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Газ и ток поскъпват отново
Природният газ поскъпна с нови 10% от декември, като премина границата от 100 лв. за киловатчас. Енергийната борса в сегмент “ден напред” затвори при близо 29% по-висока цена.
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Втората година на майчинството остава 650 лв.,
най-ниската пенсия се вдига до 490 лв.

Б

Минималната заплата
да стане 710 лева, а найниската пенсия - 490 лв.,
реши правителството. Финансовият министър Валери Белчев уточни, че над
750 хиляди души у нас са
на трудово възнаграждение

орсовият ток отново подскочи с почти 30% и така черните
прогнози за средна цена на енергията от 500 лв. за мегават до април изглеждат напълно реалистични. Това е в пъти повече от заложеното в себестойността на стоките и услугите на производителите. А после започват да валят
питанки по главите на всички ни
откъде-накъде в магазина 50 лв.
вече стигат само, за да кажем
здрасти на кварталната магазинерка. Управляващите пък - бъдещи и настоящи, още отсега се
питат как да обезщетят енергийно бедните българи, които лавинообразно нарастват.
Ето откъде идва белята. На
БНЕБ търгуват частници и производители, които се събуждат
милионери в един ден. АЕЦ “Козлодуй” например, вече се поздрави с рекордна печалба, защото е
държавно дружество. Частниците
обаче си траят, за да не привличат
вниманието ни, а там са най-сериозните коледни подаръци, които
им правят, искат не искат,
потърпевшите от либерализацията на пазара. Вярно, натрапиха ни
я от Брюксел, но с любезното
съдействие на заинтересованите
политици и бизнесмени.
А можеше да стане на етапи,
не ад хок. За да се избегнат резките скокове на тока и ценовия
шок. С грижа за бизнеса и за хората. С грижа за България.

EUR:
1.95583
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МС реши: 710 лeва
минимална заплата

Нора СТОИЧКОВА
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от 650 лв. Той бе категоричен, че тези пари са
крайно недостатъчни за
издръжката на едно домакинство.
Кабинетът предлага с
20% по-високи детски надбавки. За едно дете сумата

става от 40 на 50 лв., а за
две - от 90 на 110 лв. Право на тях ще имат родители
с доход до 510 лв. вместо
досегашния праг от 410 лв.
Повишението ще засегне
120 000 деца. Втората година на майчинството ще

остане 650 лв. месечно, поясни Белчев. Кабинетът настоява още минималната
пенсия да стане 490 лв. и в
следващите шест месеца добавката към тях от 120 лева
да се запази.
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СНИМКА БГНЕС

Военномедицинската академия отбеляза своята 130-годишнина. Честването бе символично,
с полагане на венци и цветя пред паметника на загиналите медицински чинове в градинката пред ВМА
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Медици напускат
болницата в Кубрат
Предричат криза в здравеопазването в общината
Двадесет лекари от болницата в
Кубрат са подали молби за напускане.
Причината е, че на последното си заседание Общинският съвет е решил да
освободи от длъжност управителя на
МБАЛ д-р Павлина Мичева и да назначи за временно управляващ д-р
Леман Балканджиева до провеждането
на конкурс. Това става ясно от докладната записка на председателя на Общинския съвет Хюсеин Юмеров.
Пред “Разград 24/7” анстезиологът с
36-годишен стаж в кубратската болница

д-р Павлин Дечев съобщава, че и медицински сестри са последвали лекарите с
молби за напускане, а ръководствата на
болници от съседни региони веднага
предложили работа на напускащите медици. Според д-р Денислав Белинов по
този начин болницата се води към фалит,
защото дори отсъствието на една сестра
се отразява на медицинските дейности в
лечебното заведение, а какво остава за
напускане на толкова лекари и сестри.
Част от аргументите на медиците
да не приемат назначението на д-р

Балканджиева е, че тя няма управленски опит и не е практикувала професията си през последните 6 години,
когато била в Англия. Балканджиева
обаче увери, че е член на английския
Лекарски съюз.
Д-р Павлина Мичева е дългогодишен ръководител на болницата в Кубрат, а мотив за освобождаването й е
изтичане на договора й за управление.
По думите на д-р Дечев част от
лекарите вече не са на работа, а други
продължават да изпълняват задължени-

ята си до изписване на пациентите си,
настанени в лечебното заведение. Медиците смятат, че съществува риск
новият управител да не може навреме
да бъде вписан в Търговския регистър,
поради което няма да може да оперира
с финансови средства, включително и
процедурите с дължими преводи от
РЗОК към МБАЛ в Кубрат.
Д-р Дечев обясни, че през последните години болницата е достигнала
второ ниво по одобрени клинични
пътеки от НЗОК, има модерна апаратура, каквато доста големи болници
нямат, обстановката също отговаря на
европейските изисквания.
Според запознати в болницата не
са правени вложения от общинския
бюджет, а новостите са купени от
печалбите на лечебното заведение през
годините. Под ръководството на д-р
Мичева в края на 2020 г. болницата
печели няколко дела срещу НЗОК на
обща стойност над 300 000 лева.
Председателят на Общинския съвет
и кметът на общината са категорични,
че Кубрат няма да остане без болница
и медицински кадри.

Закрито лечебно
заведение отново
на търг
Сградата на закритата общинска болница “Д-р
Димитър Моллов” в Елена отново е пусната за продажба от синдика на дружеството. Началната цена е
476 900 лв., което е наполовина от пазарната оценка
на имота.
За продажба са обявени етажите, в които преди
години са работили вътрешното, родилното и детското отделение, както и поликлиничният корпус и
етажът, в който функционира общинският хоспис.
На търг за 10 000 лева беше пуснато и медицинско
оборудване и техника на болницата.
Дълговете на еленската болница са над 1 млн.
лева към Националната агенция за приходите, за
електроенергия и към доставчици на медикаменти и
консумативи, в списъка на кредиторите е и община
Елена. Продажбата е насрочена за 15 декември в
офиса на синдика в София. Последният търг беше
през лятото на миналата година, а цената беше с
10% по-висока.

Опашки от ученици
пред лаборатории
за връщане в клас
Опашки от ученици
се извиха пред лаборатории за тестване за
КОВИД-19 вчера. Така
децата трябваше да
изпълнят едно от условията за връщане в клас.
Преди дни стана ясно, че
Испанската гимназия се
опитва да осигури мобилна лаборатория в
двора си, за да се тестват гимназистите за
присъствено обучение.
Намерението бе последвано от Софийската
математическа гимназия,
която вчера пусна на
училище част от прогимназистите си. Поне 50 на
сто от тях трябва да
имат зелен сертификат,
за да са в клас. В двете
смени се очакваше да се
явят над 600 деца.
По-късно здравният
министър Стойчо Кацаров предложи големите
ученици от 8 до 12 клас
да се изследват с тестове
за възрастни. От тях имало достатъчно количест-

во за 2 месеца напред и
здравното министерство
можело веднага да ги
осигури. Ден по-рано от
Министерството на образованието съобщиха,
че досега са получили от
МЗ 1 557 000 теста, които ще стигнат за тестването на децата от 1 до 4
клас до 10 декември.
Според Кацаров при
доставката на щадящи
тестове за малките ученици има забавяне, тъй
като се намират на различни митници в Европа. Поръчани са 2,7 милиона теста със срок на
доставка 9 декември.
Според него те са достатъчни да осигурят тестването на всички ученици в страната поне до
средата на януари. Министърът допусна и
възможността учениците да се върнат без тестове, ако не могат да се
осигурят такива, но решението щели да го вземат здравни експерти.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Над 320 хиляди дела е образувал и приключил Върховният
административен съд от възстановяването си досега. ВАС отбеляза 25 г.
от възобновяването на работата на институцията, а по повод юбилея
бе валидирана и специална пощенска марка по дизайн на проф. Кристина Борисова

Отчитат рязък спад на детската смъртност
Продължава тенденцията за
намаление на детската смъртност
у нас, като през 2020 г. се отбелязва най-ниското ниво в историята на демографската статистика
в България - 5,1 на 1000 живородени деца (при 5,6 през 2019 г.).
Това става ясно от приетия на
вчерашното заседание на правителстовото Годишен доклад за
здравето през 2020 г. Благоприятни са тенденциите и по отношение на показателите за неонатална и постнеонатална детска
смъртност, които също намаляват.

В същото време у нас продължават да се раждат все по-малко
бебета, а коефициентът на общата раждаемост миналата година е
8,5 на 1000 при 8,8 за 2019 г.,
Документът отчита намаление
и в заболеваемостта от злокачествени новообразувания (399,3 на
100 хил. спрямо 434,9 на 100 хил.
за 2019 г.). Не става ясно обаче
на какво се дължи този спад, тъй
като държавата бе доста време
затворена през 2020 г. и плановият прием бе ограничен, въпреки
че идеята бе това да не засегне

онкоотделенията. От друга страна, през годината бе отчетена
много висока обща смъртност, в
това число и смъртност от рак.
Третата и най-добра възможност
е този спад да се дължи на реално
намаляване на заболяемостта.
България остава с много висок коефициент на общата
смъртност, който през 2020 г. е
18 на 1000 души при среден показател за ЕС 11,6 на 1000. Към
съществуващите основни причини за високата смъртност се отчита и КОВИД-19.
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ЦИТАТ НА ДЕНЯ

Правителство предлага в
проектобюджета за догодина
минималната заплата да стане 710 лв., обяви финансовият министър Валери Белчев
след заседанието на правителството. Над 750 хиляди
души у нас получават найниското трудово възнаграждение, което е 650 лв. По
думите на Белчев тези пари
са крайно недостатъчни, за
да се издържа едно домакинство.
Кабинетът предлага с
20% по-високи детски надбавки и промени в регламента на получаването им. Право на тях ще имат родители
с доход до 510 лв. Сега
прагът на достъп е 410 лв.
на човек. Повишението ще
засегне 20 000 деца. За всяко дете сумата става от 40
на 50 лв., а за две - от 90 на
110 лв. Увеличението ще засегне 120 000 деца.
Втората година на майчинството ще остане 650 лв.
месечно, поясни Белчев. Увеличението беше направено с
актуализацията на бюджета,
но текстът важи само до края
на тази година. Преди това
сумата беше 380 лева.
Кабинетът настоява ми-
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СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Служебното правителство предлага в проектобюджета за 2022 г. параметри, които според финансовия министър
Валери Белчев дават социална защита на населението. Той се надява до 17 декекври план-сметката да бъде внесена в
МС и призова партиите в 47-то НС да се обединят и да гласуват бюджета “такъв, какъвто е” до края на годината

710 лeва минимална
заплата предлага МС
Втората година на майчинството остава 650 лв.,
най-ниската пенсия се вдига до 490 лв.
нималната пенсия да стане
490 лв. и в следващите шест
месеца добавката към тях от
120 лева да се запази. Дори
и след отпадането на КОВИД-мерките искаме да се
запази абсолютната стойност на доходите за пенсионерите поне на нивата, които са в момента, подчерта
Белчев. Това означава, че

средното увеличение на пенсията на всеки пенсионер ще
е с 84 лева. Толкова обаче е
увеличението от промените,
които влизат в сила от Коледа, и те няма да са достатъчни, за да покрият получаваните сега 120 лв., смята Белчев. Той уточни, че от
25 декември минималната
пенсия се вдига от 300 на

370 лв., а максималната - от
1440 на 1500 лв. Всички останали се преизчисляват,
като всяка година действителен осигурителен стаж ще
носи коефициент 1,35 в пенсионната формула, а не 1,2,
както е сега.
Белчев твърди, че по този
начин ще се осигури приемственост и осигуряване на

АЕЦ „Белене” и Медицинския
университет - приоритети
на левицата в Плевен
Доизграждането на
АЕЦ “Белене” и поддръжката, развитието и
стабилизирането на
Медицинския университет в Плевен са приоритетите на Коалиция
“БСП за България” в
Плевен. Новоизбраният народен представител от левицата, социалистът Илиян Йончев,
областният лидер на
БСП Свилен Атанасов
и председателят на
АБВ Румен Петков дадоха съвместна предконференция, на която
очертаха визията си за
развитието на региона.
Йончев изтъкна, че
развитието на Меди-

цинския университет и
създаването на пети ветеринарен факултет
към учебното заведение са получили широка политическа подкрепа в Общинския съвет
преди седмица. Като
народен представител
той ще бъде градивен
посредник между местните парламентаристи
и ръководството на
учебното заведение.
По думите му след
като минат процедурите по изграждане на
новия факултет, може
да се обсъди и изграждането на аграрен факултет. Като личен
приоритет Йончев по-

сочи осигуряването на
средства за довършване на спортната зала.
Петков вижда нужда от аграрен факултет
заради изключително
развитото в Северна
България
животновъдство. Развитието
на пътната инфраструктура, в частност изграждането на магистрала “Хемус”, особено
отсечката от Никопол
към Румъния също е
сред приоритетите на
левицата. Трябва да се
сложи край на фаворизирането на определени региони за сметка
на други, подчерта лидерът на АБВ.

добра бюджетна рамка, която да бъде предложена на парламента. Министърът беше
категоричен, че във финансовия план за догодина не са
предвидени промени в политики, структурни изменения,
орязване на персонал или
каквито и да било други драстични реформи. “Предлагаме социална защита за насе-

лението предвид факта, че
икономиката не пострада чак
толкова много. Длъжни сме да
спазим закона и да предпазим
държавата от някакви рискове. Бюджет в рамките на тази
година трябва да има”, категоричен е Белчев. Бюджетът
трябва да бъде одобрен от
кабинета на 17 декември и да
влезе в Народното събрание.

Отчетите на партиите ще са
отделно за всеки вид избори
Партиите ще подават в Сметната
палата отчетите си за предизборните кампании отделно за парламентарните и за президентските избори. Към балансите трябва да бъдат
приложени декларациите за произход на дарените средства, както и
на предоставените пари от кандидат
или член на инициативен комитет,
когато са в размер над една минимална работна заплата.
За участниците в избора на Народно събрание срокът за представяне на отчетите е 29 декември, а за
втория тур на вота за президент и
вицепрезидент - 6 януари. Отчетът
трябва да се изпрати от представляващия формацията на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Той
се изготвя и представя по образец,
утвърден от Сметната палата.
При нарушение на изискването за
представяне на балансите за прихо-

дите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което
представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.
Когато декларираните приходи и
извършените разходи във връзка с
предизборната кампания са над 1000
лв., Сметната палата извършва одит
за съответствие в 6-месечен срок от
изтичането на срока за представянето на отчетите.
В срок от 30 работни дни след
изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и
рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с
обществеността трябва да представят информация за предоставените
услуги на партиите, коалициите и
инициативните комитети също поотделно за всеки от двата вида избори.
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Синята зона в София
драстично нарасна
Над 25 млн. лева годишно ще плащат столичани
на общината за ползването на платено паркиране

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Разширяването на синята и зелената зона в София, което бе прието от
Столичния общински съвет преди месец, влезе в сила. Увеличава се и ра-

ботното време на платеното паркиране. Основното разрастване е на синята зона, която обхвана част от досегашната зелена, и ползването на пар-

Над 200 годишно
се заразяват с ХИВ
От началото на годината регистрираните в България нови случаи на ХИВ са 219, сочат данни на
здравното министерство. Това показва, че не са
изпълнени ангажиментите, приети от предишното
правителство в началото на 2017 г., когато бе поставено за цел до 2020 г. новите случаи на ХИВ да
намелеят със 75% и да бъдат сведени до около 50
годишно. Същата цел си поставя и Националната
програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИН) до 2025 г. Въпреки неизпълнените от държавата ангажименти, страната все още е с ниско разпространение на инфекцията - 2,9 души на 100 хил. население, докато в ЕС
е 3,3 на 100 хил.
У нас основно неправителствени организации
са ангажирани с проблема. Едва 16% от българите
са се изследвали за ХИВ, но в голямата си част
това са жени в детеродна възраст и се предполага,
че са го направили по необходимост. Делът на
осъзнато изследвалите се е изключително малък,
показва проучване на обществените нагласи по отношение на ХИВ/СПИН на изследователския
център “Тренд”.
Друг проблем е стигмата. Едва 15% от българите
са готови да имат приятел с ХИВ. Само 1/3 са
съгласни да работят с ХИВ-позитивен (32%) или да
общуват с носител на вируса (36%). Да създадат
семейство с партньор с ХИВ са склонни само 2% от
запитаните, да живеят с инфектиран - 7%. Все още
всеки пети българин смята, че може да се зарази при
ползване на общи тоалетни помещения, а всеки
четвърти мисли, че това може да се случи при разговор със заразен или при ползване на неизмити
прибори.

комясто в нея ще стане 2 лева на час
вместо 1 лев, както беше досега. Новата синя зона обхваща територията
между бул. “Евлоги и Христо Георги-

еви”,
бул.”Пенчо
Славейков”,
бул.”Прага”, бул.”Христо Ботев”,
ул.”Позитано”, ул.”Марко Балабанов”,
ул.”Добруджански край”, бул.”Тодор
Александров”, ул.”Опълченска”,
бул.”Сливница”, бул.”Данаил Николаев” и ул.”Милко Бичев”. Така по-скъпата зона нараства от 5195 на 7226 места.
Към зелената пък се прибавя нов
квартал - ж.к. “Зона Б-19” и конкретно
площта между бул.”Константин Величков” и кръстовището с бул. “Иван
Гешов”. Така се появяват нови 550
места за платено паркиране. Увеличава се и работното време на платеното
паркиране с 30 минути и то ще е до 20
ч. Това ще важи за дните от понеделник до събота. Максимално допустимото време за паркиране е 4 часа.
Живеещите в новите участъци на
зоната за платено локално паркиране
могат да получат електронен винетен
стикер за 1 месец, 12 месеца или 24
месеца. Той обаче не предоставя права за паркиране извън определената
подзона. Ако хората попадат в територия, която досега е била зелена, а
сега преминава в синя, няма да се налага да плащат допълнително за вече
закупена винетка. За зелената зоня тя
е 10 лева на месец, 100 лева е за година и 200 лева - за две години, за първи
автомобил. За синя зона цените са
съответно 15 лева, 150 лева и 300 лева.
Сериозно разместване има и с местата в режим “Служебен абонамент”.
Те ще намалеят с една трета. Рестрикциите засягат държавни и общински
институции и структури. Освен това
служебният абонамент в центъра се
ограничава до пет платени места на
административен адрес. Това засяга и
паркирането пред банки, търговски
вериги и др.
Сметките показват, че двете зони
годишно ще струват 21,5 млн. лева на
столичаните, които паркират почасово, и 3,8 млн. лева на живеещите в
зоните. Заради намаляването на служебния абонамент приходите от това
перо ще паднат с 10 на сто до 11,1
милиона лева. Около четвърт милион
лева пък излязоха новите пътни знаци,
пътната маркировка, антипаркинг
стълбчетата.

Ще строим с европари кораб за търсене и спасяване
Задействана е процедура за проектиране и
строителство на български специализиран кораб за търсене и спасяване, който ще струва 12
млн. лв., съобщи министърът на транспорта
Христо Алексиев. Той
посочи, че плановете са
строителството на кораба да се финансира със
средства от Програма
“Транспортна свързаност” 2021-2027. Проектът вече е включен в
обхвата на програмата,

която беше изпратена в
Брюксел за одобрение. В
началото на 2022 г. процедураата ще бъде обявена от ИА “Морска
администрация”. Новият
кораб ще се ползва не
само за спасителни операции, но и за научни
изследвания и обучение
на студенти, обясни
Алексиев.
Има готовност за
създаване на магистърска специалност
“Аварийно-спасителна
дейност”, където студен-

тите ще могат да се обучават за професионални
савьори. За целта в момента се изготвя учебен
план и се монтира филм
с кадри от дроновете на
Европейската агенция за
морска безопасност, чрез
които ще може подробно да се показва на бъдещите савьори всеки етап
от спасителната акция.
Необходимостта от
кораб за спасяване пролича най-вече по време
на операцията по спасяването на “Вера Су”

край Яйлата. Тогава
Алексиев обяви, че се
търси чуждестранна помощ, защото страната не
разполага с нужната
техника.
Правителството ще
изчака до края на следващата седмица да си
получи от собственика
или застрахователя на
“Вера Су” парите за
спасяването му. След
това корабът ще бъде
обявен на търг, като ще
се търсят поне 3 млн. лв.
от продажбата му.

Дават на прокурор община Варна за корупция
Антикорупционната комисия
праща на прокурор община Варна
за корупция. Материалите от проверката на обществената поръчка за
закупуване на 60 електрически автобуси със зарядни устройства за
85 млн. лева са предадени на държавното обвинение. Комисията влезе в
общината на 18 ноември след сигнал за нередности в процедурата.
Поръчката е от 2021 г., а средствата
за нея са отпуснати по Оперативната програма “Околна среда” като
безвъзмездна финансова помощ.
Победител в конкурса е консорциумът “ЕкоТранспорт Варна”, а жал-

ба срещу него е подала свързаната
с бизнесмена Гриша Ганчев “Българска автомобилна индустрия”.
Проверката на КПКОНПИ и
ГДБОП е показала, че има данни за
извършено
корупционно
престъпление от лица, заемащи
висши публични длъжности.
Служители на дирекцията
“Противодействие на корупцията”
са взели обяснения от всички членове на комисията по избор на
изпълнител за закупуването на електрическите автомобили, от кмета
на общината Иван Портних и от
двама от заместниците му. Разпи-

тани са и управителите на фирми,
които в хода на процедурата са
били отстранени от участие,
изпълнителният директор на общинското дружество “Градски транспорт” и негови служители. Установени са неправомерни действия от
лице, заемащо висша публична
длъжност, при определяне на състава на екипа за управление на проекта. Оказвано е и въздействие на
член на комисията по избор на
изпълнител в полза на конкретна
фирма. В резултат на това кандидатите не са били обективно оценявани и е допуснат само един от тях.

www.duma.bg
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Държавата може да изхарчи
ударно 8 млрд. лв. за месец
Бюджетът отчете 570 млн. лв. излишък през ноември
През декември трябва да
бъдат изхарчени 8 млрд. лв.,
ако правителството смята да
изпълни точно актуализирания в края на лятото Бюджет
2021, става ясно от данните
на Министерството на финансите за реализацията на
бюджета към 30 ноември.
След актуализацията държавните финанси трябва да приключат годината с дефицит
от 4.6 млрд. лв. Това представлява 3.6% от БВП, както
е предвидено в бюджета за
отиващата си година. За 11те месеца в хазната обаче
отчита все още излишък. В
края на ноември той е 570
млн. лв., въпреки че само за
ноември бюджетът е на червено със 160 млн. лв., уточ-

ниха от финансовото министерство. Ако властта се съобрази със заложения дефицит
в бюджета, то през последния месец на годината - де-

кември, могат да бъдат изхарчени над 8 млрд. лв. Както е
известно служебното правителство вече пое нов дълг за
3.3 млрд. лв., с които да по-

крие планирания дефицит.
Разходите към края на ноември са изпълнени едва на
85.6%, което означава, че са
похарчени 47.2 млрд. лв. при
заложени в актуализирания
бюджет 55.2 млрд. лв. Това
прави разлика от 8 млрд. лв.,
която може да бъде похарчена до 31 декември.Ако обаче
разходите не бъдат изпълнени на 100%, част от дефицита може да бъде спестен, какавато беше практиката на
правителството на ГЕРБ. То
организираше ударно харчене на бюджета през декември
(предимно за магистрали и
пътища), като паралелно с
това успяваше да свие дефицита под заложеното в бюджета. Кметове и шефове на
агенции бяха строявани в
Министерския съвет лично да
благодарят на Боисов за ми-

лостинята, която получаваха.
Според данните на финансовото министерство държавата сериозно изостава с разходите за издръжка, а вероятно и с капиталовите разходи, става ясно от бюлетина
за изпълнението на бюджета
към края на октомври.
Заради влошената отчетност на данните за бюджета
след актуализацията му не е
ясно каква част от планираните за годината капиталови
разходи е изпълнена към 31
октомври. Разплатени са 2.5
млрд. лв. спрямо 3 млрд. лв.
за същия период на 2020 г.,
като част от намалението се
дължи на възстановените на
централния бюджет 490 млн.
лв. от бюджета на регионалното министерство заради
строителството на магистрала “Хемус”.

България внася жалба в Съда на ЕС
срещу пакета „Мобилност”

Печалбата
на банките
с 50% ръст
Печалбата на търговските банки към
края на октоври октомври е 1,2 млрд.
лв., обявиха от БНБ. Това е увеличение с
над 50% спрямо същия период на миналата година, когато печалбата на
банките беше 796 млн. лв. Една от
причините за това е намалението на
лошите заеми. Обезценка на проблемни
заеми до края на октомври е с 263 млн.
лв. (-38,1%) по-малък от този за същия
период на миналата година, когато
възлиза на 428 млн. лв.
Отпуснатите от банките кредити
нарастват за месец с 839 млн. лв.
(+1,1%) до 74,5 млрд. лв. Увеличават се
кредитите за нефинансови предприятия
(с 567 млн. лв., +1,5%) и за домакинства
(с 314 млн. лв., +1,1%), докато тези за
други финансови предприятия и за сектор
държавно управление намаляват съответно с 30 млн. лв. (-0,6%) и с 12 млн. лв. (1,4%).През октомври депозитите в банките нарастват с 641 млн. лв. (+0,6%) до
114 млрд. лв. Увеличават се депозитите
на домакинствата (с 502 млн. лв., +0,8%)
и на кредитните институции (с 388 млн.
лв., +7,7%). Намаляват депозитите на
сектор държавно управление (с 40 млн.
лв., -1,2%) и на нефинансовите предприятия (с 34 млн. лв., -0,1%).

СНИМКА БГНЕС

Христо Алексиев
Служебното правителство
реши да подаде жалба в европейския съд срещу пакета “Мобилност”, който е доста дискриминационен към българския автобусен
и автомобилен международен
транспорт, обяви транспортният
министър Христо Алексиев. Ще
бъде атакувано изискването за
връщане на камионите в държавата членка на установяване. Министрите са приели позицията, която
страната ни ще защитава.
В първите дни на юли 2020 г.
Европейският парламент прие
окончателно на второ четене без
изменения законопроекта за нови

правила за международните пътни
превози в ЕС. Според тях шофьорите на камиони трябва да се
връщат у дома на всеки три или
четири седмици. Въвежда се забрана водачите да ползват редовната
си седмична почивка в кабината на
превозното средство. Ако тази почивка се ползва извън дома, настаняването трябва да бъде в мотел за
сметка на работодателя. Въвежда
се “срок на прекъсване” от четири
дни между извършването каботаж
в една и съща държава със същото
превозно средство.
Ако в 14-дневен срок, който
изтича другата седмица, корабособ-

ственикът и застрахователят на
кораба Vera Su, не покрият разходите по спасителната операция, той
ще бъде продаден на открит търг,
съобщи още Христо Алексиев .
Корабът е оценен на около 3 млн.
лева, а спасителната операция струваше на държавата 2 млн. лв.
Допълнителни разходи се появиха и след като корабът бе преместен в кораборемонтния завод
“Терем - Флотски арсенал”, за да
може да бъде “закърпен” и да бъде
източена водата от него. Корабът
престоя повече от месец край скалите при Камен бряг, където заседна на 20 септември.

В Северна Македония забраниха найлоновите торбички
Забрана на найлоновите
торбички за пазаруване влезе
в сила от вчера в Северна Македония, е съобщила МИА. За
гражданите ще бъдат достъпни
само биоразградими торбички,

за които ще се плащат 15 денара (около 50 стотинки)- средства, които ще бъдат предназначени за специален фонд за
околната среда. Според македонското министерство на

околната среда и пространственото планиране гражданите
лесно ще се адаптират към
промяната, която е от голямо
значение за околната среда. В
дългосрочен план тази мярка

ще допринесе за решаване на
редица въпроси по отношение
на околната среда, тъй като
средствата ще отиват в специална сметка за тази цел. Това
би означавало инвестиране в

иновативни чисти технологии,
в системата за управление на
отпадъците и намаляване на
натиска върху околната среда,
са заявиха пред МИА от министерството.
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Газът поскъпва
с 10% през декември
Цената на борсовия ток скочи с близо 29 % за ден
.Евгени ГАВРИЛОВ

Природният газ поскъпва отново
през декември. Това става ясно от прессъобщение на КЕВР. Цената на синьото
гориво за декември е с около 10% повисока от тази за предходния месец.
КЕВР утвърди цена на природния газ от
1 декември 2021 г. в размер на 102,33
лв./MWh (без цени за достъп, пренос,
акциз и ДДС) - рекордно висока за България цена. За предходния месец ноември
утвърдената от регулатора цена беше
93,19 лв./MWh.
Комисията е взела решението си след
анализ на представените от “Булгаргаз”

ЕАД актуални данни и документи и изчисления съгласно ценовия модел, се казва още в съобщението. От КЕВР уточняват: Увеличената цена на природния газ
за декември е в резултат на нарастване
на цените на международните газови
пазари през последните дни на ноември.
Отчитайки промяната в ценовите
тенденции, на откритото заседание на
25.11.2021 г. от страна на “Булгаргаз”
ЕАД прогнозираха, че цената на синьото гориво за българския пазар за декември се очаква да бъде малко по-висока
от предложената в заявлението на дружеството от 10.11.2021 г. от 3%. Независимо от това по данни на “Булгаргаз”
ЕАД цената, която дружеството предлага за българския пазар остава с около

35% по-ниска от цените на европейските газови хъбове, съобщават още от
КЕВР.
В същото време Енергийната борса,
в рамките на търговията в сегмент “пазар ден напред” затвори при цена за базова енергия (1 - 24 часа) от 473.89 лв.
за MWh и количество от 72 696.30 MWh
с ден за доставка 2 декември 2021 г.,
сочат данните от търговията. Това е повишение с 28.8 % спрямо стойността
при затварянето на предишната търговия. Цената на пиковата енергия (9-20
часа) е 600.51 лв. за MWh, при количество от 38 600.10 MWh. Извънпиковата
енергия (34 096.20 MWh) е на цена от
347.26 лв. за MWh (1-8; 21-24 часа).
Поскъпналата на свободния пазар

електроенергия осигури близо 200 процента увеличение на печалбата на АЕЦ
“Козлодуй” за деветмесечието на 2021 г.,
сочи финансовият отчет на ядрената централа, публикуван от Агенцията за публичните предприятия. Дружеството приключва периода със 718 млн. лв. нетна
печалба, докато година по-рано тя е била
245 млн. лв. Ръстът е 193.1 на сто спрямо
деветмесечието на 2020 г. Това се дължи
на повишените значително приходи от
продажбата на ток на борсата. Въпреки
определената по-висока квота на ядрената централа за регулирания пазар, където
цената й е фиксирана малко над 55 лв./
MWh, тя е продала за бита 18 на сто от
своята енергията, а останалото количество е отишло на борсата.

МИНИСТЪР КОМИТОВА:

Няма магистрала „Струма”, а обикновен път
Участъкът край отбивката за с. Боснек, където
на 23 ноември катастрофира македонски автобус и
45 души загинаха, не е
магистрала или скоростен
път, а обикновен междуградски път, заяви вчера
пред “Нова телевизия” регионалният министър Виолета Комитова. Тя каза,
че не е знаела и до “онзи
ден” си е мислела, че това
е магистрала “Струма”.
Комитова припомни факта, че пътя все още няма
акт 16. Според министъра
не трябва целият фокус да
се насочва към инфраструктурата, като добави, че
има индикация как на 300

метра преди катастрофата
е имало теч на гориво и
пушек. Комитова обаче не
даде повече подробности,
но посочи, че не се коментира и темата, че инцидентът става, когато е
тъмно и мокро, както и
дали превозното средство
не е дало някакъв дефект.
Министърът обяви, че
не е доволна от поддръжката на инфраструктурата. Според нея трябва да
се правят регулярни проверки.
“Само за този участък
от 31 км ни отне седмица”,
каза тя и добави:”Още не
са завършени отчуждителни процедури за този път.

Цената на кафето
стигна 10-годишен връх

Цената на кафето достигна 10-годишен връх, а
анализатори прогнозират,
че увеличението ще продължи чак до 2023 г. Причините са лошото време в
Бразилия, което ще повлияе на реколтата, както и
проблемите с глобалната
верига на доставки, пише
CNBC в свой анализ. Договорите за доставка за декември са приключили при
цени от 2,34 долара за
приблизително 0,5 кг. (1
фунт). Миналата седмица
фючърсите на кафе на

междуконтиненталната
борса в Ню Йорк са достигнали 2,46 долара, което е най-високата цена от
2011 г., когато скочиха до
над 3 долара за 0,5 кг. Междувременно референтната
цена на Международната
асоциация за кафе бе 2,07
долара за 0,5 кг., което е с
85% повече спрямо година
по-рано. Според експерта
Максимилиан Коупстейк,
отговарящ за европейските продажби на кафе, цените ще се задър-жат високи и доста променливи.

Проектната му скорост е
90 км. През 2013 г. някой
вдига скоростта на 120 км.
без да отговаря на изискванията, но скоростта не е
основната причина за тази
катастрофа”, каза тя.
“Някои ни внушиха, че
катастрофата е станала
заради липсата на боя по
маркировката”, каза Комитова. Тя обясни, че фирмите, наети през април да
подновят маркировката, са
положили само средната
осева линия. Обществената поръчка е за 1,2 млн.
лева за 60 км подновяване
на маркировката, като фирмите вече два пъти са санкционирани. Сега обаче те

СНИМКА БГНЕС

Регионалният министър Комитовава
обяви, че не е доволна от поддръжката
на пътната инфраструктура
не могат да работят, защото времето не позволява.
Комитова каза, че ман-

тинелата в участъка е по
норма от 2002 г., като сравни такива участъци с па-

нелните блокове, които не
отговарят на настоящите
противоземетръсни изисквания, но това не означава,
че ще се преправят.
Заместник-министърът
Иван Шишков пък заяви
пред БНТ, че ще бъде
предложен законодателен
вариант, чрез който всичко, което държавата е строила незаконно на стратегически обекти, да не се
налага да бъде премахвано. Той обясни, че трябва
да се направи инспекция на
цялата пътна инфраструктура, която е 20 хил. км, за
да се очертаят рисковите
места и приоритетно да се
предвидят за ремонтиране.

Намалява производството на зеленчуци на открито
Зеленчукопроизводството на
открито отбелязва спад тази година,
сочат данните от анализ на Министерството на земеделието, храните
и горите (МЗХГ). Оранжерийната
продукция обаче е по-богата спрямо миналогодишната.
Прогресивното намаляване на засадените площи при повечето култури също оказва влияние върху реколтата. Производството на зеле и
полски домати е съответно с 16,5%
и 27,9% по-ниско. Причините са
свързани с намаление както на площите, така и на средните добиви. При
пипера на открити площи засега се
наблюдава леко изоставане на продукцията - с 2,4%, което се дължи на
по-късното прибиране на реколтата.
По-богата продукция се наблюдава само при една култура. В резултат на повишената продуктивност от
единица площ, добитото количество
картофи надхвърля с 3,1% миналогодишното. Средният добив е нараснал
с близо 9%, достигайки до 1807 кг/
дка. Така въпреки по-малкото засадени (-7,2%) и реколтирани (-5,1%) площи, добивът на картофи тази година
е повече - общо 187 664 тона.

СНИМКА ЕМИЛИЯ КОСТАДИНОВА

Оранжерийното производство
се е увеличило. Въпреки че тази
година са засадени по-малко от основните зеленчуци (домати и краставици), средните добиви са скочили. От началото на 2021 г. до момента в оранжериите са произведени 40,5 хил. тона домати и 48 хил.
тона краставици, което е респективно с 2,6% и 6,8% повече спрямо
същия период на 2020 г.
При търговията на едро с основните зеленчуци се отчитат разнопо-

сочни седмични ценови изменения.
Средните цени на едро на картофи,
пипер (зелен и червен) и зеле за страната отбелязват повишение с между
2,4% и 7,3% на седмична база, докато вносните домати, оранжерийните краставици и оранжерийните домати поевтиняват от 0,5% до 3,2%.
От МЗХГ информират, че като
цяло, сеитбата на основните есенни култури продължава да се движи с по-бави темпове спрямо миналата година.
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Фалшиви бомбени
заплахи в РСМ
Поради фалшива бомбена
заплаха няколко държавни институции в центъра на Скопие,
включително
сградите
на
държавната агенция МИА, финансовата полиция, Държавния
инспекторат по околната среда,
бяха евакуирани, предаде БГНЕС.
По неофициална информация
неизвестното лице се обадило на
касата на Македонския народен
театър, който се намира в
центъра на столицата.

Средната заплата
в Испания надвиши
2000 евро

СНИМКИ БГНЕС

Активисти от движението “Свободна Папуа” държат плакати по време на протест
в индонезийската столица Джакарта. Десетки участници настояваха правителството
да даде на народа на Папуа така жадуваната свобода

СКОПИЕ:

Ветото на София
ще падне скоро
Владо Бучковски е новият стар
преговарящ с България
Македонският вицепремиер Артан Груби твърди,
че през декември РС Македония ще получи положителни сигнали за започване
на преговори за присъединяване към Европейския
съюз. “Ние сме оптимисти,
защото имаме информация.
Имаме пълна информация
за случващото се между
Скопие и София и това
нещо ни вдъхва пълно доверие, че този въпрос може
да бъде решен. Ние се опитваме на срещата на върха
на ЕС на 14 декември да
получим първия положителен сигнал, който ще ни

отвори вратите”, съобщи
той пред местната телевизия “Алсат”. “Ние сме изготвили отговори, които
според нас ще бъдат приемливи за българските позиции, и те ще доведат до
премахване на ветото”, каза
още той и допълни, че целта им е през януари, февруари или март следващата
година този въпрос да бъде
решен, а през следващите
месеци догодина да се проведе и първата междуправителствена конференция, с
която на практика ще започнат преговорите за членство в ЕС.

„ПОЛИТИКА”:

Сърбия има най-изгодната
цена за руски газ
Нито един клиент на руския енергиен гигант “Газпром” не
купува природен газ на изгодната цена, която плаща Сърбия - тя
е под пазарната. Това заяви в интервю за белградския всекидневник “Политика” директорът на Секретариата на Енергийната
общност Янез Копач.
“Цената от 270 долара е невероятно ниска в сегашните условия. Във всеки случай Александър Вучич направи невероятно
удачен ход за сръбските потребители на газ и за репутацията си.
С тази цена Сърбия е защитена от бурята на световната енергийна криза”, коментира Копач. Той изрази надежда, че след
април 2022 г. пазарните цени на природния газ ще паднат.
На 25 ноември Москва запази цената на газа за Сърбия на
270 долара за шестте зимни месеца, а след това се очаква изгоден
дългосрочен договор. Според думите на Вучич тези условия са
изключителни.

По отношение на бъдещето на управляващата коалиция след загубата на местните избори през октомври Груби очаква “увеличение на парламентарната
подкрепа”. “СДСМ и ДСИ
имат четиригодишно споразумение за управление”,
каза още Артан Груби. “Местните избори не са свързани с централната власт, а
управляващото мнозинство
е стабилно. Направихме
доста крачки напред в полза
на държавата. Зоран Заев е
ключовата фигура за европейската перспектива на
Македония”, подчерта вицепремиерът. Според него албанската формация “Алтернатива” е добре дошла в управляващата коалиция.

Междувременно стана
ясно, че е продължен мандатът на Владо Бучковски
като специален представител на македонското правителство за България. Това
разкри в. “Нова Македония”. ДУМА припомня, че
той бе премиер на западната ни съседка. За специален пратеник на правителството в Скопие за България бе назначен преди една
година, на 1 декември 2020
г. Задачата му е да договори съгласие по споровете
за езика и общата история,
така че да отпадне българското вето върху началото
на преговорите за присъединяване на Северна Македония към Европейския
съюз.

За първи път средната брутна работна заплата в Испания
надмина 2000 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Разликата в заплатите между мъжете и жените е намаляла с повече от 10%
през 2020 г. и въпреки това все
още е повече от 358 евро, което
означава, че жените печелят
средно с 16% по-малко от мъжете.

Жената на Ел Чапо
отива в затвора
Съпругата на мексиканския
наркобос Хоакин “Ел Чапо” Гусман бе осъдена на три години
затвор и на конфискация на 1,5
милиона долара по обвинения в
трафик на дрога и пране на пари,
предаде Си Ен Ен. 31-годишната
Ема Коронел Аиспуро се призна
за виновна по обвиненията на 10
юни и ще й бъде зачетено вече
излежаното време. Присъдата бе
произнесена във федералния съд
във Вашингтон, окръг Колумбия.

Три жертви на стрелба
в гимназия в Мичиган
Трима души са убити, а осем
са ранени при стрелба в училище
в Оксфорд, Мичиган, съобщиха
от полицията. Говорител на шерифската служба заяви, че загиналите са на възраст от 14 до
17 години. Мотивите на нападателя не са ясни. Той е 15-годишен ученик от същото училище и
бил въоръжен с полуавтоматичен пистолет, като успял да
изстреля цял пълнител и да
презареди.

Лукашенко се заигра
с „енергийната” карта
Беларуският президент Александър Лукашенко заплаши, че ще спре руските енергийни потоци към Полша, ако
Варшава изпълни заканата си да затвори границата. Това
заяви той в интервю за РИА Новости. “Поляците решили
да затворят границата. Добре, да затворят. Не пътуваме
много често до Европейския съюз. Днес интересът ни е
насочен повече към Русия, Китай и Изтока. А ако аз затворя? Какво ще се случи тогава с потоците от Русия и
Китай, които минават през нас?”, попита държавният глава. По думите му Русия има затворена южна граница с
Украйна, т.е. те няма да преминат през Украйна, а през
Прибалтика “път няма”.
“Ето защо, преди да правят изявления, трябва да се
замислят. В ущърб на кого ще затваряте границата? На вас
самите? Тогава ще мислите как да купувате енергия от
Русия”, продължи обръщението си Лукашенко.

Пакистански полицаи проверяват
района на местопрестъплението,
където бе застрелян главният
секретар в Синдх Бар. Ирфан Али
Мехр беше убит близо до дома си.
Разследват се няколко версии
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КРЕМЪЛ:

Украйна изпрати 125 хил.
войници в Донбас
Киев поиска от НАТО санкции срещу Русия
Москва заяви в сряда, че
Украйна е струпала десетки
хиляди войници в източната
част на страната, където Киев
се сражава с проруските сепаратисти, което увеличава
опасенията за ескалация на
дългогодишния конфликт. Миналия месец западните съюзници на Киев започнаха да
алармират за ново струпване
на руски войски около границите на Украйна и предупредиха за възможна зимна инвазия. Кремъл отхвърли
твърденията и обвини за ескалацията на напрежението

Запада, който снабдява Украйна с модерно оръжие,
провежда учения в Черно
море и прелита с бомбардировачи близо до руските граници.
“Въоръжените сили на
Украйна укрепват военната
си мощ, струпват тежка техника и личен състав”, заяви
пред репортери говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.
“Според някои данни броят
на украинските войски в зоната на конфликта вече е достигнал 125 000 души”,

твърди тя, като уточнява, че
това представлява половината от украинската армия.
Коментарите последваха
изявлението на украинското
външно министерство от
вторник, че Русия е съсредоточила 115 000 войници около Украйна, на Кримския полуостров - който Москва
анексира през 2014 г. - и край
два източни региона, окупирани от отцепниците.
В сряда Украйна призова
НАТО да подготви икономически санкции срещу Русия и
да засили военното сътрудни-

чество с Киев на фона на
струпването на руски войски
по нейните граници. “Ще
призовем съюзниците да се
присъединят към Украйна в
изготвянето на пакет от мерки за възпиране”, заяви пред
репортери външният министър на Украйна Дмитро
Кулеба при пристигането си
за разговори с колегите си от
НАТО в Рига, предаде Ройтерс.
Днес ръководителят на
дипломацията на САЩ Антъни Блинкен ще се срещне с
руския си колега Сергей Лавров в Стокхолм на фона на
подновеното военно напрежение по границата между

Русия и Украйна, съобщи
официален представител на
САЩ. Американският държавен секретар ще разговаря с
Лавров в кулоарите на среща
на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), след като се
срещне с украинския външен
министър Дмитрий Кулеба.
По-рано и украинският
президент Володимир Зеленски призова за преки преговори с Русия. “Трябва да кажем истината, че няма да
можем да прекратим войната
без преки преговори с Русия”,
заяви той по време на годишното си обръщение към депутатите.

МЕДИИ:

ФБР с достъп до
„УотсАп” и „Аймесидж”
Федералното бюро за
разследване (ФБР) и правоохранителните органи
в САЩ получават метаданни за потребителите
на приложенията “УотсАп” и “Аймесидж”,
съобщи списание “Ролинг Стоун”, позовавайки се на документи, с
които разполага. В материала се отбелязва, че
правоохранителните органи получават достъп и
конфиденциални данни
за потребителите при
наличието на заповед за

обиск или по разпореждане на съда. Специалните служби могат да
научат всичко за контактите на клиентите на
“УотсАп”.
ФБР може също да
получи информация за
телефонните разговори и
преписките на потребителите. Информацията
се актуализира на всеки
15 минути, отбелязва
изданието. Говорител на
“УотсАп” е потвърдил
наличието на подобна
процедура.

СНИМКА БГНЕС

Иранският президент Ебрахим Раиси разговаря с недоволни граждани пред парламента
в Техеран. Страната изпитва сериозни трудности с доставките на лекарства
заради наложените от САЩ санкции

Талибаните искат
замразените
пари на Афганистан

САЩ ще похарчат
Взрив в Мюнхен
$34 млн. за авиобаза спря влаковете
в Гърция
и рани трима

По време на преговорите в Доха талибаните
подновиха призива си към Съединените щати да
освободят милиарди долари замразени средства в
период, когато Афганистан се бори с икономическата криза. Афганистанците също така призоваха за
прекратяване на практиката за изготвяне на черни
списъци и санкции.
Преговорите в Катар се водят от външния министър на талибаните Амир Хан Мутаки и от Том
Уест - специален представител на САЩ за Афганистан. Това е вторият кръг от преговорите между
двете страни, след като САЩ сложиха край на 20годишното си военно присъствие в Афганистан и
твърдолинейните ислямисти бързо се върнаха на
власт. “Двете делегации обсъдиха политически, икономически, хуманитарни, здравни и образователни
въпроси, както и сигурността и осигуряването на
необходимите банкови и парични средства”, написа
в Туитър говорителят на афганистанското външно
министерство Абдул Кахар Балхи.
Вашингтон задържа близо 9,5 милиарда долара
активи, принадлежащи на афганистанската централна банка. Международният валутен фонд и Световната банка също преустановиха дейността си в
Афганистан, като задържаха помощта за страната,
както и 340 милиона долара нови резерви, издадени
от МВФ през август.

В знак за нарастващото значение, което придобиват
американогръцките отношения,
особено след подновяването и актуализирането
на протокола от Споразумението за взаимно
сътрудничество в областта на отбраната (MDCA),
Вашингтон планира, според източници, да похарчи общо 33,5 милиона
долара за изграждане на
два хангара и поддържащи сгради в авиобаза
Лариса в Централна
Гърция, където сега са
разположени няколко
подразделения на ВВС на
САЩ в Европа (USAFE).
Според същите източници се предвижда и разширяване на сътрудничеството в областта на излишната военна техника,
както и нови предложе-

ния за програми за
въоръжение.
Гръцките въоръжени
сили вече са получили
кораби Mark V и хеликоптери Kiowa, докато
започва процесът за доставка на бронирани
превозни средства за сигурност M1117. Освен
това, като част от усилията за отделяне от старото съветско оборудване,
гръцката армия обсъжда
придобиването на 17 десантни превозни средства в контекста на постепенното премахване на
своите БМП.
В рамките на следващите две седмици се
очаква САЩ да представят ново предложение,
което ще предвижда модернизация на четирите
фрегати MEKO от
гръцкия флот.

Взрив избухна на строителна площадка на
“Дойче бан” в Мюнхен. По данни на службата
за противопожарна сигурност са ранени трима
души, един от които тежко.
Спряно е движението на влаковете около централната гара в Мюнхен, заключено е и трамвайното депо, заяви говорител. Полицията и противопожарната служба обясниха, че става
въпрос за мащабна операция, съобщи “Зюддойче Цайтунг”.
По информация на полицията, близо до Донерсбергербрюке се е чул силен взрив, след
което се е издигнал стълб от дим. Според пожарната става въпрос за експлозия.
“Тук сме, за да осигурим безопасността на
хората”, заяви говорител на противопожарната
служба. Причината за взрива е неясна.
Съществуват подозрения, че става въпрос за
взрив на бомба от времето на Втората световна
война.
Донерсбергбрюке се намира недалеч от централната жп гара в центъра на Мюнхен по главния маршрут на градската железница. Много
пожарни автомобили и около 50 коли на службите за спешна помощ бяха на място, а над района кръжа хеликоптер на федералната полиция.
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МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
РОБСТВОТО. Отбелязва се в
деня, в който e приета Конвенцията на ООН за предотвратяване на трафика на
хора и експлоатацията на
хора с цел проституция. Този
ден напомня, че модерното
робство е против правата на човека.
1805 - БИТКАТА ПРИ АУСТЕРЛИЦ. Войските
на Наполеон I побеждават
армиите на Австрия и Русия. Сражението остава в
историята като “битката
на тримата императори”,
защото срещу Наполеон
Бонапарт застават армиите на още двама императори - австрийския Франц II и руския Александър
I. Съюзниците търпят загуби от 27 хил. убити и
ранени, а французите - около 12 хил. Най-големи са
загубите на Русия - 21 хил. убити и ранени.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Златна мина
Деси ВЕЛЕВА

Като златна мина излезе да боядисаш в синьо
и зелено асфалта на половин София. Едва ли са
много сферите, в които
толкова малко инвестиции
носят толкова много пе-

чалба. Ръководството на
Столичната община залага именно на лесната работа с максимална полза.
Защо й е на кмета
Йорданка Фандъкова да
строи скъпи общински
паркинги, да измисля
иновативни формули за
ефективно управление на
градския транспорт или
за привличане на повече
пътници в него. Далеч попросто е да превърне огромна част от града в
зона за платено паркиране, а в касичката да капят
по левче-два на всеки час.
Така, капка по капка, хазната се пълни без никакво усилие. Затова никой

не вярва вече на фалшиви мотиви и цели - въвеждане на ред в паркирането, премахване на задръстванията, ограничаване
на автомобилите в центъра или опазване на околната среда. Целта е просто печалба.
В същото време не е
много ясно къде отиват
милионите, трупащи се от
паркиране. Но добре знаем къде не отиват. Не отиват за подобряване на
градския транспорт. Не
отиват и за нови паркинги, каквото е изначалното
предназначение на събраните такси. Не отиват и
за подобряване на чисто-

тата на въздуха. Но вероятно с новосъбраните
налози ще се прави опит
да се спасяват закъсалите
транспортни общински
дружества, които едва се
държат през последните
две години. Така че, ако
досега черната дупка
беше любимата общинска
фирма “Център за градска мобилност”, сега дупките станаха повече.
А вместо на година по
лъжичка, Фандъкова да
вземе да боядиса всичко до
Околовръстното
наведнъж, за да свикнат рязко столичани с новия
данък. За общината ще е
още по-доходно.

Малките болници
Аида ПАНИКЯН

Малките болници. В
наши дни всеки ги пренебрегва. Докато не опре до
лечение там. Само че онези, които вземат големите
решения, не знаят или са
забравили, че в малките
болници спасяват живот.
Човешки живот!

За необходимостта от
тези болници се говори
отдавна, но властимащите
първо тях орязват. Като
трън са им в очите. Големи
дългове имали... Колко да
са големи? Общо около
100 милиона лева. Почти
колкото която и да е голяма болница в София, например. Но малките болници поемат тежестта на
хроничните болести на
около една четвърт от
българското население.
Поемат и ударите на извънредни обстоятелства - катастрофи, епидемии, пандемия... Няма изненади - у
нас всеки прави какво иска
с малките. Така е и с малките болници. Затова са
обезкървени - нямат лека-

ри, нямат сестри. Принудени са хора в пенсионна
възраст да работят, а интерес от младите няма.
Логично - всичко се прави
така, че малките да бъдат
задушени, притиснати в
ъгъла. Ръцете на общините са вързани - могат само
за ремонти и апаратура да
помагат. Иначе винаги
могат да сменят ръководството - във всеки закон
има вратичка.
Днес е в град Кубрат,
утре - другаде, вдругиден
- на трето място. Оказва
се, че е много лесно, като
детска игра, да бъде фалирана малка болница. Само
че като няма болница в
една община, няма да има
и хора. А като няма хора,

няма и икономика. Но кой
мисли толкоз надалеч?
Рецепта ли? Комай
само едно е лекарството за
тези болници - да не са
търговски дружества. Това
лекарство може да се комбинира и със статут на
защитени за болниците в
отдалечените и труднодостъпни райони. Необходимостта от тези лечебни
заведения и от опита на
работещите в тях ще се
разбере до няколко седмици, когато задуха севернякът, а снежните виелици
затворят пътищата.
Нищо малко не е за
пренебрегване. Малките
болници - още повече. А
убийството им може да
убие немалко политици.

1814 - УМИРА ДОНАСИЕН АЛФОНС ФРАНСОА ДЬО САД, ФРЕНСКИ ПИСАТЕЛ (Р. 1740 Г.).
Известен като Маркиз дьо
Сад. Най-популярен е с
еротичните си новели. Той
е поддръжник на крайното
насилие,
сексуалната
невъздържаност, неограниченост от морал, религия или закон. Терминът
“садизъм” произхожда от неговото фамилно
име и е въведен в края на ХIХ в. от австрийския
психолог Рихард фон Крафт-Ебинг, за да обозначи сексуално удоволствие, предизвикано от причиняване на болка или унижение.
1823 - ОБЯВЕНА Е ДОКТРИНАТА “МОНРО”.
Декларацията за принципите на външната политика
на САЩ е провъзгласена от
президента Джеймс Монро
в послание пред Конгреса.
Същността на доктрината
е във фразата “Америка за
американците”. Тя посочва, че двете Америки трябва да бъдат освободени от възможността за бъдеща колонизация и намеса от страна на Европа.
1949 - ТЕЦ “СОФИЯ” ВЛИЗА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. Строителството на
първата в България и на Балканския полуостров топлоелектрическа централа започва
на 22 юни 1947 г. На 22 март
1949 г. ТЕЦ “София” е пусната в пробна експлоатация - с мощност 12 000
киловата. От 1963 г. работи с мазут, вместо с
въглища, а от февруари 1975 г. - и с природен газ.
1982 - ЗА ПЪРВИ ПЪТ Е ПРИСАДЕНО ИЗКУСТВЕНО СЪРЦЕ НА ЧОВЕК. Операцията е
извършена в Медицинския
център на Университета в
Юта, САЩ, а 61-годишният
зъболекар Барни Кларк става първият човек с присадено изкуствено сърце. Той
живее 112 дни с него. Първото изкуствено сърце е създадено през 40-те години на миналия век. То обаче не е изпробвано на
пациент поради редица недостатъци. Устройството е усъвършенствано от д-р Робърт Джарвик и именно то е използвано през 1982 г.
2008 - УМИРА ЛЕОН ДАНИЕЛ, РЕЖИСЬОР (Р.
1927 Г.). Кариерата му е свързана с
драматичните театри в Русе, Бургас, Враца и Пазарджик, с Театъра
на Българската армия, с Народния
театър, БНТ и др. Режисьор е на
игралния филм “На чисто”, на документални филми и тв предавания.
Носител е на множество награди,
автор е на студии, книги и публикации. Награден с орден “Стара планина” I степен за
цялостен принос към българската култура.
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В първите дни на декември преди 80 години започва контранастъплението на Червената армия срещу хитлеровите войски,
заели позиции за завладяване на Москва и
лесно приключване със СССР, както е
планирал Фюрера. Може да се каже, че
това настъпление на руските войски, подсилени с дивизиите, прехвърлени от Далечния изток към съветската столица, е
началото на края на Хитлер. Първият
негов голям провал, в който съюзник на
руснаците става “Мороз Красный нос” студът, който до ден днешен се изтъква от
Подготви
Христо ГЕОРГИЕВ някои като причина за разгрома на немците при Москва. Той обаче не смръзва еднакво всички, а само тези, които не са си
и помисляли за него.
...И бойците от двата окопа, настръхнали един срещу друг,
слънцето гали еднакво, във всяка траншея студът хапе, без да
подбира. Хитлер е пренебрегнал трезвите предупреждения за
условията в необятната страна още през август 1941 г., докато Сталин се е приготвил отдалече за адския мраз - от долното
бельо, до ръкавиците, ушанките и кожусите на войниците си.
Неимоверни са усилията на хитлеристите да сменят по-широките руски коловози с по-тесни, но защо ли руските ешелони
нямат такъв проблем, когато се устремяват към Берлин?
Немските танкове и камиони затъват в калта и преспите,
маслото в оръжията им замръзва, а руските едва ли не им се
надсмиват.
Днес ще погледнем към победата пред Москва през очите на
двамата най-заслужили за нея - генералисимус Сталин и маршал Жуков. Както и на знаменития нацистки генерал Хайнц
Гудериан, далновидно и на своя глава прекратил на 5 декември 1941 г. настъплението на немските войски към Москва.
Нека си спомним и стотиците български имена на герои,
загинали в битката за Москва. Те са записани в нейния пантеон със златни букви. Панфиловецът Георги Атанасов Янчев, воин от безсмъртната дивизия на генерал Панфилов, двамата братя Огнян и Кремен Найдови, Жорж Пашов, лейтенант Камен Цанов, художник, старши сержант Слави Тимарев, летецът Илия Георгиев, Асен Драганов. В битката за
Москва загиват и началник-щабът на дивизия, полковникът от
Червената армия Лазар Иванов Попстефанов, Георги Иванов
Караджов (Рильски)... Тези и много още имена на нашенци ни
дават мъничкото право и гордост, че и ние българите сме дали
нещо за Победата.

Й.В. Сталин - Реч на парада на Червената армия
(7 ноември 1941 г., на Червения площад в Москва)
Другари червеноармейци и
червенофлотци, командири и
политически работници, работници и работнички, колхозници и колхознички, работници
на умствения труд, братя и
сестри в тила на нашия враг,
временно попаднали под игото на германските разбойници, наши славни партизани и
партизанки, разрушаващи тила
на германските завоеватели!
От името на съветското
правителство и на нашата болшевишка партия ви приветствам и поздравявам с 24-та годишнина на Великата октомврийска социалистическа революция.
Другари! В тежки условия
сме принудени да празнуваме
днес 24-та годишнина на Октомврийската революция. Вероломното нападение на германските разбойници и наложената ни война създадоха
опасност за нашата страна.
Ние загубихме временно редица области, врагът се намира пред вратите на Ленинград
и Москва. Врагът се надяваше, че още след първия удар
нашата армия ще бъде
разпръсната, че нашата страна ще бъде поставена на колене. Но врагът жестоко се измами. Въпреки временните
неуспехи нашата армия и нашата флота геройски отбиват
атаките на врага по целия
фронт, нанасяйки му тежки загуби, а нашата страна - цялата
наша страна - се организира в
единен боен лагер, за да раз-

Сталин
громи заедно с нашата армия
и нашата флота германските
завоеватели.
Имало е дни, когато нашата страна се е намирала в още
по-тежко положение. Припомнете си 1918 година, когато ние празнувахме първата
годишнина на Октомврийската революция. Трите четвърти
от нашата страна се намираха
тогава в ръцете на чуждестранните интервенти. Украйна,
Кавказ, Средна Азия, Урал,
Сибир, Далечният Изток бяха
временно загубени от нас.
Ние нямахме съюзници, нямахме Червена армия - ние
едва бяхме започнали да я
създаваме, - нямаше достатъчно хляб, нямаше достатъчно оръжие, нямаше достатъчно обмундировка. 14
държави нападаха тогава нашата страна, но ние не се отчайвахме, не падахме духом.
Тогава в огъня на войната ние
организирахме Червената армия и превърнахме нашата

Битката
за Москва
страна във военен лагер.
Духът на великия Ленин ни
вдъхновяваше тогава във войната против интервентите. И
какво стана? Ние разбихме
интервентите, върнахме си
всички загубени територии и
победихме.
Сега положението на нашата страна е несравнено подобро отколкото преди 23 години. Нашата страна в индустриално отношение, в продоволствено отношение и със
своите суровини сега е многократно по-богата, отколкото преди 23 години. Днес ние
имаме съюзници, заедно с които образуваме единен фронт
против германските завоеватели. Ние имаме сега съчувствието и поддръжката на всички европейски народи, попаднали под игото на хитлеристката тирания. Ние имаме сега
прекрасна армия и прекрасна
флота, които отстояват с
гърдите си свободата и независимостта на нашата родина.
Ние нямаме сериозен недостиг нито по отношение на
продоволствие, нито във
въоръжението, нито в обмундироването... Нашите човешки резерви са неизчерпаеми.
Духът на великия Ленин и
неговото победоносно знаме
ни вдъхновяват днес в Отечествената война също така, както преди 23 години.
Нима може да има съмнение, че ние можем и трябва да
победим германските завоеватели?
Врагът не е така силен, както го изобразяват някои изплашени интелигентчета. Дяволът не е така черен, както
го рисуват. Кой може да отрича, че нашата Червена армия не веднъж обръща в паническо бягство прехвалените германски войски? Ако се
съди не по самохвалните заявления на германските пропагандисти, а по действителното положение на Германия,
не ще бъде трудно да се разбере, че германо-фашистките
завоеватели са изправени пред
катастрофа. В Германия сега
цари глад и мизерия, за 4 месеца война Германия загуби 4
и половина милиона войници,
Германия бързо се изтощава,
нейните човешки резерви се
изчерпват, духът на възмущение овладява не само европейските народи, попаднали под
игото на германските завоеватели, но и самия германски
народ, който не вижда края на
войната. Германските завоеватели напрягат последните си
сили. Няма съмнение, че Германия не може да издържи
дълго такова напрежение. Още
няколко месеца, още половин
година, може би и година - и
хитлеристка Германия ще
рухне под тежестта на своите
престъпления.
Другари червеноармейци и
червенофлотци, командири и

Братска могила в Тверска област със скулптурно
изображение на Камен Цанов
политработници, партизани и
партизанки! На нас гледа целият свят като на сила, способна да унищожи грабителските пълчища на германските
завоеватели. Поробените европейски народи, попаднали
под игото на германските завоеватели, гледат на вас като
на свои освободители. Велика
освободителна мисия се падна
на вас. Бъдете достойни за тази
мисия! Войната, която водите,
е война освободителна, война
справедлива...
За пълния разгром на германските завоеватели!
Смърт на германските окупатори!
Да живее нашата славна
родина, нейната свобода, нейната независимост!
Под знамето на Ленин напред към победа!
http://septemvri23.com

Из “Воспоминания
немецкого генерала”,
Гейнц Гудериан, Москва, “Центрполиграф”,
2020 г.
Колкото и да е печално,
Върховното командване надмина себе си в недоверието
към нашите доклади за слабостите на нашите войски и за
съчиняването на нови изисквания, без при това да се направи нищо за подготовката на
нашите части за зимата, само
дивейки се как така студът в
Русия достига минус 32 градуса. Войниците все нямат
сили да завземат Москва и
затова аз с натежало сърце на
5 декември вечерта взех решение да прекратим нашите
безплодни атаки и да се оттеглим на предварително избрания рубеж, който, надявам се,
ще мога да удържам с остатъците от моите сили. Руснаците са по петите ни и можем да
очакваме беда. Ние понасяме
големи загуби, особено от болести и измръзване... Загубите ни на техника и артилерия
заради студовете са много по-

Гудериан
вече, отколкото се опасявахме... За щастие, досега успявахме да поддържаме нашите
великолепни танкове в изправност. Но само на боговете е
известно колко време още те
ще издържат на студа...
На 10 декември изпратих
на главния адютант на Хитлер
- Шмундт, и на Кайтел-младши, оглавяващ службата за
личния състав на армията, писмени доклади с описание на
положението на нещата; исках
у висшето командване да не
остават илюзии... Ние страшно не дооценихме и противника, и размерите на страната, и суровия климат и плащаме за това. Единствената правилна постъпка беше моето
решение на своя глава и риск
на 5 декември да прекратя
настъплението; ако не бях
издал тази заповед, катастрофата би била неизбежна.
(Превод Велиана ХРИСТОВА)

Из Г.К. Жуков, “Спомени и размисли”, Държавно военно издателство, 1969 г.
Генералите Х. Гудериан, Х.
Гот и други смятат, че главната причина за поражението на
войските им през Москва, наред с грешките на Хитлер бил
и суровият руски климат.
На стр. 11
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От пролетта петролът и
газът може да поевтинеят
Отоплението през зимата ще бъде по-скъпо за всички
Румен ГЪЛЪБИНОВ

Има някои предвиждания, които казват, че
цените на петрола на
международния пазар
през първото полугодие
на следващата година ще
продължат да растат. Но
от средата на 2022 г. се
предвижда да започнат
леко да намаляват. Това
ще даде възможност от
средата на следващата година да понаваксаме малко, да купуваме, да пазаруваме, въобще да повлияе на стандарта ни на покупателна способност. И
може би не с края на зи-

мата, а с края на пролетта да дойде стабилизиране на цените на енергоносителите - основно на
петрола, а също и на газа,
които са в основата на инфлацията.
Досега високите цени
на тока ги усетиха тези,
които са на свободния
пазар - фирмите. Те получиха скокообразно увеличени сметки, въпреки че
държавата се опитва да
им помага. Обикновено
от началото на новата година КЕВР се произнася
за цените за следващия
тримесечен или шестмесечен период. Има очаквания да се промени цената на електроенергията
за битовите потребители,
за семействата, които са
на регулирания пазар.
Досега тях не ги засегна
директно цената на тока,
но след Нова година
може да се очаква повишение, говори се за до
20%. А също се очаква
евентуално повишение и

на топлоенергията, и на
цената на водата. За хората в градовете, които се
отопляват на ток или с
парно, ще има увеличение
на разходите, може би в
размер на 15-20-25%. Но
и за хората в малките
населени места, които се
отопляват традиционно с
дърва и пелети, също има
увеличение, защото дървата за огрев и пелетите
поскъпнаха. Очертава се
по-скъпа за отопление
зима за всички.
У нас ръстът на инфлацията, която е 6% към
края на октомври, изпреварва значително ръста на
БВП, който последно бе
отчетен от “Евростат” на
0,4%. А това е най-ниското ниво сред всички останали държави в ЕС.
Ние се възстановяваме,
но най-бавно, с най-ниски темпове. Ако това
състояние продължи две
поредни тримесечия - октомври 2021 - март 2022
г., тогава в началото на

От стр. 10
Разбира се и времето, и
природата играят роля при
всички военни действия. Но
истина е и това, че те в еднаква степен въздействат върху
двете противни страни.
Да, хитлеристите се увиваха
в топлите дрехи, отнети от населението, ходеха с уродливи,
направени от самите тях сламени “галоши”. Полушубките, валенките, ватенките, топлото бельо са също оръжие. Нашата
страна обличаше и топлеше своите войници. А хитлеристкото
ръководство се канеше да се
поразходи “леко облечено” из
Русия. То изчисляваше сроковете на цялата си кампания със
седмици и месеци. Значи работата бе в грешните политически
и стратегически сметки на фашистката върхушка.
Други генерали и буржоазни
историци винят за всичко непроходимата кал по пътищата. Но аз
видях с очите си как в същата тая
кал и при същите пътища хиляди
и хиляди московчанки, несвикнали изобщо с тежката физическа
работа, напуснали топлите си
градски квартири, копаеха противотанкови ровове, окопи, издигаха противотанкови заграждения, прегради, барикади, мъкнеха чували с пясък. Калта лепнеше по краката им и по колелата
на количките, с които извозваха
пръстта, утежняваше се и без
това неподходящата за женските
ръце лопата.
За тези, които са склонни да
замаскират с лошото време истинските причини за поражени-

Жуков
ето край Москва, мога да добавя, че през октомври 1941 г.
кишата трая сравнително кратко време. През първите дни на
ноември настъпи застудяване,
падна сняг, местността и пътищата станаха навсякъде проходими. През ноемврийските дни
на “генералното настъпление”
на хитлеристките войски температурата в района на бойните
действия в московското направление беше от 7 до 10 градуса
под нулата, а при такова време,
както е известно кал няма.
Не! Не дъждът и снегът
спряха фашистките войски през
Москва. Над едномилионната
групировка на елитните хитлеристки войски се разби о желязната твърдост, мъжество и
героизъм на съветските войски,
зад чийто гръб бяха техният
народ, столицата, родината...
И ето дойде 6 декември 1941
г. Северно и южно от столицата войските на Западния фронт
започнаха контранастъпление.
В района на Калинин и Елец се
вдигнаха и съседните фронтове. Развърна се грандиозно сражение. Още през първия на
настъплението войските на Калининския фронт се вклиниха в
предния край на противникова-

април ще може да се каже
дали сме били в стагфлация. Ако нищо не можем
да променим, следващото
е да се върне рецесията,
да отидем на отрицателен
ръст на БВП, на спад,
както бяхме през 2020 г.
Мисля, че никой не иска
да става това. Макар и с
малко, трябва да се опитаме да сме на плюс.
Трябва да ускорим ръста
на БВП. Лошото е, че ни
застигна четвъртата КОВИД-вълна.
Заради
въвеждането на зелените
сертификати, а и на други рестрикции, има
задържане на стопанската дейност и въобще на
бизнес активността. В
тази сфера ще има
задържане. Може да се
повиши и безработицата.
Още през първите седмици на ноември се видя, че
макар и с малко се увеличават повече освободените хора, отколкото наетите. Дано да е само временно явление и да успе-

та отбрана, но не можаха да
отхвърлят врага. Едва след десетдневни упорити боеве войските на фронта започнаха да
се придвижват напред. Това
стана, след като дясното крило
на Западния фронт разгроми
немската групировка в района
на Рогачово - Солнечногорск и
обходи Клин.
На 13 декември 1-а ударна
армия и част от силите на 30а армия от Западния фронт
наближиха Клин. Обхванали
града от всички страни, съветските войски се втурнаха в
него и след ожесточени боеве
през нощта на 15 декември го
очистиха от противника.
Успешно се развиха настъпателните действия на 20-а и
16-а армия. Привечер на 9 декември 20-а армия преодоля
упоритата съпротива на противника, наближи Солнечногорск и на 11 декември изтласка противника от града. На
Москва, Москва!
Пред твоите стоманени
врати
разби се вражата вълна;
звездата ти с рубинен лъч
трепти
над всяка горестна страна,
където робът цял живот
оре,
а мре лишен от късче хлеб,
където пролетарското
море,
възвре от пламъка свиреп
на петгодишна демонска
война.
Христо СМИРНЕНСКИ

ем да обърнем тази тенденция.
В края на 2021-ва, за
съжаление, ще отчетем,
макроикономически показатели, които са се влошили от началото на годината, вместо да се подобряват. Мисля, че оказа влияние и политическата обстановка. Годината ни мина в избори. Не
казвам кой е виновен, но
това са фактите. Добре
би било следващата година да не правим толкова
често избори.
Държавата ще трябва
да предвиди компенсации
на хората заради високите сметки - както за подпомагане на енергийно
бедните, така и по линията на цялата социална
дейност: пенсии, минималната работна заплата,
за майките, за семействата и т.н. Трябва да си направим обаче сметка
откъде ще вземем тези
пари и как ще финансираме тези увеличени разхо-

Надгоробната плоча
на Камен Цанов
8-и декември 16-а армия освободи Крюково и разви
настъплението към Истренското водохранилище.
Напредваха и войските от
дясното крило на 5-а армия,
командвана от генерал Л. А.
Говоров. Нейното придвижване спомагаше много за успеха
на 16-а армия...
На лявото крило на фронта
войските на 50-а армия и кавалерийският корпус на генерал
П. А. Белов пристъпиха на 3
декември към разгромяването на
танковата армия на Гудериан в
района на Тула. След като оставиха на бойното поле към 70
танка, 4-а и 17-а танкова и 29-а
моторизирана дивизия от армията на Гудериан започнаха
бързо да отстъпват към Венев.
На 6 декември влезе в сражение и 10-а армия в района на
Михайлов, където противникът

ди. Затова е важно кога
ще приемем бюджета за
следващата година.
Дали цените на храните ще растат, зависи
отново от цените на енергоносителите. Годишно
храните при нормални
условия поскъпват между 3 и 5%. Но поскъпването през последните две
години е значително - с
15-25 дори до 30%. Наймного страдат хората с
фиксирани доходи - фиксирана пенсия, социална
помощ и т.н., защото доходите им не се индексират бързо с инфлацията.
Надявам се най-късно до
средата на следващата
година да спрат да растат цените на храните.
Преодоляването на проблема с КОВИД-19 е
предпоставка да преодолеем и икономическите
проблеми.
(Становището на
автора е извадка от интервю, излъчено в Следобедния блок на БСТВ)

се опитваше да удържи отбраната, за да прикрие фланга на
оттеглящата се 2-а танкова армия. На 8 декември преминаха в
настъпление от района на Тула
и останалите войски от 50-а
армия, заплашвайки да отрежат
пътя за отстъпление на противника от Венев и Михайлов...
Армията на Гудериан, обхваната дълбоко откъм фланговете и безсилна да парира
контранастъпателните удари
на Западния фронт, и оперативната група на Югозападния
фронт, започна бързо да
отстъпва... като захвърляше
тежкото си въоръжение, моторни коли, влекачи и танкове.
В хода на десетдневните
боеве войските от лявото крило на Западния фронт нанесоха сериозно поражение на 2а танкова армия на Гудериан
и напреднаха 130 километра...
Ако тогава бихме могли да
получим от Върховното главно командване поне четири
армии за усилване... ние щяхме да имаме реалната възможност да нанесем на врага нови
поражения, да го отхвърлим
още по-далеч от Москва и да
излезем на линията Витебск Смоленск - Брянск...
Успехът
на
контранастъплението на централното стратегическо направление
през декември имаше огромно
значение. Ударните групировки на немската група армии
“Център” претърпяха тежко
поражение и отстъпваха. Но,
общо взето, врагът беше още
силен не само на западното,
но и на другите направления.
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ПРОФ. МИРА КОЖУХАРОВА:

Рано е за
отпускане
на мерките
Макар и бавно, увеличават се
ваксинираните срещу КОВИД-19,
казва епидемиологът
Интервю на Аида ПАНИКЯН

 Проф. Кожухарова,
каква е опасността от новия т.нар. африкански вариант на SARS-Cov-2?
Кога може да се разпространи и в България?
- Нещата с КОВИД-19 са
доста динамични. Първите
данни са за много малко случаи, разпространени в южната част на Африка. Но
Омикрон, както нарекоха
този вариант, предизвиква
много голям интерес в медицинските среди и здравните власти по света. Затова
вече е под интензивно наблюдение и е в групата на
вариантите, които предизвикват безпокойство. Той
има и много мутации. В
България все още няма случаи на заразени с Омикрон.
Рано е да се каже какво ще
бъде разпространението на
този вариант.
В момента онова, което
може да се направи в Европа и у нас, е усилено наблюдение на новозаразените, а
пробите на доказаните за коронавирус пациенти да
бъдат допълнително изследвани (секвенирани) и за
Омикрон. Във всички случаи трябва да се вземат мерки поне за забавяне на вноса му в Европа.
 Колко е опасен? От
СЗО се каза, че е един от
най-опасните известни досега варианти.
- Наблюденията са ограничени само в страни от
Южна Африка, където разпространението му е от скоро. Съобщенията са от началото на ноември, но категорично се изисква повишено внимание.
 Какви са предизвикателствата пред България
по отношение на коронавируса?
- Към момента основният проблем и предизвикателство е ниският ваксинационен обхват. Ваксинациите
малко по-бързо се увеличиха след въвеждането на зеления сертификат. От подлежащите на имунизация
(всички от 12 г. нагоре) едва
28,5% имат завършен ваксинационен курс. Но това е
крайно недостатъчно. Особен акцент трябва да се по-

стави на хората над 50 години - най-уязвимите, найчесто приеманите в болница. Това са хората, при които болестта протича найтежко.
Към
момента
напълно ваксинирани са
33,6% от 50-59-годишните,
при 60-69 г. - 36,5%, при 7079 г. - 35%. Практиката показа, че дори да се заразят,
ваксинираните прекарват
болестта многократно полеко от неваксинираните.
Това е доказано и при останалите ваксини за други заразни заболявания. В конкретния случай - ваксините
срещу КОВИД-19 имат много голямо предпазно действие, особено по отношение
на тежко протичане на заболяването и на смъртните
случаи. Това е възможност,
от която всеки трябва да се
възползва.
 Напоследък новозаразените намаляват. Смятате ли, че противоепидемичните мерки може да
бъдат разхлабени?
- Спадът е значителен, но
е от много високо ниво.
Иначе 14-дневната заболяемост много рязко е спаднала. Например в петък за
пръв път от много време

Проф. МИРА КОЖУХАРОВА е епидемиолог. Тя е
възпитаник на Медицинската академия в София.
Дипломира се като първенец на випуска през 1974 г.
Работи като преподавател в Медицинския университет в София, катедра “Епидемиология”. От 1995 г. е
в Националния център по заразни и паразитни болести, където се пенсионира през 2016 г. като негов зам.директор. Защитава дисертация в Москва на темата
за изучаване на заболеваемостта от грип и ОРЗ в
промишлените предприятия в София и ефективността на някои средства за тяхната профилактика. От
1991 г. е доцент, а от 2010 г. - професор.

проблеми, но между 250 и
500 вече е проблем. Високата заболяемост е тежест както за самите пациенти, така
и за медицинския персонал
и здравната система.
 По-малко от месец
остава до празниците и
много студенти, както и
работещи в чужбина, ще се
приберат у дома. Това ще
доведе ли до увеличение на
случаите от КОВИД-19 у
нас?
- Надявам се да се запази тази тенденция на спад.
А и мерки за граничен контрол се вземат още от началото на пандемията, те
се регулират в зависимост
от ситуацията у нас и в

“
Áåçîòãîâîðíî å äà ñå äîïóñíå
äà ñå âúðíàò îòäàâíà çàáðàâåíè
áëàãîäàðåíèå íà âàêñèíàöèÿòà
áîëåñòè
насам средната заболяемост
в цялата страна е под 500 на
100 хиляди население и е
494,5 и страната излиза от
тъмночервената зона. Това
е много добре, но няма място за успокоение. Много
рано е да се говори за отпускане на мерките, които и
без това изобщо не са строги, тъй като в 10 области
заболяемостта все още е над
500 на 100 хиляди.
Знам, че мнозина не желаят да ги спазват, но смятам, че живеем в общество и
трябва всеки да си даде
сметка, че има отговорности и към себе си, и към околните. Една заболяемост под
250 на 100 хил. не създава

страните, от които се влиза. Но да не забравяме, че
навлизаме в зимния сезон,
когато се увеличават респираторните инфекции,
към която се отнася и КОВИД-19. В същото време
разместването на населението от различни населени места, области и държави дава възможност за поголямо разпространение
на такива инфекции. Така
че има риск след време
тази вълна отново да се
надигне. Всеки трябва да
спазва елементарни мерки,
които се отнасят не само
за КОВИД-19 - когато има
симптоми на дихателна
инфекция, човекът да не

пътува, да не ходи на работа или училище...
 Различни мнения се
изказват, но къде е по-голяма вероятността от
зараза - в офис, в класна
стая, в обществен транспорт?
- Там, където в затворено пространство и с лоша
вентилация се събират много хора. В стария тип офиси
с прозорци, които се отварят широко и работят по
няколко души, рискът от
заразяване е доста по-малък
в сравнение с новите офиси,
в които има централна вентилационна система, а и
повече хора на едно място.
Все пак, заради пандемията
от много време тези офиси
работят с капацитет под
50%, а където има възможност, хората изцяло работят
от разстояние, в съответствие с министерската заповед. В училищата също са
взети доста добри мерки и в
момента не наблюдаваме в
епидемиологичен план някаква промяна от връщането на значителна част от
малките ученици в класните
стаи. С тестването, от една
страна, има възможност в
колективите да не се допускат заразени, а от друга децата да са на присъствено
обучение и в същото време
да не се поемат излишни
рискове.
 Миналата зима почти нямаше грип. Какви са
прогнозите ви за предстоящата зима?
- Нито в северното, нито
в южното полукълбо не бе
съобщена някаква епидемична заболяемост. Направих
сравнения с 2019 г. (през
2020 г. почти нямаше грип).
Към момента у нас има помалко респираторни инфекции, но има лек ръст, който е
свързан със сезона. В рефе-

рентната лаборатория не е
доказана циркулация на грип.
В Европа обаче вече има доказани грипни вируси, макар
и по-малко в сравнение със
същия период на 2019 г. До
момента са доказани над 900
грипни вируса. По-голямата
част от тях са към подтип
АН3N2. Поне засега не може
да се прогнозира дали ще има
епидемична заболяемост. Но
противоепидемичните мерки
за коронавируса спомагат за
ограничаване и на грипните
вируси, както и за изолиране
на заразените. Затварянето на
всичко през 2020 г. помогна
и за ограничаването на грипа, което е нормално, защото
това са вируси, които се предават от човек на човек.
 С какви темпове се
движи ваксинацията срещу
грип и останалите заразни заболявания?
- В първата половина на
миналата година, когато и
детските консултации бяха
затворени, имаше известно
забавяне в този процес, но
във втората половина на годината то бе наваксано и,
слава Богу, защото е безотговорно да се допусне да се
върнат отдавна забравени
благодарение на ваксинацията болести.
Ваксинацията срещу
грип в момента е в ход.
Миналата година програмата за ваксинация на възрастните работеше доста добре
и значително се увеличи обхватът, но да не забравяме,
че дотогава в България се
ваксинираха срещу грип
едва 2-3% от хората. Затова, като казвам увеличение,
говоря за 5 или малко повече души на 100, но все пак е
нещо. Надявам се хората да
се възползват, защото и
грипът, и КОВИД-19 са особено опасни за хората с
хронични заболявания и за
възрастните.
Не бива да имаме свръх
очаквания към нищо, но от
всяко нещо в живота, което
ни дава шанс, би трябвало да
се възползваме. В конкретния случай - ваксините.
Знам, че има много възражения срещу коронавирусната
ваксина, мнозина твърдят, че
не предпазва на 100% и пр.
Нищо на този свят не предпазва никого на 100%. Но
човек, като има някакъв
шанс, смятам, че е глупаво
да го изпусне.
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„Извънредно специално”
ще бъде на 4 декември
в зала 1 на НДК
А „Отчаяни съпрузи” излизат на същата сцена следващата вечер
“Извънредно специално”
е събитие, което ще се случи само веднъж - на 4 декември в зала 1 на Националния дворец на културата. Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова са подготвили специално издание, което ще
изненада публиката със
съдържание,
излизащо
напълно извън определението за представление, научи
ДУМА от Татяна Павлова
от “Артвент”.
Публиката на “Извънредно специално” ще бъде
истински специална, защото само на 4 декември ще
надникне зад завесата на

ната пълна, в събитието ще
се включи музикален гост.
Това е Vera Russo - Faith DJ,
която е DJ, MC, Hose вокал,
певица, водеща. Изявява се
в най-посещаваните клубове у нас, участвала е в музикалните формати “Мюзик
айдъл” и “Гласът на България”.
“Извънредно специално”
ще бъде естествен завършек
на годината след изключително успешните летни турнета на стендъп комедиите
“Извънредно положение” и
“Извънредно любовно” с
участието на трите актриси. “Срещите ни с публиката всеки път са много вълну-

СНИМКА ИВАН ЕРМЕНКОВ

“Извънредно специално”
предстоящото, трето представление на трите актриси,
чиято премиера ще е през
2022 г. И за да бъде карти-

ващи и си мислим, че да
завършим тази година с
нещо специално заедно ще
бъде подарък за всички”,

Фотоизложба
по случай
800 години от
рождението на
княз Александър
Невски
Фотоизложбата “Воин. Миротворец. Молитвеник. Образът на светия
благоверен княз Александър Невски в
украсата на Исакиевския и Сампсоновия събори и храма “Възкресение Христово” ще бъде открита на 6 декември
от 18,30 ч. в Мраморната зала на Руския дом в София (Руския културно-информационен център, ул. “Шипка” 34).
Събитието е в рамките на честването на 800-годишнината от рождението на светия благоверен велик княз

СНИМКА СТЕФАН Н. ЩЕРЕВ

“Отчаяни съпрузи”
споделят Стефания, Здрава
и Богдана.
След повече от 20 дати
и хиляди зрители, постановката “Отчаяни съпрузи” ще се играе за първи
път на сцената в зала 1 на
НДК на 5 декември. Премиерата беше тази пролет, последва успешно
лятно турне в страната. В
края на ноември комедията пътува и в чужбина с
три представления в Лондон.
Бойко Кръстанов, Явор
Бахаров, Даниел Пеев и
Димитър Захариев разказват за успехите, или по-скоро неуспехите, в любовния
си живот. Първият е бил
зарязан с писмо, вторият е
със своята приятелка от
10 години, а третият тъкмо
си е намерил нова. Историите им се обединяват от от-

чаяните опити на Бойко да
си върне любимата...
Актьорите използват в
постановката собствените
си имена, за да я доближат
максимално до себе си. А
сценарият на тази френска
стендъп комедия е адаптиран към българската реалност. Музикалната атмосфера идва от китарата на Митко Хендрикса.
“Отчаяни съпрузи” съчетава класически за театъра
ситуации между актьорите
със стендъп комедия, което
прави постановката динамична и не сваля усмивките
от лицата на публиката през
цялото време. Представлението неслучайно вече осем
години не слиза от комедийния афиш във Франция.
Събитията ще се проведат при спазването на всички
противоепидемични мерки.

Александър Невски. Посетителите ще
могат не само да видят обзавеждането на храмовете, но и да разгледат в
детайли фрагментите от произведения,
които се намират в катедралите на
голяма височина, и напълно да оценят
обхвата и величието на тяхната живописна украса.
Експозицията е организирана от
Държавния музей-паметник “Исакиевски събор” със съдействието на представителството на “Россотрудничество” в България.
Руският дом в София и Руският
академичен съюз в България “Проф.
Александър Федотов” канят на Дни
на руската чужбина в България. Те
ще бъдат открити на 2 декември от
18 ч. в Мраморната зала, когато ще
бъде представена изложбата “Ваше
благородие, госпожа Чужбина...” На
3 декември от 16 ч. започва кръгла
маса на тема “Руският некропол в
България”, а от 18 ч. в малката зала
ще бъде представен международният
кинофестивал “Руската чужбина”.

НАКРАТКО

Адаптирана прожекция
на филма „Пътуване
към мечтата”
Специално адаптирана прожекция на филма “Пътуване към мечтата” ще се състои на 2 декември
от 18 ч. в кино “Люмиер”. Филмът
е едно от специалните събития на
“Киномания” и се реализира съвместно с фондация “Светът на Мария” и с подкрепата на Столичната програма “Култура” към Столичната община. Филмът на Тайлър
Нилсън и Майкъл Шварц е създаден
в духа на пътешествията на Марк
Твен - история за най-голямото
приключение в живота на Зак, млад
мъж със синдром на Даун. Зак
избягва от пансиона, в който
живее, среща се с Тейлър, който
има своите проблеми, и, преследвани, двамата пътуват из щата
Каролина, за да сбъднат мечтата
на Зак да стане професионален
боец. Ролята на Зак се изпълнява
от актьора със синдром на Даун
- Зак Готсаген. Филмът е със
субтитри и симултанен превод
чрез индивидуални приемници и
слушалки и позволява да бъде гледан от хора, които се затрудняват в четенето на субтитри. Прожекцията е посветена на 3 декември - Международния ден на хората с увреждания.

СНИМКА “КИНОМАНИЯ”/НДК

Кремена Димитрова събира
„Коледно чудо”
в тринайсет разказа
Книгата “Коледно чудо” (изд. “Колибри”, художник на
корицата Иво Рафаилов) ще бъде представена премиерно
на 3 декември от
19 ч. в бар “Петък”
в София. В тези дни
отваряме сърцата
си за вдъхновението,
честваме новото
начало и оповестяваме готовността си да бъдем по-добри, по-искрени със себе си и с хората около нас.
На страниците на “Коледно чудо”
ще открием тринайсет разказа искрени и изненадващи, вдъхновяващи да погледнем с други очи на
света около нас. И тогава ще
открием и светлина в мрака, и
смях сред сълзите, и чудо сред найделничните неща. Кремена Димитрова, авторка и съставителка на
сборника, събира на едно място
Иван Владимиров-Нав, Жечка Георгиева, Иван Димитров, Андрей
Велков, Благой Д. Иванов, Рене
Карабаш, Мария Касимова-Моасе,
Петър Крумов, Велина Минкова,
Владимир Полеганов, Владислав
Тодоров и Соня Тодорова. И колкото и различни да са те, има
нещо, което ги обединява: вярата,
че чудото винаги е отвъд човешките представи.
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Времето почти над цялата страна ще бъде предимно слънчево.
Ще духа умерен, по северните склонове на планините - временно
силен югозападен вятър, който ще допринесе за повишаването
на дневните температури, чиито стойности ще са между 9 и
14 градуса. Привечер облачността ще започне да се увеличава,
но валежи са малко вероятни. Атмосферното налягане ще е пониско от средното за месеца.
НИМХ/БТА

ХОРОСКОП

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
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-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 œËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ◊ÓÍÓ
Ë Ê‡·ÓÍ‡ ¡ÓÍÓ ‡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, 11 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
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 À˛·ËÏˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Ú‚ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /10
ÒÂÁÓÌ, 3 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.05 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ /
Ô/
04.30 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÒÂÁÓÌ, 11 ÂÔ/Ô/

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

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.42
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.62
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.54
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.97
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.54
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.10 ÂÔ.6
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, ÂÔ.20
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
21.45 ì√ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡î - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
22.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.15 ÕËÌ‡ √Â·Â¯ÍÓ‚‡. ì¡ÂÁ
ÚÂ· ˘Â ÔÓÔ‡‰Ì‡î
00.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.15 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Най-подходящото време
да напомните за себе
си на хора, с които се
каните да имате работа.

Скоро някои от заобикалящите ви хора ще
бъдат изправени до
стената. Протегнете
им ръка.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Трудно ще ви бъде да
убедите своя любим
човек, че е напълно самостоятелен и може
без вас.

Проявете топлота и
съпричастност към своята половинка. Може
да не признава, че има
трудности.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Преизпълнен сте с такова количество енергия, че можете да
свършите всичко, което ви е нужно.

Използвайте максимално свободното си време, за да търсите нужната
информация.
Бъдете смели.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

На моменти поведението ви ще е провокационно и предизвикателно. Това ще доведе до
проблеми.

На Козирозите звездите препоръчват повече
да работят. Или се
опитайте да покажете
заетост.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Старайте се да стабилизирате паричното си
състояние. Бъдете изключително внимателни.

Ще изпитате силно
желание да приласкаете своя любим и да му
обясните, че предстои
нещо хубаво.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

В работата се придържайте към направения
план. Не бягайте от
контрола на колеги и
шефове.

Душата ви жадува за
творчество и творческа изява, а и за благодарни зрители или слушатели.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Озоновият слой на планетата ни ще
се възстанови напълно след 50 години.

-

Северна Корея и Куба са единствените
държави, които не продават Coca-Cola.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Полуфабрикати и сладкиши вредят на възрастните хора
Всекидневното меню на възрастните хора не трябва да включва полуфабрикати, сладкиши, тестени изделия и червено месо, подчертават
диетолози. Това се дължи на факта,
че с напредването на годините метаболизмът се забавя и е необходимо повече време за усвояване на
храната.
“Забранени са готовите консервирани ястия и полуфабрикатите, а
консумацията на сладкиши също
трябва да бъде ограничена. Заради
бавния метаболизъм, наднорменото
тегло, сърдечните заболявания или
диабета хората от третата възраст

Домашната храна е най-подходяща
за хората от третата възраст

трябва да ядат колкото може по-малко готови консервирани продукти и
да си приготвят домашна храна, защото тя винаги ще е по-прясна и качествена”, подчерта представителят
на екипа на международното изследване в ефира на радио “Спутник”.
Според експертите печивата също
попадат в обхвата на забраната, защото много от тях съдържат палмово масло, прекомерно количество
трансмазнини и много захари.
Възрастните трябва да включват в
диетата си пълнозърнест хляб, както
и плодове, зеленчуци, риба и птиче
месо, препоръчват специалистите.

Непоказвани шедьоври
гостуват в столицата
Вход свободен е обявен за изложбата „Модернисти на ХХ век”
Непоказвани шедьоври на
Пикасо, Шагал, Дали, Миро,
Матис и Фернан Леже може
да се разгледат на изложба в
София. В столичната галерия
Vivacom Art Hall на “Оборище” 5 се откри изложбата
“Модернисти на XX век”.
Колекционери и ценители
имат възможност да се насладят на експозицията до
22 декември, а входът е свободен.
Селекцията включва “Коридите”, а също 14 нови и
непоказвани експонати на
Пабло Пикасо от изумителната серия Carnet de la
Californie. Представени са и
творби на Салвадор Дали от
“Библия Сакра” със 105 цветни литографии в смесена техника, който са създадени през
1963-1964 г. Това е най-голямата публикувана серия с

Експозицията включва творби
на Пикасо, Дали, Шагал, Миро и др.
илюстрации на автора, издадена от “Ридзоли едишънс” в
Милано, Италия. Подбрани са
и произведения на Хуан
Миро, Матис, а също и творби на Марк Шагал от Библейската му серия, създадена през
1960 г., която е една от найемоционалните.
Част от картините идват от
най-големия в света издател на
оригинално графично изкуст-

во - прочутото Ателие “Мурло” в Ню Йорк, което работи
директно с творците. Ще
бъдат показани и постери от
реализирани вече изложби на
модернистите. Всички произведения ще могат да бъдат
закупени и да станат част от
колекциите на българските
почитатели.
По случай 10-годишнината
на галерията на 4 декември,

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

от 17 ч., ще има специално
събитие от поредицата “Арт
и вино”, което цели да предизвика вдъхновението на гостите. Докато се наслаждават
на чаша хубаво питие и приятен разговор с приятели, посетителите ще имат възможност да създадат собствена
картина, провокирана от големите имена в модернизма.
След като разгледат творбите
на автори от изминалото столетие, с помощта на професионален художник всички желаещи ще могат да създадат
свое произведение, което да
запазят като спомен или да
подарят на любим човек.
В галерията се спазват
всички противоепидемични
мерки и се допускат хора само
с представен зелен сертификат от ваксинация, преболедуване, ПСР или антигенен тест.
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Пилот се спусна
в кратера на
активен вулкан
Пилотът Себастиан Алварес
стана първият човек в света,
който се спусна в кратера на
активен вулкан. 36-годишният
куражлия, облечен в специален
костюм, скочи от самолет с
уингсуит директно към вулкана
Виларика в Чили. Благодарение
на уменията си, мъжът успява
да контролира полета си. Алварес се движи с невероятно висока скорост - 180 км/ч, и се
спуска на 10 метра навътре във
вулкана. След това успешно излиза от него, а накрая се приземява с парашут.
Екстремният пилот сподели,
че за това преживяване се е
подготвял цяла година. Трябвало е да проучи всичко за вулкана, налягането на въздуха и скоростта на вятъра в района. Също
така извършил множество изчисления, за да гарантира, че ще
успее да се движи вътре и извън
огромния кратер, който е с диаметър над 200 метра.

Постижението на
Себастиан Алварес
е безпрецедентно

Ново меко стъкло
издържа дори слон
Екип от университета на Кеймбридж, Великобритания, е създал меко
стъкло, което може да издържи тежестта на слон и запазва формата си дори
при опит да бъде разбито, пише сп.
“Нейчър матириълс”. Разработката
представлява свръхздрав хидрогел, чийто състав е 80% вода.
Новият материал е тестван под колелата на автомобил, преминал по него
12 пъти. Дори след това свръхздравият
хидрогел е възвърнал първоначалния си
вид, докато други подобни “стъкла” неизменно се разрушават при същите условия.
Нечупливата разработка може да
намери редица приложения в електрониката, преносимите устройства, производството на протези и роботиката.
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ЧЕТВЪРТЪК
2 ДЕКЕМВРИ

Расизъм на мача
Берое - Славия
Мартин Камбуров с 256-и гол в 454-тия си двубой в елита
Берое победи Славия с 2:1 в
двубой от 17-ия кръг на efbet
Лига. Фенове на домакините
атакуваха с расистки възгласи
конгоанския нападател на “белите” Жуниор Мапуку, който
влезе резерва в 70-ата мин. на
мястото на Тони Тасев.
Ветеранът Мартин Камбуров (33) откри с елегантен
удар между куп от защитници
и увеличи рекорда си с 256-и
гол в елита. Австралиецът
Питър Макрилос (62), който
смени Дарко Тасевски, изравни, а малиецът Абубакар Тунгара (70) вкара победно. За-

щитникът Ертан Томбак (82)
от гостите получи червен картон след грубо влизане срещу
Александър Василев и след
консултация с ВАР.
С 24 т. Берое измести Локо
Пд от 6-ото място и доближи
Славия, която е 5-а с 27.
Треньорът на Славия Златомир Загорчич осъди скандалните расистки скандирания от
феновете на заралии към нападателя Жуниор Мапуку. “Мапуку е добър футболист и му
трябва време. Физически не е
добре и в подготовката ще се
опитаме да му възвърнем фор-

Мартин Камбуров (вдясно) атакува вратата
на Славия в мача, спечелен от Берое с 2:1
мата. Чух скандиранията по
негов адрес. Не мога да разбера хората, които го правят.
Осъждам това, но не мога аз да
коментирам”, заяви сърбинът.
Абсолютният голмайстор
Камбуров призна, че не знае
дали ще продължи след Нова
година, когато изтича договорът
му с Берое. 41-годишният ветеран се изравни с Марин Бакалов на втората позиция по най-

много изиграни мачове (454), а
рекордът е на Георги Илиев с
461 срещи. “Тунгара заслужаваше да бъде най-добрият в мача,
защото вкара това второ наше
попадение. Важното е, че не
рухнахме психически след техния гол. Ако не бием Ботев във
Враца и после Левски, няма да
имаме шансове не само за първата шестица. Ако направим хубава поредица от 3 поредни

ЦСКА 1948 обяви бюджета си
Председателят на УС на ЦСКА 1948 Добрин Гьонов даде
интервю за авторитетния сайт “footballbusinessinside.com”. В него
той говори как и защо е създаден клубът и обяви какъв е бюджетът му. “Общият брой служители е 90. Приходите на нашия
отбор са между 2,5 и 3 милиона евро, което ни нарежда сред
първите пет отбора в страната по бюджет. Приходите ни се
доближават до средните приходи на отборите от първите дивизии
в първенствата на Централна и Източна Европа”, сподели Гьонов.

Гришо прави дарение в Хасково
Най-добрият ни тенисист
Григор Димитров е направил
дарение на Езиковата гимназия
“Проф. д-р Асен Златаров” в
Хасково. Тенисистът е предоставил 30 000 лева, потвърди
за Haskovo.info директорът на
гимназията Деян Янев. С парите е изграден кабинет по биология и здравно образование.
Направена е и вентилация във
физкултурния салон, каквато до

момента е липсвала.
Майката на Гришо - Мария
Димитрова, е преподавател по
физическо възпитание в Езиковата гимназия. В социалните мрежи Димитров е засипван с похвали не само от свои съграждани, но и от други хора. “Жестът
му е огромен. Браво! В днешните времена богатите хора рядко
правят подобни ходове”, коментират хасковлии.

победи, ще се изкачим доста
напред”, сподели Камбуров.
“Ръководството говори с
мен, но не съм дал окончателен отговор, защото не знам
дали ще имам мотивация да
продължа. Със сигурност за
новия сезон Берое трябва да
си намери нов нападател, а аз
трябва да намеря вътрешна мотивация дали да продължа”,
завърши ветеранът.

ГЛЕДАЙТЕ

ФУТБОЛ
ПО ДИЕМА СПОРТ
12.45 ЦСКА 1948 - Пирин
15.00 Лудогорец - Арда
17.30 ЦСКА - Локо Сф
20.00 Обзор на XVII кръг
21.30 Тотнъм - Брентфорд
ПО ДИЕМА СПОРТ 2
22.15 Ман Юнайтед - Арсенал
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
ТЕНИС
17.00 Купа Дейвис,
четвъртфинали
ПО ЕВРОСПОРТ
БИАТЛОН
14.35 СК в Йостерсунд,
спринт, жени
17.30 Спринт, мъже
РЕЗУЛТАТИ

efbet ЛИГА
ХVI КРЪГ
Локо Пд - Черно море
1:1 0:1 Алварес (12) 1:1
Д. Илиев (37-д); Ботев Пд
- Ботев Вр 2:1 1:0 Маркиньос (11) 2:0
Току (50) 2:1 Бабунски (77); Берое Славия 2:1 1:0 Камбуров (33) 1:1
Макрилос (61) 2:1 Тунгара (70), ЧК:
Томбак (С–82) снощи: Царско село Левски; днес, 12.45: ЦСКА 1948 Пирин; 15.00: Лудогорец - Арда;
17.30: ЦСКА - Локо Сф.

СНИМКА CEV.EU

Тодор Алексиев (вдясно) в спор за топката срещу
Ян Хадрава в мача, загубен от Хебър с 0:3 гейма
(-11, - 16, -14) от полския шампион Ястрежебски Венгел

ВТОРА ЛИГА
XX КРЪГ
Марек - Септември Сим
2:2; Хебър - Янтра 2:0;
Лудогорец-2 - Миньор 1:1; Литекс Ботев Пд-2 3:0; Марица - Спортист 2:0;
ЦСКА 1948-2 - Монтана 0:1; Септември Сф - Струмска слава 2:0; днес, 14.30:
Левски Лом - Етър; Добруджа - Созопол. Спартак Вн почива.
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