервират
повече от едно пътуване
с политика за анулиране,
а 40% от анкетираните
заявяват, че го правят
няколко месеца предварително, за да се възползват от най-добрата цена.
Проучването разкри,
че карантинните ограничения не са довели един-

Прекрасните момичета
от трио “Вива”

Доста хора съчетават пътешествията с работа
ствено до негативни преживявания. Над една трета (38%) от анкетираните отбелязват, че новата
реалност им е дала
възможност да се откажат от постоянното пребиваване на едно място
и им е помогнала да след-

сформира през 2012 г. Момичетата имат спечелени 5 Гран при,
над 20 първи места, десетки втори и трети отличия. Занимават
се с музика от 4-годишна възраст
в Центъра за изкуства “Зорница”, като са солистки в два музикални албума. Главни героини са
в музикални спектакли и в първата детска рок опера “Така ще
бъде”. Участнички са в тв формата “Големите надежди”, националната селекция за “Детска Евровизия”, финалисти в БНТ Парк
Live с авторска песен, сезон 6 и
7 в “Гласът на България”. Три
поредни години са част от “Успелите деца на България” към фон-

Албатросите се разделят
заради климатичните промени
Прочутите с моногамността си албатроси се разделят все по-често заради промените в климата, защото затоплящите се води принуждават
мъжките да търсят храна все по-далеч от мястото на обитаване, съобщи
“Дейли мейл”. Екип от Университета
в Лисабон стига до този извод, след
като от 2003 г. наблюдава три колонии от общо 15 500 двойки черновежди албатроси на Фолклендските
острови.
Обикновено само 3,7% от тези
птици се разделят с избрания партньор, предимно заради неуспешен
опит да създадат потомство. Делът

им нараства до 8 на сто, когато температурата на водата се повиши, дори
и след успешен любовен сезон.
Според експерти мъжките албатроси трябва да летят по-дълго, за да
намерят храна, и не се връщат по
местата за развъждане навреме. Затова женските си намират нов любим.
Възможно е също по-суровите условия да увеличават стреса сред птиците и те да гледат отрицателно дори на
успешните съюзи. Така женските
може да предпочитат да опитат
късмета си с друг мъжки, надявайки
се, че промяната може да улесни отглеждането на потомството.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ
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Създадоха
пластмаса
от доматени
люспи

ват номадския начин на
живот. Почти половината от анкетираните
(46%), които работят
дистанционно, посочват,
че са успели да си вземат
почивка, каквато иначе
не биха могли през този
период.

19-годишни направиха кавър на коледен хит
След близо две десетилетия в
ефира, авторската песен “Коледа” на Б.Т.Р. е с кавър, направен
от 19-годишните чаровни и талантливи момичета от трио
“Вива” (Viva). Хитът в ново звучене е с аранжимент на Алекс
Нушев и Славчо Николов, който
е и автор на музиката и текста.
Снимачната площадка на красивото и празнично видео, озарено
от усмивките на момичетата, е
звукозаписното студио на
“Вива”. Режисьор на клипа е
Христо Порязов.
Триото е в състав: Виктория
Чешмеджиева, Йоана Великова
и Виктория Ехиянова. “Вива” се

ƒ‚Â ÍÓÏ¯ËÈÍË ÒË „Ó‚ÓˇÚ:
- ÕÂ ÏÓ„‡ ‰‡ ÒË Ì‡ÏÂˇ Ô‡ÚÌ¸Ó ‚
ÊË‚ÓÚ‡ Ë ÚÓ‚‡ Â!
- ‡Í ‰‡ ÌÂ ÏÓÊÂ¯! “Ó Â Í‡ÚÓ Ô˙ÚÛ‚‡ÌÂÚÓ Ò „‡‰ÒÍËˇ Ú‡ÌÒÔÓÚ: ˜‡Í‡¯, ˜‡Í‡¯ Ú‚Óˇ ÌÓÏÂ, Ô˙Í Ì‡Í‡ˇ
ÒÂ Í‡˜‚‡¯ Ì‡ ÚÓÁË, ÍÓÈÚÓ ‰ÓÈ‰Â!
- ‡Í Ú˙È? ¿ ÔÓÒÎÂ Í‡Í‚Ó ˘Â Ô‡‚ˇ?
- ¿ÏË, ÔÂÍ‡˜‚‡¯ ÒÂ, Í‡Í‚Ó ÚÓÎÍÓÁ...

дацията “Димитър Бербатов”.
През 2019 г. са най-младите финалисти във фестивала за нова
поп и рок песен “София пее”.
Музикален продуцент и мениджър на момичетата е Славчо
Николов от Б.Т.Р., с когото записват и песните за дебютния си
албум. Момичетата вече са студентки: Виктория Чешмеджиева
учи в УНСС специалност “Медия икономика”, Йоана Великова е в същия вуз, но специалност
“Журналистика”, Виктория Ехиянова е приета в Националната
музикална академия “Панчо Владигеров”, специалност “Поп и
джаз пеене”.

Експерти от Университета
на Малага, Испания, са измислили как да правят безвредна
пластмаса от доматени люспи,
съобщи сайтът на учебното заведение. Екологично чистият
материал може да се добива от
отпадъците, които остават в
процеса на производство на
доматено пюре и кетчуп.
Люспите на доматите са
подходящи, например, за направата на опаковки за хранителни
продукти. Специалистите са на
мнение, че подобни естествени
материали не само ще ограничат вредите, които пластмасата
и петролните продукти нанасят
на атмосферата, но и ще намалят отпадъците от производството на храни.
Продуктът на испанския
екип е много издръжлив и се
разгражда напълно в рамките на
месец. За сравнение: обикновената пластмаса може да оцелее
в природата 450 години.

Новият материал се
разгражда за около месец

Робот разказва приказки на деца
во за децата, което според
Малък робот чете приказградската управа ще помогне
ки на деца по много забавен
за подготовката на следващоначин, като сменя гласа си.
то поколение за високотехСъщо така прави лицеви опонологичното бъдеще.
ри и насърчава малчуганите
Машината е снабдена с када се присъединят към него.
мера на каската си. НаправеКогато го заговарят, той мига
ните от Алфа Мини снимки
и зениците му се разширяват, Алфа Мини може
веднага се изпращат на табобразувайки сърце. Това не е и да танцува
лет за съхранение и разглежсюжет за нов епизод на някой
фантастичен филм, а реална пилотна програ- дане. Наред с това той може и да “пръцка”
ма, която се прилага в детски градини в Сеул. по команда, което е особено популярно сред
Алфа Мини е робот с височина 24,5 см, подрастващите.
“Роботите са полезни и стимулират крекойто може да танцува, да разказва приказки, практикува кунг-фу и други форми на ативността на децата”, сподели учителката
упражнения, съобщи “Евронюз”. Роботът се Бюн Сео Йон пред АФП по време на посевнедрява в образователните заведения в сто- щение в детската градина “Мару”, една от
лицата на Южна Корея като учебно средст- 300-те, участващи в пилотния проект в Сеул.
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ДНЕС

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

СЪБОТА

ПРОМЕНЛИВО С ДЪЖД

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË
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ВИДИН
12 c

ПЛОВДИВ
16 c

СОФИЯ
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15 c

САНДАНСКИ
11 c

ВАРНА
18 c

ПЛЕВЕН
13 c

БУРГАС
18 c
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o

С

16

o

С

14

o

С

Под влияние на преминаващ през страната студен атмосферен фронт времето ще е динамично. На много места
ще продължи да превалява дъжд, като значителни ще
бъдат валежите в югоизточната половина от страната,
където ще са придружени и с гръмотевици. След обяд ще
започне да нахлува студен въздух, а валежите временно ще
спрат, но после ще се възобновят, а по високите полета и
в западната част от Предбалкана ще преминат в сняг.
Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, като тази тенденция ще се запази.
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
10.55 ƒÂÚÒÍ‡ ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021
ÍÎËÔÓ‚Â
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 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, 8 ÂÔ./
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
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 »ÒÚÓËˇ.bg ÕËÂ ÔÂÁ
ÔÓ„ÎÂ‰‡ Ì‡ ‰Û„ËÚÂ:
¡˙Î„‡ËÚÂ ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒÍËÚÂ ËÁ‚ÓË 1417 ‚ÂÍ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /9
ÒÂÁÓÌ, 4, ÔÓÒÎÂ‰ÂÌ ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ÃËÒÚ˙ Ë ÃËÒËÒ »ÍÓÌÓÏËÍ‡ 2021 ˆÂÂÏÓÌËˇ
ÔÓ Ì‡„‡Ê‰‡‚‡ÌÂÚÓ
00.30 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.50 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.40 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.35 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.20 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ /Ô/
04.30 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÒÂÁÓÌ, 8 ÂÔ/Ô/

07.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
08.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
09.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(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 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
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 ƒÓÍÛÏÂÌÚ‡ÎÂÌ ÙËÎÏ
21.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
00.30 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
01.30 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
02.30 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.20 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
04.20 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
04.45 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ

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.39
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.59
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.51
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.94
21.30 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.51
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.10 ÂÔ.3
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, ÂÔ.17
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 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
22.30 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.00 ìœÓÁÌÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
00.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.00 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Обзети сте от творчески импулс, който ще
ви подтиква да търсите пътища за бъдещо
развитие.

Предстояща среща ще
ускори развитието на
ваша идея и скоро ще
пристъпите към реализацията й.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Има кой да направи
деня ви хубав, стига да
го насърчите да даде
всичко от себе си за
общото.

Съдбата ще се погрижи
да не ви липсва нищо
от уюта, който харесвате и желаете да
имате.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Ще се организирате
така, че да не помрачите очакванията от вас
на най-близките ви
хора.

Настроението ви ще се
подобри и от добрите
резултати, които ще
получите изненадващо
за вас.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

В службата ще ви връхлетят непредвидени
ангажименти. Вероятно това ще ви натовари повече.

В повечето случаи сте
без конкуренция в работата, но не приспивайте по никакъв начин активността си.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Животът е хубав. Предстоят ви приятни и
интересни неща, затова се забавлявайте на
воля.

Излишно ще се натоварите с емоции, неводещи до нищо добро.
Обърнете внимание на
семейството.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Делата ви ще се подреждат, нужно е търпение, за да получите
онова, което наистина
очаквате.

Помислете за промяна
на обстановката в
жилището, с което да
изненадате всички около вас.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

ПОНЕДЕЛНИК
29 НОЕМВРИ
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РЕЗУЛТАТИ

Палмейрас пак взе Копа Либертадорес
Отборът на Палмейрас спечели найпрестижния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес за втори пореден
път, след като в бразилски финал надигра Фламенго с 2:1 след
продължения на “Естадио Сентенарио” в
Монтевидео.
Рафаел Вейга (5)
откри за Палмейрас с

точен удар по земя след
добро подаване отдясно. Габриел Барбоса
(72) изравни с изстрел
по диагонал в близкия
ъгъл и при неубедителна намеса на вратаря
Уевертон. В продълженията Дейверсон (95)
се възползва от грешка
на играещия под наем
във Фламенго от Манчестър Юнайтед Андреас Перейра и вкара

победно за Палмейрас.
Бразилски отбор
спечели Копа Либертадорес за трета поредна
година, а Палмейрас
вече е с три трофея от
южноамериканския
аналог на Шампионската лига. Най-успешният клуб в турнира е Индепендиенте (Арж) със
7 купи, пред Бока Хуниорс (Арж) - с шест, и
Пенярол (Ур) - с пет.

Арда и Левски
не си вкараха
„Сините” шефове започнаха от Хасково срещите с феновете
Арда и Левски не успяха да си отбележат гол и двубоят им от 16-ия кръг на efbet
Лига завърши 0:0 в Кърджали. Домакините
имаха повече положения, но не съумяха да
поразят вратата на Николай Михайлов.
Гьоко Зайков пропусна най-добрия шанс
за “сините”. Със спечелената точка Левски
събра 19 и излезе осми. Арда е девети с
точка по-малко, но и с два мача по-малко.
В междинния следващ кръг Арда гостува на Лудогорец в четвъртък, а в сряда
Левски играе с Царско село.
“Сините” искаха дузпа за игра с ръка
на Иван Коконов в наказателното поле след
шут на Ради Цонев (78). Вратарят Николай
Михайлов (78) отрази изстрел на Коконов.
Спас Делев намери Светослав Ковачев (86),
но той стреля над целта.
“Труден мач и за двата отбора. С оглед
на показаното не мисля, че можехме да
вземем повече от точка. Не стана достатъчно добър и качествен двубой за нашия отбор. Трябва да играем по-уверено,
имахме напрежение в част от младите играчи. Това са неща, върху които трябва да
работим. Засега виждам прилична организация във фаза защита. Не изглеждахме по
най-добрия начин и кондиционно. Нещото,
върху което трябва най-много да работим,
е увереността във футболистите. Дадохме
инициативата на Арда в определени моменти. Нивото на нашата “А” група не е
чак толкова заплашващо, но младите все
още играят под голямо напрежение, като
не си спечелил мач срещу Ботев Враца на
“Герена” и губиш точки. В два от най-до-

СНИМКА DSPORT.BG

Борислав Цонев (вляво) се опитва да прехвърли
Илия Юруков в спор за топката в мача Арда - Левски 0:0
брите ни мача срещу ЦСКА 1948 и Ботев
Вр взехме две точки, а бяха нарисувани
шест. Такива мачове се печелят и с класа”,
призна старши треньорът на Левски Станимир Стоилов.
Преди двубоя управата на Левски в
лицето на Наско Сираков, Иво Ивков, Даниел Боримиров, Петър Ганев и Станимир

Стоилов се срещнаха с феновете в Хасково, стартирайки кампания за създаване на
сдружение, което да поеме контролния пакет акции и да определя кой да е президент
на клуба.
На площада в Хасково феновете огласиха града с викове “Ние сме Левски София” и “Мъри Стоилов”.

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚
¡⁄À√¿–»ﬂ: œ‡‚ÎÂÚ‡ ƒ‡‚Ë‰Ó‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 215; ¿Ë‰‡ œ‡ÌËÍˇÌ - 218; ƒÂÒËÒÎ‡‚‡ ¬ÂÎÂ‚‡ - 230;
–ÓÒÚËÒÎ‡‚‡ »‚‡ÌÓ‚‡ - 233; ﬁÎËˇ ÛÎËÌÒÍ‡ - 224
» ŒÕŒÃ» ¿: Ã‡ˇ ‡ÎÔ‡˜Í‡-…Ó‚‡ÌÓ‚ÒÍ‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 246; ≈‚„ÂÌË √‡‚ËÎÓ‚ - 246
—¬ﬂ“: √ÂÓ„Ë ’ËÒÚÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 220;
“‡Ìˇ √ÎÛı˜Â‚‡ - 220
”À“”–¿: ¬ËÎË‡Ì‡ —ÂÏÂ‰ÊËÂ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ
- 240; Õ‡‰ÂÊ‰‡ ”¯Â‚‡ - 240
Œ¡Ÿ≈—“¬Œ: ¬ÂÎË‡Ì‡ ’ËÒÚÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 238; ¬‡ÎÂÌÚËÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - 232; ≈‚‡ ÓÒÚÓ‚‡ - 229
◊≈“»¬Œ: ¿Î¸ÓÌ‡ ÕÂÈÍÓ‚‡ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 239;
¡ÓˇÌ ¡ÓÈ˜Â‚ - ìœÂ„‡Òî - 244; √ÂÓ„Ë √˙ÎÓ‚ - ìœ‡‰ÓÌî;
’Û‰ÓÊÌËÍ: ¿Ì‡ÚÓÎËÈ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚
—œŒ–“: ¬Î‡‰ËÏË ÕËÍÓÎÓ‚ - Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ 245; Ã‡ËÌ ÃËÎ‡¯ÍË - 245
≈À≈ “–ŒÕÕŒ »«ƒ¿Õ»≈: –‡ÎËˆ‡ ÕËÍÓÎÓ‚‡ Á‡‚ÂÊ‰‡˘ ÓÚ‰ÂÎ - 207; –ÓÒËˆ‡ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡
‘Œ“Œ: ≈ÏËÎËˇ ÓÒÚ‡‰ËÌÓ‚‡ - 206;
ÃËı‡ÂÎ‡ ‡ÚÂËÌÒÍ‡
Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ

√–¿‘»◊≈Õ ƒ»«¿…Õ: ¬‡ÎÂÌÚËÌ ¿„ËÓ‚,
≈‚„ÂÌËˇ Û¯Â‚‡, œÂÚˇ –Ó„‡˜Â‚‡, —Ô‡ÒÍ‡ ¬ÂÌÂ‚‡
–≈ À¿Ã» » Œ¡ﬂ¬»: ﬁÎËˇ —Ú‡ÌÍÛÎÓ‚‡ - 205;
0879326034; e-mail: reklama@duma.bg, obiavi@duma.bg
–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
œ–Œ»«¬Œƒ—“¬Œ: ¬Î‡‰ËÏË “ÓÔÓÎÒÍË

duma@duma.bg
ÕÂÔÓ˙˜‡ÌË Ï‡ÚÂË‡ÎË ÏÓÊÂ
‰‡ ÌÂ ·˙‰‡Ú ÔÛ·ÎËÍÛ‚‡ÌË. ÕÂÔÓÚ˙ÒÂ‰Ó
–˙ÍÓÔËÒË ÌÂ ÒÂ ‚˙˘‡Ú.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÌË Ò‡ Ë ÂÏËÒËËÚÂ
Ì‡ ¡“¿, "‘ÓÍÛÒ", ¡√Õ≈—, ¡Õ–,
‘‡ÌÒ ÔÂÒ, ËÌÚÂÌÂÚ Ë ‰.

¬≈—“Õ» ìƒ”Ã¿î ≈ Õ¿—À≈ƒÕ» Õ¿ “–¿ƒ»÷»»“≈ Õ¿ ¬≈—“Õ»÷»“≈
ì–¿¡Œ“Õ» ⁄î, ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— » ¬≈—“Õ» î
» ì–¿¡Œ“Õ»◊≈— Œ ƒ≈ÀŒî

ВТОРА ЛИГА, XIX КРЪГ
Добруджа - Етър 0:3 0:1 Кнежевич (3) 0:2 Д. Младенов (62) 0:3 Янков (77); Спартак Вн - Монтана 2:1
0:1 Айтов (29) 1:1 Колев (65) 2:1
Андреев (67); Струмска слава Марек 2:0 1:0 Борисов (68) 2:0 Николов (77); ЦСКА 1948-2- Спортист
2:1 1:0 Йосков (40) 1:1 Ндонгала (54)
2:1 Кирилов (86); Марица - Ботев
Пд-2 1:2 0:1 Василев (30) 1:1 Ангелов (36) 1:2 Филипов (55); Литекс Созопол 1:0 Ганев (51) Левски Лом
- Миньор 0:1 Бонев (17); Лудогорец2 - Янтра 4:0 1:0 Кeльовлуев (2); 2:0
Ганчев (32) 3:0 Петров (60) 4:0 Стефанов (90+1); Хебър - Септември
Сим 2:0 1:0 Петков (11) 2:0 Манев
(23); Септември Сф почива.
1. ≈Ú˙
18
2. ÃËÌ¸Ó
18
3. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
18
- - - - - - - - - - - 4. ’Â·˙
18
5. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù 1 8
6. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
18
7. —Ú. ÒÎ‡‚‡
18
8. Ã‡Ëˆ‡
18
9. ÃÓÌÚ‡Ì‡
18
10. —ÔÓÚËÒÚ
18
11. —ÓÁÓÔÓÎ
18
12. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
18
13. ÷— ¿ 1948-21 8
14. Ã‡ÂÍ
18
15. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ1 8
16. ﬂÌÚ‡
18
- - - - - - - - - - - 17. ÀËÚÂÍÒ
18
18. ƒÓ·Û‰Ê‡
18
19. ÀÂ‚ÒÍË ÀÓÏ 1 8
-. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
16

13
11
12
- 12
10
10
9
8
7
8
5
5
5
4
4
4
- 3
3
1
1

1 4
6 1
3 3
- - 1 5
2 6
2 6
3 6
3 7
5 6
1 9
6 7
5 8
4 9
7 7
5 9
5 9
- - 7 8
6 9
2 15
3 12

44:20 4 0
26:11 3 9
34:19 3 9
26:16
37:19
40:26
20:18
31:26
17:17
17:23
19:23
18:25
17:25
11:20
21:35
14:26

37
32
32
30
27
26
25
21
20
19
19
17
17

15:21 1 6
14:27 1 5
8:32
5
12:43»Á‚‡‰ÂÌ

XX кръг, сряда, 14.30: Марек Септември Сим; Хебър - Янтра;
Лудогорец-2 - Миньор; Литекс Ботев Пд-2; Марица - Спортист;
ЦСКА 1948-2 - Монтана; Септември Сф - Струмска слава;
четвъртък, 14.30: Левски Лом Етър; Добруджа - Созопол. Спартак Вн почива.
ЖРЕБИЙ ЗА БАРАЖИТЕ
ЗА КАТАР 2022
В ЗОНА ЕВРОПА

”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚
œ˙‚Ë Á‡Ï. „Î‡‚ÂÌ
Â‰‡ÍÚÓ
ÕÓ‡ —ÚÓË˜ÍÓ‚‡
«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

EFBET ЛИГА,
XVI КРЪГ
Локо Сф - ЦСКА
1948 2:2 1:0 Мерло (15)
1:1 Русев (19) 2:1 Александров (45+4) 2:2 Чочев (58); Арда Левски 0:0; Пирин - Локо Пд 2:3 1:0
Ст. Костов (29) 1:3 Г. Минчев (58, 62
и 88-д) 2:3 Манолев (90+1-д); Ботев
Вр - Царско село 0:0; Славия - Ботев Пд 0:0; Черно море - Берое 1:0
Андраде (74); днес, 17.15: Лудогорец
- ЦСКА.

¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
ÛÎ. ìœÓÁËÚ‡ÌÓî 20¿
‘‡ÍÒ: 975 26 04,
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÌ
ÌÓÏÂ‡ÚÓ 97 05
+ ‚˙ÚÂ¯ÂÌ ÌÓÏÂ
œÂ˜‡Ú
—ÓÙËˇ, ÊÍ. "ƒÛÊ·‡" 1,
ÛÎ. "»ÎËˇ ¡Â¯ÍÓ‚" 3¿

ПОТОК А
1. Шотландия - Украйна
2. Уелс Австрия
ФИНАЛ:
Победител 2 - Победител 1
ПОТОК B
1. Русия - Полша
2. Швеция - Чехия
ФИНАЛ:
Победител 1 - Победител 2
ПОТОК C
1. Италия - Северна Македония
2. Португалия - Турция
ФИНАЛ:
Победител 2 - Победител 1
Полуфиналите в баражите са на
24 март, а финалите - на 29 март.

16

ПОНЕДЕЛНИК
29 НОЕМВРИ

ХРИСТО СТОИЧКОВ:

Няма Мир, има Кобра!
Легендата на българския
футбол Христо Стоичков изрази радостта си от победата
на Кубрат Пулев над Франк
Мир в първото издание на иновативната надпревара “Tриад
Комбат”. Кобрата нокаутира
своя съперник още в първия
рунд на триъгълния ринг в Арлингтън, Тексас, и бе обявен
за първи шампион на новия
тип боен спорт.
“Няма Мир, има Кобра! Браво, приятелю! Все така да побеждаваш и да славиш Бълга-

рия!”, възкликна Стоичков във
Фейсбук след успеха на Пулев.
Галата на триъгълния ринг
противопостави дебютно бойци от ММА и боксьори при
смесени правила. Гвоздеят на
вечерта бе боят между Кобрата и Мир. За българина това
бе първо качване на ринга след
загубата му от световния шампион Антъни Джошуа през декември 2020 г. Пулев бе 115,4
кг, със 7 кг по-лек от 42-годишния Мир. Българинът очевидно бе в по-добра физическа

форма и лесно нанасяше удари
на опонента, а комбинация от
дясно и ляво кроше, които
попаднаха в главата на Мир,
накараха съдията да прекрати
мача след 110 секунди, въпреки че боят бе предвиден в 9
рунда по 2 минути.

“Имах срещу себе си двукратен шампион в UFC, но аз
бях прекалено добър и бърз за
него. Той не виждаше ударите
ми. Усетих колко силен удар
му нанесох и се учудих, че
остана на крака. Бях проучил
на какво е способен той и вни-

мавах. “Триад Комбат” е страхотен нов спорт и ще се радвам, ако успее да се наложи,
това е бъдещето”, каза Пулев
Преди боя му с Мир легендарната група “Металика” изнесе концерт, съчетал спорта и
музиката.

ГЛЕДАЙТЕ

Рекорден брой
щангисти в Кнежа

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
17.15 Лудогорец - ЦСКА

Пращаме шестима тежкоатлети на Световното в Ташкент

ПО МАКС СПОРТ 2
22.00 Ейбар - Жирона

Марин МИЛАШКИ

Рекорден брой щангисти
участваха в шестото издание
на турнира в Кнежа, провеждан в чест на основателя на
тежката атлетика в района
Александър Бачийски. В залата в китното градче се събраха 50 тежкоатлети във възрастовите групи до 13, 15 и 17
г., както и девойки. Те бяха
представители на клуба-организатор - Мизия, Старт (Червен бряг), Михаил Петров
(Габрово), Русе, Херкулес
(София), Титан (Варна) и
Христо Бъчваров (Сливен).
Специално за надпреварата пристигнаха националните ни отбори за мъже и жени,
които са във финалната част
от подготовката си за Световното първенство в Ташкент (7-17 декември). За
състезателите на старши треньора Иван Иванов това бе
последно контролно. След
него олимпийският шампион
от Барселона 1992 определи
окончателния състав за шампионата в столицата на Узбекистан. Там ще ни представят Надежда Мей-Нгуен
(Русе, 45 кг), Ангел Русев
(Русе, 55), Валентин Генчев
(Стара Загора, 67), Карлос
Насар (Старт - Червен бряг,
81), Васил Маринов (100-те
войводи Сливен, 102) и петият от Олимпиадата в Токио

Щангистът от Кнежа Христо Кошерски (в средата)
спечели шестия турнир “Александър Бачийски” при
кадетите до 17 години, пред сливналията Николай
Николаев (вляво) и Йордан Венков (Старт)
Христо Христов (Титан,
109). Резултатите на националите бяха валидни и за
Държавно първенство, което
ще се проведе през седмицата в Хасково.
В Кнежа шампион при
най-малките стана Исус Кирилов (Херкулес), който
събра 248,5 т. по системата
Синклер. По нея на базата на
коефициент, изчислен спрямо
личното тегло на състезателя
и резултатите в двубоя, се
начисляват точки. Тежкият
39,1 кг Кирилов събра двубой

от 119 кг след 53 кг в
изхвърлянето и 66 кг в изтласкването. Втори е Симеон
Арнаудов (Титан, Вн) с 293,6
т., с двубой от 142 кг (63+79).
Последен на почетната
стълбица се качи Красимир
Драгомиров (Старт - Червен
бряг) с 228,9 т. от 125 кг
(56+69) след шест успешни
опита.
При 15-годишните победи
Джан Зарков (Русе) с 282,9 т.
и 182 кг (82+100). Втори на
малка разлика е представителят на местния клуб Мизия

Танислав Ангелов с 278,8 т. 242 кг (112+130), пред Тошко
Йорданов (100-те войводи,
Сливен) с 270 т. - 202 кг
(92+110), и др.
При кадетите до 17 г.
първи с лични рекорди в двете движения и в двубоя е местният талант Христо Кошерски с 349,3 т. Той събра двубой от 290 кг (130+160). Втори далеч назад е Николай
Николаев (Сливен) с 298,2 т.
- 232 кг (105+127), пред Йордан Венков (Старт) с 295,9 т.
- 232 кг (105+127).
При момичетата първа е
Магдалена Димитрова (Титан,
Вн) със 175,4 т. - 106 кг
(49+57), пред съотборничката си София Стефанова - 150,4
т. от 125 кг (56+69). При кадетките до 17 г. се пусна само
Драгомира Венкова (100-те
войводи, Сливен), която събра
193,2 т. - 143 кг (65+78).
“Огромни благодарности
на всички клубове, които откликнаха на поканата да направим този празник за тежката атлетика в нашия край.
Също така и на националните
отбори, защото дълги години
такава чест не е оказвана - да
се съберат всичките ни елитни щангисти в нашата зала.
Благодаря и на спонсорите от
община Кнежа, “Пролет” АД
и на водещия застрахователен
брокер “Ай енд Джи”, който
ни е партньор за първа година”, обяви главният организатор Васил Милашки.

ПО МАКС СПОРТ 4
22.00 Осасуна - Елче
ПО НОВА СПОРТ
БАСКЕТБОЛ
19.00 България - Босна
и Херцеговина
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
18.00 Чехия - Литва
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ТЕНИС
17.00 Купа Дейвис (1/4-финали)
ПО ЕВРОСПОРТ 1
СНУКЪР
14.45 и 19.45 Шампионат
на Обединеното Кралство
НАКРАТКО

Аоияма завърши
с 11 загуби във Фукуока
Даниел Иванов-Аоияма претърпя
11-а загуба във финалния ден на
последния за сезона турнир по сумо
във Фукуока. Борецът от Елхово бе
захванат за ръцете и избутан от
дохиото от японския “маегашира16” Акуа. Българинът започна с 3
победи, но после допусна черна серия
от 10 поредни загуби. Тежкият му
пасив (4-11) ще го понижи в сумо
йерахията за следващия турнир през
януари. Шеста Купа на императора
заслужи монголският “Йокодзуна”
Терунофуджи, който остана непобеден в турнира (15-0).

Баскетболистите ни с тежка загуба от Литва
България стартира неуспешно в
първия етап на квалификациите за Световното първенство по баскетбол през
2023 г. в Япония, Филипините и Индонезия. В Клайпеда “лъвовете” претърпяха
тежка загуба с 69:89 от еврогиганта Литва. Днес от 19 часа в “Ботевград Арена”
тимът на Росен Барчовски излиза срещу
другия фаворит в групата - Босна и Хер-

цеговина. Павлин Иванов завърши с 20 т.,
Венцислав Петков добави 9, а в дебюта си
Емил Стоилов се отчете с 6 т. и 4 борби.
Йордан Минчев вкара 5 т. и хвана 6 борби. С 20 т. и 9 борби за Литва завърши
Освалдас Олисевичус. “Те бяха по-добри
от нас във всяка фаза. Имахме добро нападение, но те показаха много добра защита със смени и ни ограничиха. Имахме

само един играч с 20 т., всички останали
са с под 10. Освен това имат 33 т. от наши
грешки, а това е много важен елемент”,
коментира след мача селекционерът Росен Барчовски. “Просто не се получаваше
- те играеха със смени и ние не вкарвахме,
ние играехме със смени и те вкарваха.
Надявам се в понеделник да покажем друга игра”, допълни Павлин Иванов.

Монголският “Велик шампион”
Терунофуджи спечели
втора поредна и общо
шеста Купа на императора

4

