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Приеха текст на БсП за майчинството
Депутатите от социалната комисия подкрепиха идеята на социалистите обезщетението за майчинство през втората година да се обвърже с минималната работна заплата.
Стр. 2

Догодина може да
останем без изтребители

равната комисия в парламента отложи за идната седмица предложения
от лидера на БсП корнелия нинова
закон срещу мигрантите и техните помощници (стр. 3). Повод за гневната
декларация стана поредната жертва,
която даде полицията в гонка с каналджиите. но за мнозинството от
новоизлюпените партии този проблем
може да почака. служебният кабинет
на президента Радев е напълно безпомощен срещу усилената миграция.
Хубаво, че главният секретар подаде
оставка, но къде се скри министър Демерджиев?! Защо още се мота в МвР,
като никаква съществена работа, освен кадрови промени, не върши?
Законът на БсП срещу каналджийството предвижда сериозни санкции,
които със сигурност ще действат превантивно - 20 години затвор, многократно по-високи глоби, конфискация
на цялото имущество...
ето затова е нужен редовен кабинет и стабилен министър на вътрешните работи. най-добре от професионалните среди, а не пишман политик.
и не нинова да подсказва на мъжете
в МвР как да си вършат работата, а
обратното - инициативата да тръгва от
онези, които са призвани да ни защитават.
не можем да търпим повече жертви заради абсолютното безхаберие на
президентските назначения. нито пък
слабоватите мъжленца в парламента,
които, вместо да наскачат като рошави дяволи заради подигравката с българската полиция, се крият и отлагат
решенията. Докога, бе?!
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СделкатазановитеФ-16еунизителназаБългария,
заявидепутатътотБСПпроф.РуменГечев

съществува опасност от
средата на следващата година България да остане без
изтребители, защото нашите
партньори не могат, не доставят или не искат да доставят първите осем самолета.
тази сделка е неизгодна, до-

говорът е унизителен за държавата. това заяви депутатът
от БсП проф. Румен Гечев,
след като депутатите одобриха споразумения, свързани с доставката на новите
осем самолета Ф-16 Блок 70
и начина на финансиране на

сделката.
През 2019 г. правителството на ГеРБ е превело 1,2
млрд. долара за самолетите
на “Локхийд Мартин”, но в
момента по сметка нищо не е
останало. БнБ може да гледа
с бинокъл как там има 20 до-

лара, заяви още проф. Гечев.
той предупреди, че в тази
ситуация българските данъкоплатци започват, макар и
скромно, да плащат държавния дълг на сАЩ.
Стр. 5 и 11
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Снимкабта

Жители на село Тотлебен, община Пордим, затвориха вчера с жива верига участък от главния път София-Русе
при отбивката за населеното място. Те настояват за уширение от главния път към подхода за селото
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Майчинството за втората
година се обвързва
с минималната заплата
СоциалнатакомисияприепредложениетонаБСП
запроменивКодексазасоциалнотоосигуряване

Аида ОвАнес
С 10 гласа “за”, 8 “въздържал се” и без “против” депутатите от социалната комисия
приеха предложението на БСП
обезщетението за майчинство
през втората година да се обвърже с минималната заплата.
във вторник на извънредното
заседание на тристранката
предложението за промяна в
кодекса за социално осигуряване не бе прието.
“недопустимо е майките да останат с ниски доходи
през втората година на отглеждане на детето. част от
мотивите против това са, че
не се стимулира връщането на
майките на работа, но вече те
имат възможност да се върнат

и да получават половината от
обезщетението”, коментира
председателят на социалната
комисия в парламента Георги
Гьоков. от левицата, която
от години настоява за такава
промяна, са категорични, че
по този начин обезщетението няма да се променя според
хрумванията на един или друг
политик, а ще бъде узаконено.
Предложената промяна в
кСо предвижда и възможност
обезщетението да се изплаща
на бащата/осиновителя или на
човека, който се грижи за детето, ако той ползва допълнителния платен отпуск вместо
майката.
Според работодателските
организации обвързването на
обезщетението с минималната
заплата не е добре, защото жените, които са работили на ми-

нимална заплата, на практика
ще получават повече пари от
обезщетение, отколкото когато са работили.
едва около 30 хил. млади
семейства ще получават такова обезщетение, което ще
струва на бюджета около 96
млн. лв. годишно, заяви корнелия нинова. тя бе категорична, че с такава промяна в
кСо няма да се решат проблемите на демографската криза,
но поне ще бъдат подпомогнати младите, които се осигурявали и са изрядни платци и са
се престрашили във време на
криза да родят и да отглеждат
децата си. Заради неизрядните да не наказваме изрядните,
заяви нинова. “в редовното
правителство ние направихме
това, което и сега предлагаме
- ръстът на минималната за-

СнимКаБТа

плата да се отрази съответно
и на ръста на майчинството.
както увеличихме минималната, така увеличихме и майчинството. намеци и обвинения, че това е популизъм, не
приемаме. когато сме били
в опозиция, тази мярка сме я
предлагали много последователно, и когато управлявахме,

показахме, че тя може да се
случи. И в най-тежката криза
през зимата не катастрофира
държавата. оставихме 9 млрд.
в бюджета, 1.5 млрд. излишък
и помогнахме на младите семейства”, отговори нинова
на упреците, че левицата прави предизборен популизъм с
предложенията си.

НСО пак търси служители
националната служба за охрана (нСо) отново търси да назначи
служители. това е поредният конкурс, който
се обявява, като този
път се набират 33-ма
души. те трябва да заемат местата на 20 охранители, 10 шофьори
и трима автомонтьори.
общо през тази година са били обявени 10
конкурса за запълване
на състава на държав-

в галерия “проф. Теофан сокеров” в Ловеч се проведе дискусия с кметовете и
председателите на общинските съвети, посветена на децентрализацията на общините.
според кмета на Троян Донка Михайлова промяната би довела до възможност
общината й да разпределя сама 41% повече собствени приходи, които да се ползват
за пътища, водопроводи, канализация, за спортна база, паркове и други инвестиции

230 000 души останаха без работа
от началото на годината
новорегистрираните
безработни в цялата страна от началото на годината
до момента са над 230 000,
а започналите работа чрез
бюрата по труда са малко
над 150 000. това сочат
данни от специализираното наблюдение на пазара
на труда на националния
статистически институт и
Агенцията по заетостта.

от 14 до 20 ноември записаните в бюрата по труда
са 4982, а започналите работа са два пъти по-малко
- 2483. най-много са регистрирани в бюрата по труда за седмицата в област
Пловдив - 414, следват
София-град с 390 и Благоевград с 325 души. За същия период постъпилите
на работа са най-много в

столицата - 271, и област
Пловдив - 230 души.
от средата на октомври
се отчита тенденция всяка седмица записаните в
бюрата по труда да са два
пъти повече от постъпилите на работа.
от Агенцията по заетостта уточняват, че данните за ноември са предварителни.

ните гардове.
кандидати има, но
желаещите не могат да
покрият изискванията
за физическа подготовка, както и психологическите изисквания. над 70 на сто от
тях отпадат още на
теста за физическата
им подготовка, съобщи “медиапул”. През
лятото се проведе конкурс за 10 охранители,
като бройките не ус-

пяхме да ги запълним,
казаха от нСо.
новопостъпилите
служители ще преминат начално военно
обучение и първоначална професионална подготовка. те ще
се научат как и кога
да използват огнестрелно оръжие, специализирано оборудване и на различни
техники и тактики за
защита.

Още 4 специалности
стават защитени
още четири специалности, изучавани в минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, стават
защитени, реши правителството.
С тях списъкът се разширява на
общо 27 специалности, от които 14
са в областта на филологиите, 2 са
в областта на физическите науки, а
останалите 11 са в областта на техническите науки.
Причината за разширяването
на списъка е очакваният недостиг
на специалисти с тези инженерни
профили на пазара на труда. През
последните години броят на студентите по четирите специалности все
повече спада, което води и до намаляване на броя на дипломираните
инженери.
новите специалности са “Приложна геофизика” от професионално направление “науки за земята”,

“Хидрогеология и инженерна геология” от професионално направление “Архитектура, строителство и
геодезия”, “обогатяване и рециклиране на суровини” от професионално направление “Проучване, добив
и обработка на полезни изкопаеми”
и “Разработване на полезните изкопаеми” от професионално направление “Проучване, добив и обработка
на полезни изкопаеми”.
очаква се в тези специалности да
се обучават общо 211 студенти в редовна и задочна форма на обучение
за образователно-квалификационна
степен “бакалавър”. За издръжката
им през академичната 2022-2023 г.
са необходими 100 553 лв., които
ще бъдат осигурени в рамките на
утвърдения разходен таван за държавните висши училища за 2023
година.
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Корнелиянинова:

настояваме по-скоро
да се гледа законът
на бСП срещу мигрантите
Правнатакомисияотложиобсъжданетонапредложениятазаиднатаседмица

Юлия КУЛИНСКА
бСП настоява проектозаконът за промени в наказателния
кодекс, с които се увеличават
наказанията за каналджиите,
да се гледа възможно най-рано.
“и днес сме свидетели на гонка между полиция и мигранти.
в последните дни живеем като
в гангстерски филм - гонки,
стрелби. Да припомня, че в
бургас загинаха двама полицаи.
един беше застрелян на границата, друг е тежко ранен. вчера отново имаше преследване
между полиция и мигранти в
центъра на държавата”, заяви
лидерът на бСП корнелия нинова от трибуната на нС в декларация от името на Пг.
Хората в пограничните райони живеят в абсолютен страх и
всички призовават институциите да вземат мерки, поясни тя.
нинова призова парламентът да
поеме своята отговорност в решаването на този проблем като
промени нк и завиши наказанията за хората, които превеждат
мигранти и които способстват за
придвижването им на територията на страната.
нинова припомни, че законо-

проектът е внесен от социалистите на 8 ноември. в него се повишава наказанието “лишаване от
свобода” на 20 години, глобите
се увеличават многократно, цялото имущество на каналджиите се
отнема, без да се издават условни
присъди, без да се търсят лесните
начини за заобикаляне на закона
и такива хора бързо да се отървават от правосъдие. в момента

цари пълно безвластие и безнаказаност, подчерта нинова.
“Законопроектът все още не
е разгледан в правната комисия.
Поставих въпроса на председателския съвет. това е абсурд.
всички излизаме тук, констатираме проблемите, тюхкаме се,
вайкаме се колко е страшно и нС
не предприема никакви мерки и
то при внесен, ясно разписан за-

Левицата в Ямбол
ще работи за засилване
на влиянието си
Представители на петте общински организации на бСП в ямболска
област приеха анализ на резултатите
от последните парламентарни избори
и набелязаха мерки за засилване на
влиянието на социалистите. Ситуацията в страната, позициите на бСП
и предстоящият през февруари конгрес на партията бяха в дневния ред
на областния съвет. в заседанието взе
участие зам.-председателят на нС и
на бСП кристиан вигенин.
Социалистите изразиха неудовлетворение от загубата на гласове, въпреки факта, че резултатите в 31 ямболски мир са два пъти по-високи от
националния резултат на бСП, в две
от общините - болярово и тунджа, са
победители, а ямбол остава областният град с най-силна подкрепа за бСП.
в доклада на областния председател митко андонов като основни
причини за намаляващата подкрепа
бяха посочени недобрата комуникация с хората, до които не са достигнали резултатите от добрата работа
на министрите на бСП от последното

правителство, както и опита на други партии от коалицията да си припишат всички отстоявани от бСП в
продължение на 12 години политики, като увеличението на пенсиите,
увеличението на майчинството през
втората година, данъчните облекчения за млади семейства, безплатните
детски градини и ясли, увеличените
детски надбавки и др. категоричната
позиция на бСП против предоставяне
на оръжия на Украйна и въвличането на българия в конфликта също е
останала недостатъчно ясна за избирателите. Действията на служебното
правителство, назначено от президента радев, на практика са работели срещу бСП в периода преди и по
време на кампанията.
в дискусията бяха изтъкнати и недостатъци при формирането на листата, както и в провеждането на кампанията в областта. Широко се споделя
необходимостта от подобряване на организационно-политическата работа
както на националното ръководство,
така и в общинските структури.

конопроект, съгласуван с институциите, които имат отношение
и знаят как да се реши този проблем”, обясни нинова.
“ако не побързаме да приемем промените в нк, всички ние
ще носим отговорността. Защото всички в момента я хвърлят
върху парламента и казват, че е
лошо законодателството, а наказанията са ниски. ние реагирах-

ме навреме, внесохме необходимите поправки и до ден днешен
те седят още на нечие бюро и
няма никакво движение”, възмути се нинова.
“когато дадена партия предложи нещо добро, ние го приемаме. Законопроектът на бСП
за борбата с мигрантите е добро
предложение и ние ще го подкрепим”, заяви председателят на
правната комисия радомир чолаков от герб в кулоарите на нС.
атанас атанасов, съпредседател
на “Демократична българия”,
също уточни, че има основание
да се подкрепят предложенията
на бСП. Според “възраждане”
такъв законопроект няма да
даде резултат. лидерът на “български възход” Стефан янев не
отговори категорично дали депутатите му ще подкрепят промените. Според него трябва да
се спре охранителната дейност
по границата от командировани
от мвр. Служебният вътрешен
министър иван Демерджиев
също обяви, че е внесъл законопроект за промени в нк, с които
се предлагат по-тежки наказания
на трафикантите.
По-късно правната комисия
не прие предложението на бСП
за промени в нк. “За” гласуваха 8 депутати, против бяха 3, а
6 се въздържаха. Смятам и призовавам този законопроект да
се разгледа по спешност, заяви
депутатът от “бСП за българия”
Смиляна нитова. По думите й
зачестилите случаи на инциденти с мигранти са притеснителни и предизвикват напрежение
в обществото. Според нитова
предложения за промяна могат
да се направят между първо и
второ четене. радомир чолаков
я репликира, че депутатите не
са се запознали с предложенията, няма и становища на институциите. той увери, че законопроектът ще бъде включен в
дневния ред на комисията през
идната седмица.левицата в ямбол ще работи за засилване на
влиянието си.

АбонАмент

2023
12месеца-204лв.
6месеца-102лв.
3месеца-51лв.
1месец-18лв.

Можетедасеабониратев:
„Българскипощи“АД
до15декември2022г.,
„Добипрес“ЕООД
до28декември2022г.,
вредакциятанавестника
до20декември2022г.

Заповечеинформация:тел.:029705203и029705216
Каталоженномер:6
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Повдигнаха пет обвинения на
Семерджиев, но не за умисъл
Обвиняемиятщебъдесъдензанепредпазливопрестъпление
Георги Семерджиев, обвиняем за
тежката катастрофа на 5 юли пред столичния хотел "Хемус", при която загинаха две млади жени, ще бъде съден за
непредпазливо престъпление. от софийската градска прокуратура смятат,
че няма как да защитят тезата, че той е
действал с умисъл. Според говорителката на СГП Десислава Петрова не може
да се твърди, че Семерджиев е можел да
предвиди смъртта на двете жени.
Разследването на случая е приключилпо за малко над четири месеца. на

Семерджиев са повдигнати общо пет
обвинения - за причинената по непредпазливост смърт на двете жени, за притежание на наркотици, за шофиране след
употреба, за използване на фалшива шофьорска книжка и за фалшиви номера.
Делото е 23 тома, разпитани са
близо 80 свидетели, изготвени са множество експертизи от 24 вещи лица.
екипът, работил по случая, е от трима
следователи и трима прокурори. Първото разпоредително заседание по делото ще е на 29 ноември.

едно от най-важните неща по време на разследването е било да се докаже, че именно Семерджиев е шофирал. По данните в обвинителния акт
на 17-та секунда от катастрофата той
е излязъл от автомобила си и е избягал бос, без да опита да помогне на
жертвите и пострадалите, и се е укрил
в дома си. в колата му са открити 0,65
грама метаамфетамин. той е шофирал
със 116 км/ч над разрешената скорост
от 50 км/ч. открита е Днк от жертвите по дрехите му.

Семерджиев не е изразил съжаление
при разпита си, добавиха разследващите. Предвиденото наказание, което той
може да получи за катастрофата със загинали, е от 5 до 20 години затвор.
едва след катастрофата се разбра, че над Семерджиев е разпъван
дългогодишен полицейски чадър, а в
прикриването му са участвали 40 служители. Засега само един е уволнен
и обжалва наказанието си. По случая
има и прокурорско разследване, но не
и резултат от него.

Учителите искат връщането
на помощните училища
Близо 78% от учителите
искат се възстановят помощните училища за ученици със
средни и тежки увреждания.
това сочат данни от проучване на синдиката “образование” към кт “Подкрепа”.
55,4% пък смятат, че трябва да
се промени финансирането за
деца и ученици със Специални образователни потребности (СоП), за достатъчен брой
ресурсни учители, психолози,
логопеди и др.
Според синдиката политиката за “допълнителна подкрепа”, въведена от няколко
години, е една от най-неработещите, обхваната от бумащина и формализъм. като
основен неин недъг се изтъква

допускането в клас до 3-4 ученика със СоП, което от друга
страна не намалява броя на останалите ученици. 35% от преподавателите предлагат да се
въведе длъжност “помощникучител” при наличие на дете
или ученик със СоП, но това
да не е за сметка на бюджета, а
с целеви средства от мон по
национална програма.
“някои от тези ученици са
с тежки заболявания - синдром
на ДАУн, аутисти и др., което
ги прави хиперактивни и респективно вниманието на учителя е насочено приоритетно
към тях. При отсъствие на ресурсен учител или помощникучител това отнема от времето
за останалите ученици, като те

трябва да наваксват учебния
материал с частни уроци”, посочват синдикалистите.
Друга група учители са
споделили, че е необходимо
отделно, целенасочено финансиране на допълнителната подкрепа на учениците не
само за достатъчен брой подпомагащи специалисти, но
и за материална база, специализирани програми, софтуер
и лицензирано обучение на
подпомагащите специалисти
за успешна интеграция на тези
деца и ученици. Групите за
допълнителна подкрепа да са
съставени от малък брой деца,
за да има ефективна работа,
както и достатъчен брой часове, смятат някои педагози.

Над 770 ученици са отпаднали
от училище за година в Сливенско
над 770 ученици са отпаднали от училище в Сливенско за година. тревожната статистика бе представена
на среща в областната администрация от началника на
Регионалното
управление
по образованието кристияна
Станкова. Срещата имаше за
цел да се набележат мерки за
намаляване броя на непълнолетните родилки.
върнатите в образовател-

ния процес са 190 деца, но
вторично са отпаднали 49. За
учебната 2022-23 г. напусналите училище до момента са
133, от които 73 са момичета.
4741 деца от област Сливен на възраст между 6 и 16
години са отпаднали или никога не са били записвани в
училище или детска градина.
от тях 2722 са в чужбина, а
2019 живеят все още в страната. Причините за отпадането

са вътрешната трудова миграция, незаинтересованост от
страна на родителите, ранните бракове, както и учебния
процес в електронна среда заради ковИД-19. Заместникобластният управител Антоний Андонов и началникът
на РУо кристияна Станкова
настояха образователните медиатори в края на всеки месец
да докладват за броя на върнатите в училище деца.

10 коледни базара ще има
тази година в София
Десет тематични коледни базара ще има тази година в София, а леденият парк ще бъде открит на 1 декември. Базарите ще бъдат и средища за
културни събития. те ще бъдат разположени в Южния парк, на пл. “Славейков”, на ул. “Съборна”, в нови Искър, на стадион “Герена”, в Северния
парк, в парк “възраждане”.
Леденият парк е изграден по модел на известната ледена пързалка пред
сградата на общината във виена. Почти цялата площ на княжеската градина
ще се превърне в огромен леден парк, който ще е най-големият на Балканите.
коледната елха на София тази година ще бъде пред народния театър, а
светлините й ще бъдат запалени на 1 декември. тогава ще има и празничен
концерт в Градската градина пред народния театър “Иван вазов”. коледното дърво ще е 10 метрово и с нов дизайн, ще има около 200 топки в цвят
шампанско, светещи спринтове и 77 000 лампички. околните дървета в
парка също ще бъдат украсени.

Приключи проектът "Детска бригада" за пчеларство
и градинарство за деца на сдружение "Европейски инициативи
без граници" и образователен център "Дворецът на децата".
Той е част от програма "Знание и растеж", финансиран
от Общинска фондация "Русе - град на свободния дух". Над
410 деца работиха по различни дейности в градината и пчелина

Жива верига затвори главен път
Жива верига от над двеста човека затвори вчера сутрин главния път СофияРусе при Пордимското село тотлебен.
Протестът водеха кметове от района и той
бе предупредителен, като блокира движението за 10 минути.
Протестът се планира от няколко седмици, като искането на хората е да се направи
уширение от главния път към подхода за
селото. особено критичен в този участък е
левият завой в посока от Плевен към Русе, защото се създава сериозна опасност за инциденти, които са се случвали през годините.
от АПИ информирали преди около
седмица, че в момента областното пътно
управление в Плевен провежда първата

стъпка преди предприемането на строителните работи - обществена поръчка
за изработване на технически проект за
кръстовището при село тотлебен. Според
местните хора такъв проект имало изготвен още през юни 2021 г., той е съгласуван
с областната дирекция на мвР в Плевен и
е изпратен за одобрение в АПИ.
“Искаме гаранции, че в държавния бюджет за 2023 г. ще бъдат заложени средства за изграждане на трета лента за завиване на ляво при отбивката за тотлебен на
главния път Плевен-Русе”, заявиха хората.
Ако не се получат гаранции, протестните
действия и блокирането на пътя ще продължат всяка седмица.

www.duma.bg
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Догодина може да останем
без изтребители
СделкатазановитеФ-16е
унизителназаБългария,заяви
депутатътотБСПпроф.РуменГечев
Парламентът одобри законопроект за ратификация на
споразумения, свързани с доставката на новите осем самолета Ф-16 Блок 70 и начина на
финансиране на сделката. румен Гечев от БСП цитира писмо на росица велкова, тогава
зам.-министър на финансите,
след среща във вашингтон.
тя докладва, че американската
страна не е проявила склонност да дискутира условията
за придобиването и плащането
на новите изтребители. Представителите на американската
страна не дали “приемливи,
състоятелни и логични мотиви
за увеличение на цените”. Социалистът припомни, че само
за няколко месеца СаЩ едностранно са увеличили сметката
с 200 млн. долара, а българската страна не е реагирала - срещата е завършила без приемлив за България резултат. той
обвини делегацията, че само е
отишла на екскурзия до СаЩ.
Според Гечев има опасност
от средата на следващата го-

дина да останем без бойни самолети заради това, че нашите
партньори не могат, не доставят или не искат да доставят
първите осем самолета.
Ценните книжа на американците са ниско рискови, призна Гечев, но отбеляза, че не
може да сравняваме бюджета
на българското министерство
на отбраната с този на СаЩ.
Българските
данъкоплатци
започват, макар и скромно,
да плащат държавния дълг
на СаЩ, предупреди той във
връзка с намерението за споразумение. Гечев посочи, че
документът предвижда 1,5%
доходност. “При какви условия нашата държава ще плаща
нашия държавен дефицит, като
при нас са 5 процента. тази
сделка е неизгодна, договорът
е унизителен за държавата. За
огромно съжаление, точка по
точка се оказахме прави в предупрежденията си”, посочи
депутатът от БСП.
Гечев припомни, че още
в началото на 2020 г. първи-

СнимкаБТа

Проф. Румен Гечев
те 550 млн. са преведени на
“Локхийд мартин”. “тук не
се казва 15 долара ли са останали по сметката. нищо не е
останало. БнБ може да гледа
с бинокъл как са останали 20
долара по сметката. няма ги
парите, които сме дали, за да
покриваме американски дългове, но идват плащанията за
България по наши дългове”,

предупреди той. румен Гечев
обаче попита какво са направили ГерБ през 2019 г. или
първите месеци на 2020 г. - никой не е открил такива сметки,
макар парите да са преведени. И заподозря, че за “жалки
проценти” се опитваме да минимализираме огромните си
загуби. от сметката на Пентагона са прехвърлени 550 млн.

на “Локхийд мартин” и не е
ясно колко пари са останали
още. на хвалбите, че вече е
произведен Ф-16, Гечев посочи, че фирмата била радостна,
че тепърва боядисва самолета,
а преди нас чакат Бахрейн и
Словакия и не е ясно кога ще
получим машините.
Още на стр. 11

Брюксел ни предупреди да не
изнасяме преработен руски петрол

ОИСР: Слаб растеж и свиване
на износа на България

“България не може
да продава руски петрол на трети страни,
дори включително ако е
преработен”, предупреди говорител на европейската комисия (ек).
това е поредният удар
по плановете на служебното правителството да
угоди на “Лукойл”, като
му позволи да изнася рафинираните си продукти
извън страната ни.
от тази позиция на
Брюксел личи, че почти сигурно ек няма да
позволи на България да
направи изключение за
“Лукойл” и да сключи
бартерна сделка с руската компания. Според
нея бургаската рафине-

минимално увеличаване на безработицата през следващата година и като
цяло устойчив пазар на труда в България.
това е записано в есенния доклад на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оИСр). Широко разпространеният недостиг на работна ръка
в определени сектори ще поддържа безработицата ниска - малко над рекордните
дъна, достигнати тази година.
оИСр очаква икономиката на България догодина да нарасне с 1,7%, което е
малко под прогнозата на европейската
комисия, публикувана преди по-малко от
две седмици, и малко над тази на служебното правителство.
Според доклада на организацията, в
която България кандидатства за членство
от близо 25 г., е заложено още свиване на
износа догодина заради икономическите
затруднения на търговските партньори
на българските фирми. Предвижда се и
намалено потребление в страната заради

рия трябва да започне
да плаща данъците си в
българската хазна и да
спре да изнася печалбите в Швейцария. За
целта обаче служебното
правителство трябва да
свали забраната за износ
на продуктите й.
“Целта на дерогацията е България да се
снабдява с петрол поради специфичната й ситуация, а не да го продава
на други държави членки или на трети страни,
включително ако е преработен”, твърдят от еврокомисията. Брюксел
цитира и член от насоките на еврокомисията,
който изяснява забраната
за препродажбата. в него

пише, че властите в държавите членки трябва да
се уверят, че не купуват
петролни продукти, произведени от руски нефт
в тези държави, които са
получили изключение от
ембаргото.
няма изрична забрана за износ на нефтопродукти, произведени от
суров руски петрол, внесен по море, а само по
нефтопровод, коментира
служебният вицепремиер по икономическата
политика и министър
на транспорта Христо
алексиев. той увери, че
страната ни се е запознала обстойно с европейския регламент, регулиращ тази тема.

все още високата инфлация и прогнозата
за ръст на лихвените проценти. “България е изправена пред затруднения заради
слабия растеж на основните си търговски
партньори”, пише в доклада на институцията.
Базираната в Париж организация очаква консервативен подход на следващото
правителство въпреки трусовете на политическата сцена в страната. Причината е,
че само подобен подход, според институцията, ще отвори вратата на България към
еврозоната. Политическа несигурност по
всяка вероятност ще постави в риск и определени планирани инвестиции.
от доклада става ясно, че се очаква
България да започне бързо възстановяване през 2024 г., подкрепено от публични
и частни инвестиции, стимулирани от
фондовете на европейския съюз. тогава
благодарение на повишаване на лихвените проценти се очаква и овладяване на
инфлацията в страната.

Депозитите на домакинства са почти 70 млрд. лв.
в края на октомври 2022
г. депозитите на неправителствения сектор са близо 112,4
млрд. лв. (72,7 на сто от БвП),
като годишното им увеличение е 11,6 на сто, съобщава
Българската народна банка.
Депозитите на нефинансови предприятия са над
39,2 млрд. лв. (25,4 на сто от
БвП). в сравнение с октомври 2021 г. те се увеличават
с 23,7 на сто. Депозитите на

финансовите
предприятия
намаляват с 14,3 на сто на
годишна база през октомври
2022 година и в края на месеца достигат 3,4 млрд. лв. (2,2
на сто от БвП).
Депозитите на домакинства са близо 69,8 млрд. лв.
(45,1 на сто от БвП) в края на
октомври. те се увеличават
със 7,3 на сто спрямо същия
месец на 2021 г.
в края на октомври 2022

г. кредитите за неправителствения сектор са почти 79,2
млрд. лв. (51,2 на сто от БвП)
при близо 78,6 млрд. лв. към
септември 2022 г. През октомври 2022 г. те се увеличават на годишна база с 13,1 на
сто.
кредитите за нефинансови предприятия нарастват на
годишна база през октомври с
10,4 на сто до почти 40,6 млрд.
лв. (26,3 на сто от БвП).

кредитите за домакинствата са над 32,7 млрд. лв.
(21,2 на сто от БвП) в края
на октомври. Спрямо същия
месец на 2021 г. те се увеличават с 15,3 на сто. в края на
октомври 2022 г. жилищните кредити са над 16 млрд.
лв. и нарастват на годишна
база със 17,9 на сто. Потребителските кредити възлизат
на повече от 15 млрд. лв. и
се увеличават с 13,8 на сто

спрямо октомври 2021 г.
кредитите за работодатели и самонаети лица се
увеличават на годишна база
през октомври с 10,6 на сто
и в края на месеца са 446,8
млн. лева.
кредитите, предоставени
на финансови предприятия,
са почти 5,9 млрд. лв. (3,8 на
сто от БвП). в сравнение с
октомври 2021 г. те се увеличават с 21 на сто.
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Банско и Боровец
са най-евтините
ски курорти в Европа
Министърътнатуризмаочаква
напролетИлонМъскунас
България официално е
най-евтиното място за каране
на ски в европа, според последното проучване на Post
Office Travel Money, цитирано
от британския вестник Daily
Mail. Боровец и Банско са двата най-добри курорта, посочва
вестникът. “очаквайте подходящи за средно ниво скиори
писти с красиви склонове,
оградени с дървета. нощният
живот е оживен, като и двамата курорта предлагат добри
ресторанти и барове”, се казва
в публикацията. в България се
очаква ръст от 15% на британските туристи през предстоящия зимен сезон. великобри-

тания е най-големият пазар за
ски курортите ни.
милиардерът Илон мъск
е очакван напролет в България, съобщи в свой пост
във “Фейсбук” министърът
на туризма Илин Димитров.
Преди ден той отправи покана към мъск да посети страната ни, след като основателят на Tesla и Space X хареса
и коментира снимка на Белоградчишките скали в “туитър”. милиардерът сравни
крепостта “калето” с пейзаж
от известна видео игра. тази
покана, която бе отправена
от Димитров под въпросния
пост, е била приета.

АктИвнИпотребИтелИ:

85% от сирената
са с повишено
съдържание на вода

“Има ясно изразена тенденция за увеличение на водното съдържание на сирената у нас, защото ако през 2020 г. завишено количество
вода е имало в 78%, сега то се отчита в 85% от предлаганото на пазара сирене, като дори при скъпите млечни продукти се забелязва тази
мода. наднорменото съдържание на вода в даден продукт е причина за
развитието на микроорганизми и когато ние не сме осведомени, това
може да рефлектира негативно върху здравето на хората”, заяви Богомил николов, председател на асоциация “активни потребители”.
Според него, ако се следва традиционната рецепта за направата на
сирене, много трудно ще се получи водно съдържание над 60%. Има
два начина, за да се постигне по-високо водно съдържание. единият
е ако продуктът не е достатъчно узрял, защото сиренето не може да
се направи за един ден, има технология, която изисква определен период на зреене. По чисто икономически подбуди обаче е по-изгодно
вместо 1 месец зреене сиренето да отиде на пазара още след първата
седмица. тогава може и да има по-високо водно съдържание. вторият начин е чрез добавки, които съдържат вода. “те са много трудни
за улавяне и за доказване, ние затова и тестваме косвения индикатор,
който е водата. тя трябва да се задържи по някакъв начин в сиренето,
следователно има и такива добавки. Фактът, че те не са оповестени
и ние не знаем какви са тези добавки, е първата индикация за опасност”, поясни николов. През 2005 г., когато беше първият тест на
сирене, нямаше нито едно сирене с високо количество вода, допълни
той. Има сирена, които са обозначени с БДС и при тях самата процедура на производство и контрол е малко по-сериозна и на тях може
да се има повече доверие. Със сигурност сирене под 15-16 лв. за кг
няма как да бъде качествено, обясни още Богомил николов.
в същото време от БИЛЛа Бългapия обявиха, че спира от продажба насипно бяло саламурено сирене, попаднало в “черния списък” на асоциация “Aктивни пoтpeбитeли”.

“След такава масирана
атака по всички фронтове сговорна дружина планина
повдига (в случая - мъск довежда). Поне знаем, че ще го
нахранят добре. Сега остана
да се подготвим за пристигането на най-богатия инфлуенсър в света”, написа Димитров
и приложи потвърждение към
ресторант ONA в белоградчишкото село Стакевци за
визита на мъск през април

2023 г. “Свързвам се с вас от
името на г-н мъск и Space X,
тъй като имаме планирано пътуване до България през месец
април 2023 г., моля, уведомете
ме, ако можете да си сътрудничите с нас при това пътуване, и ми кажете повече за
района и вашия ресторант”,
гласи съобщението, изпратено
до ресторанта.
министър Димитров също
така написа, че фотографът

владислав терзийски ще бъде
награден “за дългогодишните
усилия да показва красотата на
страната ни”. “Белоградчишките скали бяха 2 дни нон стоп
в медиите, което всъщност е
важното. а дано асфалтират
и пътя натам. това показва и
важността на социалните медии и инфлуенсърите за рекламата на страната ни. а г-н
мъск е винаги добре дошъл.
не само той”, допълва той.

Евтините цигари поскъпват от догодина
Парламентът прие на първо чете нов акцизен календар за цигарите, предложен от
министерството на финансите. Предложението, записано в поправките на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс, предвижда
плавно увеличаване на косвения данък за цигарите от 1 март 2023 г. до 2025 г.
разписани са и конкретни ставки, според които в следващите 4 години цените
на евтините цигари да се вдигнат повече
от тези на скъпите. Според експертите на
финансовото министерство, това означава
около 20-30 ст. на кутия за масовите цигари, а в хазната се очакват над 600 млн. лв.
след новото облагане.
Графикът за вдигането на акцизните
ставки и предложените им размери предвиждат всяка година налогът за цигарите да
се увеличава средно с около 5%, което означава нарастване на цената на кутия с около
20-30 стотинки. За тютюна за пушене нарастването на акциза е с по 10% годишно.

Енергийният министър изправи
на нокти вицепремиера Пеканов
отношенията между вицепремиера по еврофондовете
атанас Пеканов и енергийния
министър росен Христов са се
обтегнали сериозно заради закъснения по очаквани реформи
в сектор енергетика, свързани с
националния план за възстановяване и устойчивост. особено
тревожни, според Пеканов, са
заявени намерения от Христов
да сменя консултанта за енергийните проекти - европейската банка за възстановяване и
развитие (еБвр). Заради риска
от сериозни закъснения, от кабинета на Пеканов са изискали
спешно отговори от Христов
какво възнамерява да прави
със споразумението с еБвр за
изпълнението на енергийните
проекти. това става ясно от
изпратена кореспонденция до

енергийното министерство, цитирана от segabg.com. Писмото
на Пеканов до Христов показва
ясно рисковете от забавяне на
сроковете по второто плащане
по плана.
За проблемите на Христов с
консултанта еБвр се разбра на
заседание на енергийната комисия миналата седмица. в отговор на питане Христов обясни, че предложените условия
от еБвр за консултиране на
енергийните проекти по плана
- мегапроекта за батериите и
търговете за нови веИ мощности, не са достатъчно изгодни
за България. Според Христов
банката не е поела достатъчно
гаранции по проектите и затова
министерството обмисля нов
консултант в лицето на Световната банка или европей-

ската инвестиционна банка, с
които също има споразумения
за техническа помощ.
тези критики към споразумението с еБвр са силно
закъснели и създават сериозен
риск от бъдещо забавяне, става
ясно от писмото на Пеканов до
енергийния министър. Забавянето на споразумението с еБвр
поставя под риск изпълнението
на двете инвестиции и може да
доведе до загуба на 2,2 млрд.
евро, се казва в писмото на Пеканов. Забавянето на отделни
междинни стъпки поставя под
риск и цялостното изпълнение
на плана, смята вицепремиерът. той е поискал от Христов
да предостави информация до
края на седмицата какви мерки възнамерява да предприеме
енергийното министерство.
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Сръбски митничари
хванаха недекларирани
129 500 евро
На граничния пункт Калотина-Градина сръбските митничари
са заловили пътник, който носел
в раницата си недекларирани 129
500 евро. Той и спътникът му пътували от Австрия към Турция.
Казали на митничарите, че нямат
нищо за деклариране, макар да носили пари брой. Върнати са им по
10 000 евро, колкото е позволено
да се пренася на границата без
деклариране. За останалата сума
ще се произнесе съдът.

Откраднаха златно
съкровище за милиони евро
в Германия
Крадци са задигнали от музей
“Келти и римляни” в град Манхинг
в Бавария златно съкровище от
келтския период на стойност милиони евро. Съкровището от 450
златни монети е било открито в
града през 1999 г. и е смятано за
най-голямата находка на келтско
злато през миналия век.
снимкибта

Поредният плавателен съд със стотици мигранти на борда акостира на гръцкия остров Крит. Всички са млади мъже.
В последните дни се засили трафикът на незаконни чужденци, отбелязват властите в страната

Кипър дава 24 млн. евро
за социална програма
Запълванетона„битоватакошница”
еотложенозаследпрезидентскитеизбори
Почти 24 млн. евро отпуска правителството на
кипър за държавно субсидиране на нова социална
програма. тя е насочена към
подобряване
социалното
подпомагане на децата, за да
се намали рискът от детска
бедност и социално изключване. Ще бъдат създадени
най-малко 27 многофункционални центъра и жилищни
структури с грижи за деца,
за младежи с проблеми в
общуването, хора с увреждания и възрастни, които
се нуждаят от дългосрочна
помощ, съобщи социалната

зам.-министърка Анастасия
Антуси.
Предвидените
почти
24 млн. евро ще бъдат предоставени на организации
с нестопанска цел, неправителствени сдружения и
местни власти. Субсидията
ще покрива 75% от общите разходи по програмата,
с максимално финансиране
до 500 000 евро. в някои
групи проекти безвъзмездната сума може да достигне
до 100% от стойността им.
Средствата за реализация на
социалната програма са осигурени от европейски фон-

Девет българи обрали
гръцки пенсионери

Сътрудничество между българската и гръцката полиция
доведе до арест на българи, участвали в измамна схема за
264 000 евро. властите в Солун разкриха престъпна група за
телефонни измами, благодарение на обмяната на информация и съвместни действия с колегите им у нас.
в престъпната група са участвали девет наши сънародници и двама гърци. Само за пет месеца те са откраднали от
възрастни хора не само пари, но и ценни предмети. Представяли са се за лекари или полицаи, като са искали пенсионерите да платят за освобождаване на близък след несъстояла
се катастрофа или спешна операция, съобщи Бнр.
При разследването са доказани 18 измами и 6 опита за
измама.
четирима от българите са арестувани при получаване на
пари, а другите ни сънародници са задържани у нас. очаква
се скоро да бъдат предадени на гръцкото правосъдие, съобщават от полицията в Солун.

дове чрез националния план
за възстановяване и устойчивост. Целта е първите десет центъра да бъдат готови
до края на 2024 г., а цялата
програма да бъде завършена
до средата на 2026 г.
в същото време поради разногласия се провали
въвеждането на т.нар. битова кошница с евтини основни потребителски стоки
преди рождество, както се
планираше първоначално.
около 50 категории хранителни продукти от първа
необходимост за домакинствата на по-ниски цени ще

бъдат включени в нея, предвижда законопроектът, разработен от министерството
на търговията. С него се изменя действащият закон за
регулиране на продажните
цени, като се позволява на
министъра на търговията да
определя продуктите в “битовата кошница” и таван на
цените им за определен период.
в кипър ще има президентски избори през февруари и решението за “битовата кошница” ще взема
правителството на следващия президент.

Еврокомисията спира
докладите за Румъния

румъния е изпълнила показателите, залегнали в механизма за сътрудничество и проверка (мСП), показва последният доклад на еврокомисията (ек) по изпълнение на ангажиментите й в съдебната реформа и борбата срещу корупцията.
Според ек напредъкът на северната ни съседка е достатъчен
за изпълнението на ангажиментите по мСП, поети при присъединяването й към еС, и процесът е успешно приключен.
Занапред ек няма да наблюдава или да докладва за румъния в рамките на мСП. мониторингът обаче ще продължи в
рамките на годишния цикъл в областта на върховенството на
закона. резултатите от него ще бъдат включени в годишния
доклад на ек за върховенството на закона, какъвто е случаят
за всички държави членки.
България отпадна от механизма на наблюдение през 2019 г.,
след като е изпълнила задоволително препоръки по мСП. оттогава страната ни също не е обект на докладване по мСП, но
остава мониторингът в рамките на годишния цикъл.

Два взрива разтърсиха
Ерусалим, има ранени
Две експлозии разтърсиха Ерусалим. Ранените са между 15 и
18. Първата експлозия е станала
близо до Централната автогара,
а втората - на входа на квартала
“Рамот”. Двама от ранените са в
критично състояние, други двама
са сериозно пострадали.

Гневът срещу КОВИДмерките в Китай расте
Телевизионните кадри на зрители без маски на Световното
първенство по футбол разгневиха
китайците, които все още спазват
стриктната здравна политика на
Пекин за “нулев КОВИД”. Отворено писмо, задаващо въпроса дали
Китай е “на същата планета”
като Катар, се разпространяваше
онлайн, преди да бъде цензурирано
и изтрито от платформата.

Нов инцидент
със стрелба в САЩ
Най-малко 6 души са убити при
нов инцидент със стрелба в САЩ в супермаркет от веригата “Уолмарт” в Чесапийк, щата Вирджиния. Очаква се броят им да нарасне,
полицията претърсва обекта. Нападателят е мъртъв. Води се разследване. Зоната е отцепена.

Земетресение с магнитуд 6 по
скалата на Рихтер разтърси Западна
Турция. Регистрирани са 70 вторични
труса. Най-малко 35 души са ранени.
Няма информация за по-сериозни
материални щети или разрушени
сгради. Земетресението е усетено
и у нас - в Бургас, Варна и Балчик,
съобщи Националният сеизмологичен
център към Института по
геофизика, геодезия и география
на БАН
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Маймунската шарка
вече с ново име

Великобританияотчете78%ефективностнаваксинатасрещуболестта
световната здравна организация (сЗо) планира да
преименува маймунската шарка на "ем шарка" в стремеж да
премахне стигмата върху заболяването, съобщи в. "Политико". тази идея е от лятото, но
се очаква тези дни официално
да бъде одобрена.
Подготвяното преименува-

не става под натиск от американското правителство, което
настоява сЗо да предприеме
бързи действия за премахване на стигмата около името
на заболяването. висши служители от правителството на
президента Джо Байдън са
призовали в частни разговори
ръководителите на организа-

цията да променят името и са
намекнали, че сАЩ са готови
да действат едностранно по
въпроса, ако организацията не
предприеме достатъчно бързи
действия, посочва медията.
кабинетът на Байдън от месеци се тревожи, че името на заболяването задълбочава стигмата, особено сред цветнокожите,

и че бавното придвижване към
ново име възпрепятства ваксинационните усилия, които американските власти започнаха
през лятото след разпространението на заболяването в сАЩ
по-рано през годината.
Здравни експерти и активисти от ЛГБт общността също
така призоваха за промяна на

името, поставено на заболяването след откриването му през
1958 г. според тях наименованието маймунска шарка е
неточно, свързва се с расистки
стереотипи за Африка и оказва
вредно въздействие върху глобалните действия за борба с болестта, отбелязва "Политико".
междувременно Агенцията
за здравна сигурност на обединеното кралство обяви, че ваксината срещу маймунска шарка е 78% ефективна. и призова
гей или бисексуалните мъже да
приемат препарата, тъй като те
са най-застрашени. великобритания регистрира 3570 потвърдени случая на заболяването.
Поставени са над 55 000 дози
ваксини в страната.
Коментар на стр. 11

ЕП обяви Русия
за „спонсор
на тероризма”
европейският парламент одобри резолюция, според чийто смекчен вариант русия
вече не е терористична държава, а "само"
спонсор на тероризма. тя бе приета с 494
гласа "за", 58 "против" и 44 "въздържал се".
Групата на социалистите и демократите бе
разделена. според евродепутата Петър витанов има разцепление при колегите му от
Германия, италия, испания, Португалия и
словакия, но се очакваше групата като цяло
да подкрепи документа. По думите на витанов, в правната терминология, възприета от
европейските държави, държава спонсор на
тероризма не съществува. "когато наречеш
една държава терористична, това означава,
че ти торпилираш всякакви опити да преговаряш с нея, защото кое правителство преговаря с терористи", каза витанов.
еП призовава ес да въведе подходящо
законодателство и да обмисли добавянето на
русия в списъка на държавите, проводници
на тероризъм. това ще доведе до значителни ограничителни мерки срещу москва и ще
има сериозни последици за отношенията на
ес с русия, отбелязват евродепутатите. те
призовават в европейския антитерористичен списък да се включат руската паравоенна групировка "вагнер", 141-ви специален
моторизиран полк, известен още като "кадировците", както и други въоръжени групировки, милиции и марионетни сили, финансирани от русия.

СнимкаБТа

Броят на загиналите при земетресението в Индонезия достигна 268. По данни на местните власти
други 151 човека са изчезнали безследно, а над 1000 души са получили наранявания

Мелони разгневи опозицията в Италия
разделената
иначе
опозиция в италия се
обяви срещу приетата от
кабинета на Джорджия
мелони бюджетна програма за 2023 г. в размер
на 35 милиарда евро. Демократическата партия и
"Пет звезди" чрез своите
лидери енрико Лета и

Джузепе конте призоваха към национален протест. Лета посочи датата
17 декември, "Пет звезди" ще решава дали да
избере същия ден.
Джузепе конте и "Пет
звезди" са недоволни, че
правителството реши да
третира държавната суб-

сидия срещу бедността и
безработицата за гарантиран минимален доход.
"Готови сме на всичко,
за да защитим тези доходи на нуждаещите
се граждани", каза той.
мярката варира между
650 и 770 евро месечно. мелони предвижда

да я отмени до края на
2023 г., за да се създаде трудова заетост. от
друга страна, полицията
разкри хиляди случаи на
фалшифицирани документи, включително и от
чужденци, за получаване
на тези държавни субсидии.

Болсонаро оспори изборния резултат
Бразилският президент Жаир
Болсонаро официално оспори загубата на изборите миналия месец. той е внесъл във федералния
изборен съд оплакване, свързано с
"извънредното потвърждаване" на
резултатите от балотажа, който загуби от левия кандидат Луиз инасио Лула Да силва. съдът вече е
сертифицирал резултатите.

в жалбата до върховния избирателен съд Болсонаро се позовава на "технически неизправности" на електронните машини за
гласуване. световните медии посочват, че този акт най-вероятно
няма да има ефект в процеса по
предаването на властта, но може
да усили протестите срещу избора на Лула, при които се стигна

до блокиране на ключови транспортни коридори в Бразилия.
след вота Болсонаро не призна в пряк текст загубата, но се
съгласи да не възпрепятства предаването на властта. По-късно
той потвърди, че ще следва конституцията и ще позволи мирно
предаване на властта в края на
тази година.

Британски съд отряза
шотландския
референдум
върховният съд на великобритания постанови,
че шотландското правителство няма правомощията
за нов референдум за независимост без съгласието на
британското правителство. то искаше да организира
референдум през октомври догодина с въпроса "трябва ли Шотландия да бъде независима държава?".
Председателят на съда робърт рийд каза, че петимата членове на съда са приели решението с единодушие. Лондон отказва допитването с довода, че въпросът е бил уреден през 2014 г., когато шотландците
отхвърлиха независимостта с 55 срещу 45 процента.
Подкрепящото независимостта правителство в
единбург иска това решение да бъде преразгледано,
защото на референдума за излизането на великобритания от ес мнозинството шотландци са гласували
"за" оставането в съюза, което според шотландския
кабинет създава изцяло нова политическа ситуация.
Проучванията показват, че шотландците са разделени поравно за независимостта, но повечето избиратели не желаят нов референдум.
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БориславГуцанов:

Нов ляв проект
няма да огъне БСП
Констатирахмефалшиви
подпискиидекларациисискане
заспешенконгресисмянана
ръководствотонапартията,твърди
организационниятсекретарнаБсП
ᄑ
Интервю на Нора
СТОИЧКОВА, БСТВ
n Ръководството на
БСП започна своите обиколки из страната. Последно посетихте организациите в Хасковска
област. Какво е състоянието на партията там?
- Правим такива посещения всеки понеделник с
колегите от ИБ на БСП, от
парламента. не само в областния град, но и във всяка община от съответната
област. Интересни са срещите с нашия актив по места, защото хората поставят
проблемите лице в лице с
нас, а не някой друг да ни
ги препредава. Искаме да
чуем нашите партийни членове - какво се случва по
въпроса с хартиената бюлетина, с прословутите декларации за смяна на датата
на конгреса. коментира се,
че има много такива срещу
ръководството и проверяваме дали това е така.
оказа се, че нещата са
доста по-различни, отколкото прочетохме в един-два
сайта, свързани с определени личности. До момента
има шест такива декларации, които са постъпили на
"Позитано" 20 и които искат смяна на ръководството и конгрес в началото на
декември. така че фактите
се разминават с медийните
публикации.
много е странно, че в
част от организациите членовете им не знаят за заседания, на които са обсъждани подобни декларации.
натъкнахме се на доста интересни моменти, които ще
обсъдим на национален съвет, а не в ефира на БСтв.
Истината е такава: има
шест декларации на "Позитано" 20, а се твърди, че
са 16. така че десет декларации или са без подписи,
или е нямало кворум на
заседанията, че да бъдат
приети.
решението на нС на
БСП е пределно ясно: конгресът ще се състои на 11
и 12 февруари със следния
дневен ред: нова програма на партията, промени
в Устава с оглед на промененото организационно
състояние. нова програма

и Устав, които да са в крак
с времето. колкото до тези
писма с искане за по-бърз
конгрес, независимо дали
са 6 или 16, ще им обърнем
нужното внимание.
n Чуваме, че в декларациите има фалшифицирани подписи. Доколко
са верни подобни информации?
- Да, така е. в тополовград излязоха доста неприятни факти. Излизат и
извън Устава на партията, а
по-скоро са за разследване
от други институции.
в едната от подписките
има подписи на учители,
без те да знаят за тях и да
са членове на БСП, използвани са техните подписи.
Интересно е кой е направил
и е внесъл тази фалшива
подписка в нС и дали областният председател на
БСП там знае за това? този
проблем беше поставен от
партийния актив в тополовград. Ако някой си мисли,
че леко ще минат подобни
фалшификации на подписки срещу ръководството на
партията, много сериозно се
лъже. тези подписки може
и да отидат в специализираните органи на държавата,
защото това вече мина извън границите на нормалното и на партийното.
както и в Харманли
ръководството се скри от
среща с корнелия нинова
и нас, но партийните членове бяха там. нали искат
разговор? къде са тогава и
защо се скриха? не искат
да говорят очи в очи с нас,
а после се появяват фалшиви подписки.
от 296 организации по
страната има само шест декларации, внесени на "Позитано" 20, а в още десет
е имало подобни обсъждания. това доказва демократичността на БСП. Ще
обърнем внимание на всяка
декларация, но това, което констатираме, е, че от
първата до последната са
"копи пейст".
n Какви са аргументите в тези декларации?
- Свързани са с това, че
по-най-бързия начин трябва да има конгрес, защото
партията е в тежко състояние. Иска се и на този
конгрес да се обсъди една
единствена точка от Устава - да се премахне прекият избор на председател
на БСП. И едва ли не да

се свали ръководството на
партията още сега и да се
избере временно ръководство - някакъв триумвират,
който да управлява, докато
бъде избран следващ председател на БСП. Искания,
които са в разрез с решението на националния съвет.
Лично на мен ми идва
малко в повече - евродепутати, вместо да работят
за спечелването на изборите, са събирали подписи
от членове на нС и още в
нощта на изборите входираха подписка срещу ръководството на БСП. мисля,
че по друг начин трябва да
гледат на БСП. Защото без
партията надали щяха да
бъдат евродепутати в тази
ранна възраст.
n И не само на тази
ранна възраст, но и с този
слаб потенциал, който
демонстрират.
- възрастта не е порок,
но тя не бива да бъде и
предимство. трябва да има
кадрова политика, а не да
се издигат спонтанно хора,
понеже са млади и се харесват. Затова виждаме такива
резултати в момента.
n Говорите за нова
кадрова политика. Това
ще залегне ли в новия Устав?
- категорично, да. Смятам, че липсата на сериозна
кадрова политика е едно
от слабите места на БСП
през последните няколко
десетилетия. не можем
да върнем онези времена
преди години, но трябва
да има изключително сериозен подход и подбор на
кадрите на партията. всеки
трябва да знае как върви
неговото кариерно развитие, но и много внимателно
да бъдат подбрани хората,
които ще бъдат избрани за
общински съветници, за
кметове и т.н.
основният критерий
трябва да бъде с какво те
са допринесли, какво още
могат да направят. така
трябва да се определят и
кои могат да бъдат кандидати за народни представители. когато се прави една
група, тя наистина трябва
да стои сериозно в очите
на обществото и да вдъхва доверие, както и да има
нужната експертиза. това

наистина е много ювелирна работа - от самото начало на членството им в БСП,
докато стигнат до парламентарната трибуна.
n Какви други промени
ще претърпи Уставът на
БСП?
- в момента събираме
предложения от организациите в цялата страна. всеки вторник се събира комисията, която ги разглежда.
Затова гледам на тези декларации, от една страна,
за да се информирам какви
са исканията, но от друга с ясното съзнание, че в тях
има друг помисъл на авторите им. вижда се, че са
изработени от един и същи
център. не става въпрос
да осъществим принципа
"Стани, за да седна", към
конгреса на БСП трябва да
се подходи сериозно.
n Какво е това ново
ляво обединение?
- Проследих изявата на
костадин Паскалев в ефира
на националната телевизия
и прозвуча много добре
като предложение. но нека
да се замислим за какви
хора става въпрос. Защото
г-н Първанов и г-н румен
Петков напуснаха БСП, за
да направят АБв. Преди
години те влязоха в коалиция с ГерБ. въпреки това
в предходния парламент
направихме така, че те да
имат депутат в рамките на
лявата коалиция, така че
тогава си подадохме ръка.
мая манолова най-много
атакува БСП през последната година и половина,
независимо че благодарение на партията стана и
зам.-председател на нС, и
омбудсман. След което цялата софийска организация
застана зад кандидатурата й за кмет на столицата.
По принцип, нямам нищо
против, но нека тези хора
се върнат в БСП, там, откъдето са излезли. такова е
и решението на нС на БСП
от 2016 г. нека тези хора
да се върнат в БСП. татяна
Дончева също беше част от
БСП, но напусна при едно
друго ръководство. Същото се случи и с Георги кадиев. тези хора създадоха
свои партии, свои проекти,
влязоха в парламента, а после вече не можаха да вля-

зат. нека това обединение
да бъде част от БСП, а не
отвън да ронят партията.
членове на националния съвет, каквито са костадин Паскалев и Петър
мутафчиев, нека да не
правят външно ляво обединение. трябва ясно да си
дадем сметка кой по какъв
път е минал.
Да, в БСП искаме такова
обединение. Предложихме
и на татяна Дончева преди
два парламента да се върне,
но нейните условия бяха
странни и много тежки за
една 130-годишна партия.
не е редно да ги коментирам в ефир, това ще направим на пленума.
n Идеологията е това,
което прави партията,
защото тя обединява хората около нея. В този
смисъл - каква е целта на
този нов ляв проект?
- ние сме за създаването на общ фронт, било национален, било отечествен,
както е било навремето,
срещу това, което се случва в България. Срещу паралелната държава, срещу
задкулисието, защото виждаме, че то много трудно
може да бъде победено. И,
наистина - левицата е тази,
която може да го направи. няма друг, освен БСП,
който да може да подходи
държавнически към този
проблем. който да може
да каже: икономиката, селското стопанство, енергетиката, социалната и здравната сфера ще се развиват
по начин, който да бъде в
полза на хората, бизнеса и
държавата. най-вероятно
още на конгреса ще има подобни решения. Дори сега
ще направим в парламента
подобни предложения. Хората искат да видят перспектива и сигурност.
така че новият ляв проект не е приемлив за БСП и
това няма да огъне партията. Ако някой си прави такива грешни сметки, просто
не е познал. ние сме правили опит за механичен сбор
на партии и резултат няма.
А хора, които са напуснали
БСП и са се провалили в
своите политически проекти, да се опитват да налагат
условия на БСП - не, това е
неприемливо!
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На фокус

Стига упражнения
на гърба на левицата

БСП,лявотообединениеипореднитетелевизионнибомбардировки

четвъртък
24 Ноември

2022

дишното Народно събрание аБв имаше
депутат. в по-предишното Георги кадиев също беше народен представител от
БсП. т.е. никой не може да обвини БсП,
че не е търсила диалог, разговор и път
към тези партии. и понякога преговорите сполучваха, друг път се разбиваха
в огромното самочувствие и претенции
на някои хора.
въпросът с това ляво обединение,
който винаги ме е вълнувал, е какво различно от БсП може да предложи то?
искам да чуя конкретните идеи, визии,
предложения, които изведнъж ще възстановят лявото и ще му осигурят много посилно обществено присъствие и смисъл,
ако правилно тълкувам въздишките на
Паскалев. отсега мога да кажа - няма да
чуем нищо различно. Защото тук също

битката не е за идеи


Александър СИМОВ

лежки, критики, вътрешни недоволства
и терзания, а точно тогава - няма никой
на терена.
много по-лесно е да си

опозиционер в сенките

в последните няколко седмици изведнъж (абсолютно дирижирано и съвсем неслучайно) БсП отново стана обект
на масирана медийна бомбардировка.
Знайни и незнайни сайтове заредиха автоматите и започнаха да се упражняват
за пореден път на гърба на левицата.
Научихме, че в цялата страна общински организации въставали срещу
корнелия Нинова. една след друга приемали декларации с искане за оставката
на лидера на БсП и настоявали за спешен, скоростен, светкавичен, направо
свръхсветлинен конгрес, по възможност
още в първите дни на декември. Целият
този експлозивен коктейл бе гарниран с
поредното телевизионно турне на хора
от средите на БсП, които да се отдадат
с удоволствие на любимия си рефрен:
партията се гърчи, партията агонизира,
партията ври емоционално и се разтърсва душевно, но ако под някаква форма
успеем да изгоним Нинова, всичко отново ще е цветя и рози, светло бъдеще и
политическа утопия...
При по-внимателно вглеждане целият този сюжет се разпада като картонена
кула. оказа се, че повечето организации,
които били приели “декларации срещу
Нинова”, не знаят това. а там, където такива текстове са били предложени, те са
приети при отчайваща липса на кворум.
което издава доста екзотичен стил на работа - ако още в опозиция започваш да
прилагаш апаратни схеми, за какъв стил
на работа говори, ако някога доближиш
до властта, а?
ръководството на БсП тръгна из
страната. особено впечатление направи,
че из Хасковско всички “опозиционери”
се изпокриха. което е повече от странно.
от години слушам как в левицата няма
диалог и чуваемост. а ето, че Нинова ти
идва на крака и получаваш възможността да кажеш очи в очи всичките си забе-

скрит зад комфорта на някаква измислена колективна декларация. което издава едно - проблемите на БсП не са тези,
които публично ни се изнасят и които
медиите тръбят със страстта на млади
поетеси. БсП определено има какво
да решава за собственото си бъдеще и
функциониране, но това няма как да се
случи в киселинна медийна атмосфера,
която редовно се подклажда от нарцистични изблици на хора, които направиха политическа кариера от простичкия
факт, че винаги са готови да плюят своята партия или да я пържат публично
от екрана. Но това сме го дъвкали многократно. очевидно в БсП точно този
факт трудно ще се промени.
важно е обаче да го изговорим, защото слушаме всякакви анализи на тема
“защо левицата получи този резултат
на вота”. тежки политически грешки,
колебливо поведение, неясен идеологически профил, организационен разпад,
липса на диалог - какво ли не мина пред
очите ни като обяснение. вероятно във
всяко има доза истина. Но, да си кажем
честно, една от големите причини за загубите обикновено не се споменава. или
ако я посочиш, срещу теб граква хор от
будни съвести и леви треперливи сърца,
който стене: “вижте го, този е ниновист,
този е нагаждач, този обслужва ръководството”. Ще оставим тези обвинения
встрани. Невъзможността за разговор
никога не е по вина само на една от страните и ще посочим причината.
Ще посочите ли друга партия, освен
БсП, в която всички вътрешни проблеми
се разнасят по медиите и ехтят от сутрешен блок на сутрешен блок. и това не започна от 2021 г. а е факт от 2017 г., когато стана ясно, че БсП излиза от мъртвата
си точка и става мощна, безкомпромисна
и яростна опозиция. тогава започна парадът на суетата по медиите, който с години трещеше като буря. всеки пленум
на левицата се превръщаше в ревю на оскърбените, които ходеха по медиите да
обясняват колко драматични са нещата.
а най-накрая, за капак, когато дойде поредицата от избори, в която се пържим
и до днес, повечето от “оскърбените”
играха и помагаха на други партии - на

мая манолова, на “има такъв народ”,
на “Продължаваме промяната”, а найнакрая и на стефан Янев. което не попречи на тези познати лица да са първи
на медийния фронт след всеки вот и да
настояват за носенето на отговорност, за
бързи промени, конгреси и какво ли не.
и нека никой да не си мисли, че тази
причина е странична като обяснение.
Партия с вътрешен разрив, с отворена
политическа рана няма как да се пребори за допълнително доверие. На скарано
семейство никой не ходи на гости.
БсП беше обезкървявана, източвана,
блъскана по медиите.

Интригата се превърна
в основното оръжие
на вътрешнопартийните схеми за удари
по ръководството. между другото, така
е и с митичния конгрес.
Националният съвет гласува той да
е през февруари. решението е прието. и
фактът, че медийното дефиле отказва да
се съобрази с него, също е много странен. каква е разликата между декември
и февруари? Нали форум ще има? и
защо му е на някого бърз конгрес? Цялото меню от проблеми, които ни сервират по медиите, няма как да се реши със
скоростен форум. Необходима е добра
подготовка, за да може все пак на този
конгрес да се обсъждат значимите проблеми. Но не! Бързият конгрес е евфемизъм. Цялата пара в свирката опира до
оставката на Нинова. това е основното
искане. Промяна на устава, скъсване с
демократичната практика за пряк избор
на лидер и взимане на главата на лидера. ако това се случи, изведнъж всички
други разговори ще спрат. телевизионните нарциси повече няма да се сетят да
правят идеологически дискусии и политически тиради.
в името на тази амбиция вече виждам, че се активизират интересни, дори
екзотични тези. Наскоро костадин
Паскалев изстреля, че ще прави “голямо ляво обединение”, а по-късно дори
обяви с кои партии и личности си го
представя - мая манолова, татяна Дончева, румен Петков, красимир Янков,
Георги кадиев... Прави ли впечатление
общият признак - все хора, които в някакъв момент от историята са напуснали
БсП. Защо и как е важно да се знае, но
ще оставим тези спомени за друг текст.
истината е, че с повечето от тях БсП е
правила обединение. в рамките на пре-

а за превземането на митичното и вълшебно трибуквие “БсП”.
Няма как да има ляво обединение без
най-голямата партия в това пространство. Партия, която никога не е отказвала диалог, но и не е позволявала на хора,
които трудно могат да покажат изборни
успехи, да й извиват ръцете.
Ще призная - аз самият също съм
за ляво обединение, но не за сметка на
БсП. всички опити досега за обединение встрани от БсП са се превръщали
в упражнения по реторика срещу единствената лява партия в парламента.
което винаги е било катастрофално. За
всички.
между другото, е лично удоволствие да видя, че мая манолова пак се
приема за част от лявото пространство.
Защото си спомням как като кандидат
за кмет на софия бягаше упорито от
разполагането й в оста “ляво-дясно”. и
беше основен говорител на тезата, че
вече няма ляво, нито дясно. какво ли
не прави политиката с хората, ей?
и тъй-като сме започнали нашата екскурзия сред красивите тези, с които БсП
редовно е пържена по медиите, нека се заядем с още една. Наскоро чух твърдение
от евродепутата Петър витанов, че БсП
е постигнала един успех в последните години - успяла е да се раздели с етикета
“статукво”, но после само за една вечер се
върнала в предишния отбор.
само накратко - БсП никога не е била
от статуквото. и всеки, а Петър витанов
е от тях, който е бил на банките в 44-тото
Нс, може да го потвърди. то заради това
срещу левицата беше изсипан толкова
много политически огън. след това този
етикет се използваше, за да може БсП да
бъде натиквана в ъгъла всеки път. Целта беше левицата да гласува послушно
и да мълчи, докато телевизионните експерименти бесуват. точно заради това
днес всичко е като дежа вю - в момента,
в който БсП защити своя, но неудобна
на другите, идея, тя пак се превръща в
“статукво”. един истински социалист не
би търпял ПП да се изживява като някакво бюро за политически сертификати. в
крайна сметка, няма значение как ни изживяват външните за нас партии. това е
изцяло техен проблем.
като се вживяваме толкова в темата
за “прокълнатата” хартиена бюлетина, за
пореден път правим БсП

заложник на външни страсти
които имат много малко общо не просто
с реалния дневен ред на страната, но и с
реалния дневен ред на партията.
ох, какъв ужас, че умните и красивите пак започнали да викат “червени боклуци”. Дори да приемем да се гласува по
интернет, тези хора няма да бъдат наши
избиратели. Но ние все гледаме да се
харесаме на външните, а социалистите кучета ги яли. ако започваме промяна,
трябва да я започнем оттам.
Добро начало е да си кажем всички
проблеми на конгреса през февруари.
Но точно там. там, където се дискутира. а не по телевизионните студия, където се интригантства. Надявам се, че
някои хора не са загубили способност
за първото.

четвъртък
24 ноември
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Проф.руменГечев:

Загубите от договора
за Ф-16 са стотици милиони

Сегабългарскитеданъкоплатцизапочват,макарискромно,дапокриватдържавниядълг
наСАЩ,заявинародниятпредставителот„БСПзаБългария”отпарламентарнататрибуна
Свидетели сме на пореден
неприятен звън в злополучния
и не в интерес на България
договор за доставка на чертежите на вече 16 самолета
Ф-16. това, което се предлага, на пръв поглед изглежда
добре, тъй като става дума
евентуално за осигуряване на
трохички приходи за българския бюджет чрез поделение
на Централната американска
банка, наричаща се Федерална резервна система, клон ню
Йорк. където парите, които
бяха преведени през август
2019 г. - първите 1,2 млрд. щатски долара, досега са донесли
загуби за български бюджет според този 1,5% доходност,
който определя американската страна - на близо 50 млн.
щатски долара. тази сума ще
достигне близо 100 млн. щатски долара загуби за 5 години,
ако удължаването на договора
и забавянето на доставките е
2 години, а не повече, което е
много възможно.
Пред мен отскоро е изключително любопитен доклад,
уреждащ тази материя (от 16
май 2019 г.) от тогавашния
зам.-министър на финансите
г-жа росица велкова. тя информира министъра на финансите за финансовите условия
на преговорите и очаквания
договор. Делегацията, посетила Съединените щати, се
води от ген. Атанас Запрянов,
по това време зам.-министър
на отбраната. от срещата във
вашингтон г-жа велкова докладва до министъра на финансите: Американската страна
не прояви склонност да дискутира и да отстъпи в позицията си, при което към момента
условията за продажба остават
кеш, предварително.
Заявленията на някои политици, че те са настоявали
да платим предварително

тези 1,2 млрд. щатски долара,
се всъщност подвеждане на
българската общественост.
тъй като и американската страна категорично е
заявила, че плащането е
трябвало да стане предварително.
освен това в доклада
на зам.-министър велкова пише: Представителите на американските институции, участващи в
срещата, не дадоха
приемливи, състоятелни и
логични
обяснения за

увеличените цени.
от офертата през февруари
2019 г. до август 2019 г. американската страна едностранно повишава цената на сделката с 200 млн. щатски долара.
в резултат на което, при тази
среща през май 2019 г. става
ясно, че американската страна
не желае да преговаря по цената, а българската страна не
реагира.
Зам.-министър велкова заявява: Срещата завърши без
приемлив за българската страна резултат, като представителите на САЩ изрично заключиха, че цените не подлежат
на промяна.
т.е. българската делегация
отива на екскурзия в САЩ,
изслушва назидателните сло-

какво ще спечели българската държава?
едни жалки трохи. една
пиар акция. и ще ви кажа
защо.
в доклада на зам.-министърката по онова време се казва, че според американската
страна бихме получили около
1,5% доходност от държавните ценни книжа, които с остатъка от парите бихме купили
на американския капиталов
пазар. Да, наистина няма риск,
тъй като ценните книжа на американското
правителство са

ва на американската страна
за повишение на цената с още
200 млн. щатски долара, заявява им се, че трябва да платим предварително цялата
сума, българската делегация
се връща от екскурзията, докладва, че това не е в интерес на
България, и не променя абсолютно нищо.
към днешна дата закъснението е вече повече от две години. Загубите за българската
страна са в стотици милиони
долари. и най-голямата загуба
е за българските военновъздушни сили, които най-вероятно от средата на следващата
година ще останат без бойни самолети, защото нашите
партньори отказват, не могат,
не доставят първите осем самолета.

нискорискови. те се водят висококачествени ценни книжа
на световните пазари.
но какъв е проблемът?
С откриването на тази
сметка ние връзваме бюджета
на р България и бюджета на
българското министерство на
отбраната с бюджета на САЩ.
което ще рече, че българските
данъкоплатци започват да плащат, макар и скромно, и да покриват държавния дълг на Съединените американски щати,
който вече е над 115-120% от
БвП на тяхната страна. това е
тяхна работа. Само че, ако ние
дори осигурим на остатъка от
тия средства 1,5% доходност,
при какви условия българската държава ще плаща нашия
бюджетен дефицит, след като

към момента вече лихвите са
над 5%? ние евентуално бихме получили 1,5% като от
умрял писмо от САЩ, финансирайки техния бюджетен дефицит, а тук ще плащаме поне
5,5% на парите, които не са
в нашия бюджет. А в същото
време трябва да теглим заеми
на международния пазар.
още от самото начало ние
от БСП гласувахме против
тази сделка за Ф-16. и предупредихме, че тя е неизгодна
за българската държава. че
този договор е унизителен за
българската държава. че този
договор е опасност на българските ввС. и, за голямо съжаление, точка по точка се оказахме прави.
когато излизат тук, на
парламентарната трибуна, и
защитават предложението за
ратификация, трябваше да си
направят труда и да проверят, че много отдавна, още в
началото на 2020 г., първите
близо 550 млн. щатски долара са преведени на "локхийд
мартин". Досега са направени
още няколко превода. не се
казва колко долара са останали в сметката - 5 или 15. нищо
не е останало. и ни заблуждават как БнБ всеки ден щяла да
следи сметката. Ами да следи!
Да гледат с бинокъл от покрива на БнБ как са останали 20
долара в сметката на Централната банка на САЩ.
А тук още от следващата
година ще трябва да теглим
нови дългове.
няма ги парите, които сме
дали, за да покрием американски дългове. няма ги самолетите. но идват плащанията за
България по нашите външни
дългове.
още веднъж - унизителна
сделка, опасна за сигурността
на България. БСП гласува против!

Политкоректност

Таня ГЛУХЧЕВА

Световният политически елит не спира да
ни изненадва с неверо-

ятните си и нестандартни хрумвания в името на
политкоректността. Защото е много загрижен
да не бъдат наранени
чувствата на определени групи и прослойки,
въпреки че няма нищо
против войните и бедността. чудна работа!
ето, вече “маймунската шарка” ще се
нарича “ем шарка”, за
да не се чувстват зле
маймуните и... чернокожите, предимно тези
в САЩ. Защото идея-

та идва именно оттам.
както и гениалното
хрумване преди години да бъдат преработени
произведенията
на марк твен, където
героят - негърът Джим,
вече е “афроамериканецът” Джим.
или наложеният ни
термин “роми”, въпреки факта, че у нас тези
хора казват, че са “цигани”, в италия се гордеят, че са “цингарос”,
а в испания - “хитанос”. но ние трябва да

ги наричаме “роми”.
Пак заради политкоректност, европейският
парламент гласува резолюция, според която
няма да наричат русия
“терористична държава”, да не ядосат Путин, а просто “спонсор
на тероризма”. Друго
обяснение беше, че никое правителство не би
преговаряло с терористи, но с техни “спонсори”... може.
и така - политкоректността ни преследва на-

всякъде: във всекидневието, в литературата,
дори в медицината.
в САЩ настояват да
бъдат преиздадени и
учебниците по медицина, където фигурира
“маймунската шарка”.
остава въпросът какво ще правят лекарите,
учили по тях - дали ще
ги накарат да си върнат
дипломите?
някой, някъде там,
нависоко, решава да
ограмотява нас, простосмъртните и невежи-

те, че названия, просъществували години и
векове, са неправилни.
и ни размахват пръст,
заплашват ни със съд
и присъда, ако говорим
“грешно”. и, за да се
адаптираме
по-лесно
към новото време, ни
изпращат не на “психолог”, а на “мениджър
по връзки с действителността”. но с тяхната,
подменената действителност, където нищо
вече не се казва така,
както преди.
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Обикновени хора
са герои в „Сфумато”

„о,щастливидни”отБекети„междинназона”оттеодорагеоргиева
сановитезаглавиявафишанатеатралнатаработилница

“о, щастливи дни” - третата премиера за новия сезон на театрална работилница “Сфумато”, ще се състои на
25 ноември, следващи представления - на
2 и 13 декември, от 19 ч., научи Дума от
Стефан иванов. творбата на Самюел Бекет поставя проф. маргарита младенова,
превод - антония Парчева, сценография
- никола тороманов, композитор - Христо намлиев. участват Светлана Янчева
и рашко младенов. “театърът на Бекет
може да се нарече жесток театър, театър
на неизбежното. театър за губещия човек,
“захвърлен” в битието, обречен на “вечното днес”. човекът, взет в неговата чиста
идентичност с въпросите без отговор, възпаленото съзнание, безсилно да развърже
неразрешимите възли между отиващия си
живот и всепроникващата смърт. нещата
и нищото. устата като полудяла, езикът
като отклик на абсурдното човешко битие,
натрошен от паузи, през които се провижда - какво?! Болката като modus vivendi;
като спасение от празнотата. Другият като
единствена опора. Сред галерията Бекето-

Снимкаяналозева

Сцена от “О, щастливи дни”

дарната актриса Джералдин
чаплин и съавторката на
филмите Джесика удуърт,
както и българските копродуценти мира Сталева
и Стефан китанов. Прожекцията на “Босият император” бе и британска
премиера на филма, чието
международно разпространение бе осуетено от настъпилата пандемия през
2020 г.
След представянето на
филмите се състоя близо
едночасов разговор с публиката, модериран от водещия британски кинокритик
Филип Бергсон. Щастливи
зрители успяха да се снимат и получат автограф от
изключителната Джералдин чаплин, научи Дума
от Светлана Дамянова от
“арт фест”.

П р е миера на
книгата
на Владимир Зарев
“Объркани
в свободата” организира ИК
“Хермес”
на 24 ноември от 18 ч.
в Книжен
център
“Гринуич”
в София,
бул. “Витоша” 37. Новият роман
на акад. Владимир Зарев засяга вечната тема за властта и можем ли
да бъдем истински свободни, ако доброволно се откажем от свободата
си, посочват издателите.

Два дни „черен петък” в Театъра на армията

Снимкатеатър“БългарСкаармия”

“Сирано дьо Бержерак”

Книга на Бранко Цветкоски
представят в клуб „Тракия”
С ъ ю зът на тракийските
дружества
в България,
Съюзът на
българските
писатели и издателство
“Захарий
Стоянов”
организират представяне на
книгата
“От същото тесто” от Бранко Цветкоски на
24 ноември от 17,30 ч. в Културния
клуб “Тракия” в София, ул. “Стефан
Караджа” 7А.

четвъртият фестивал на
българското кино в лондон,
реализиран от Светла Дионисиева - ръководителка
на Българския културен институт в британската столица, ще се запомни с първото
включване на миноритарни
български
копродукции,
сред които са филмите на
Джесика удуърт и Петер
Бросенс “Белгийският крал”
и “Босият император”. те
бяха прожектирани в красивата зала на Британското
географско дружество, продължение на емблематичния роял албърт хол.
Специални гости на паметната вечер бяха леген-

театър “Българска армия” остава
верен на традицията си да подарява на
своята публика “черен петък” в навечерието на коледните и новогодишните
празници. тази година на 25 и 26 ноември всички билети за спектаклите продукция на “армията”, от афиша за
декември и януари ще се продават по
12 лв.
Сред заглавията са най-новата премиера “в очакване на Годо” от Самюъл Бекет, “Сирано дьо Бержерак”
от едмон ростан с камен Донев в
главната роля, “Хотел между тоя и оня
свят” от ерик-еманюел Шмит, токущо излезлият “мизантроп” по молиер,
“Стъпка по стъпка” на Питър куилтър,
“Жена без значение” на оскар уайлд,
“Балдахинът” от Сидони-Габриел колет, “мечтата на идиотката” от анатолий Дяченко, “кафе с претенция”
от Г. марков, “По-студено от тук” от
лора уейд, “енигматични вариации”
на е.-е. Шмит с васил михайлов и

накратко

ви клоуни особено място заемат двамата
“щастливци” - уини и уили”, пише маргарита младенова.
четвъртата премиера за новия сезон
на “Сфумато” - “междинна зона” от теодора Георгиева, излиза на 24 ноември,
следващите представления са на 14 и
29 декември, от 19 ч. в зала “ъндърграунд” на театъра. режисьор е любомир
колаксъзов, композитор - Христо намлиев, хореография - ивет лазарова-торосян.
участват Славена Зайкова, елена Дечева,
илиян нонов. “междинна зона” разглежда човека, колебаещ се между срама и гордостта, страха и смелостта, съмнението и
решителността, безсмислието и смисъла,
разрушението и съзиданието, принизяването и възвисяването, живота и смъртта.
Срамът на човека от самия себе си. Срамът
като коректив за измерване на човешкото.
Срамът като провокатор за осъзнаване на
отговорността, която имаме пред себе си,
пред другите, пред света. Страхът от необратимостта на изборите, които правим.
Страхът да бъдем свободни.

Джералдин Чаплин бе гост на Фестивала
на българското кино в Лондон

Снимка“артфеСт”

натозиденсародени

АНГЕЛИНБАЛСАМАДЖИЕВ,
режисьорисценарист
ДИАНАЛЮБЕНОВА,
актрисаитвводеща
ЛИДИЯДИМИТРОВА,
диригентка
СИДОНИЯПОЖАРЛИЕВА,
преводачка,поетеса

милен миланов, “маркиз дьо Сад”
на Дъг райт с Георги кадурин в главната роля, “арсеник и стари дантели”
на Джоузеф кесълринг, “Басейнът” от
Щефан Фьогел, “черна комедия” на
Питър Шафър, “вкус на мед” от Шийла Дилейни, вдъхновила някога “Бийтълс”, “Завещанието на целомъдрения
женкар” от анатолий крим - мистерията на Дон Жуан, въплътена в мощния
актьорски талант на васил михайлов,
“урок по български” - поетичен спектакъл по “епопея на забравените” на
иван вазов, сценична адаптация - иван
налбантов, “Железният светилник” по
романа на Димитър талев, хитовата
комедия “ножица-трепач”, “колко е
важно да бъдеш сериозен” - най-виртуозно забавната комедия на уайлд,
Шекспировата комедия “много шум
за нищо”, “Секс, наркотици и рокендрол” на ерик Богосян - театрален хит
вече 30 години, “Забранените фокуси
на ненчо”.

Новият роман на акад.
Владимир Зарев с премиера
в Книжен център „Гринуич”

Изложба на Емануела Ковач
и Васил Колев-Vassillo
в Музей-галерия „Анел”
Продължават ексклузивните арт
събития, които Фондът за изкуство
и култура “Ангел Симеонов” организира всеки месец в Музей-галерия
“Анел”. Столичните ценители на
графиката ще имат шанса и удоволствието да разгледат най-новите
творби на двама утвърдени графици - Емануела Ковач и Васил КолевVassillo. Съвместната им изява е
озаглавена “Срещи”, а в критическия
поглед на проф. Аксиния Джурова куратор на изложбата, е вградена
не само оценка за творбите им, но
прозира и общият хоризонт, който
определя контекста в развитието на
графиката като жанр. Вернисажът
ще се състои на 24 ноември от 17 ч., а
самата изложба ще е на разположение на публиката до 10 декември.

четвъртък
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губивреме

отговоринакръстословицата
отброй228

- Ако жена ти
те попита защо
бутилката с
ракия е наполовина
празна, да знаеш,
че си се оженил
за песимистка...

воДоравно:
Етнолингвистика. Метро. Стоп. Юли. Ска.
Стил.Ем.Еке/Юрген/.“АВО”.Ах/Нарцис/.Тли.
Коала.Ирак.Трир.Тракт.Ас.Арина.Пи.Квардердек.Ша.Адио.Еак.Со.Къна.Оранж.“АТР”.
Линеали.Тигри.Исландия.Аорист.Вилает.“АБ”.
“Елка”.Тон.Р.Н.Блинд.Ам.Рео.Голиат.Усое.
МИА.Аму.Исмаил/Орхан/.Воал.Ар.Титан.Ик.
Свирни.Перитонит.Свако.Вар.“АГНИТ”.АлександърАгин.
отвЕсно:
“Стелеотишъл,сволсиидва”.Икар.Анилин.
Ост.Ал/Даниил/.Дом.Елак.Анал.Ремарке.Лес.
Аква.Енаре.“Ан”.Ок.Битка.Тад.Аденоми.Нрави.Риолит.Илиева/Мария/.Иго.Оратория.БГА.
Кран.Асе.Ало.Ирд/Каарел/.Листак.Рентабилност.Стих.Адажио.Ни.Авоар.Стол.Трек.Греда.
Линга.Ип.Трик.Арил.“ТА”.Ринг.Ек.Елин.Стиска.Мантии.Адмиратор.Тамбури.Т.Н.
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нЕдЕля

хороскоп
СлАБдъжд

ПроМЕНлИВо

ПрЕдИМНооБлАчНо

оБлАчНо

максимални

максимални

максимални

максимални

10

9

o

C

05.55 денятзапочва
09.05 СутринсъсСветовнотопървенствопофутбол
09.25 100%будни
11.00 Култура.БГ
11.30 днеснаСветовнотопървенствопофутбол
12.00 Посветаиунас
12.25 Новининатурскиезик
12.35 Малкиистории/п/
13.00 Последниятпечели-семейнокуизшоу/п/
14.00 Телепазаренпрозорец
14.15 “Принцеса лилифее” - анимационенфилм
14.30 ФИФАСветовнопървенство
2022:Третополувреме
15.00 ФИФАСветовнопървенство
2022: Уругвай - република
Корея, среща от груповата
фаза-прякоотдоха
16.55 ФИФАСветовнопървенство
2022:Третополувреме
17.30 Българияв60минути-
изданиеотБНТВарна
18.00 Посветаиунас
18.20 ощеотденя
18.45 СпортТоТо
19.00 Последниятпечели-семейнокуизшоу
20.00 Посветаиунас
20.15 ФИФАСветовнопървенство
2022:Третополувреме
21.00 ФИФАСветовнопървенство
2022: Бразилия - Сърбия,
среща от груповата фаза -
прякоотАлдаайен
22.55 ФИФАСветовнопървенство
2022:Третополувреме
00.00 ФИФАСветовнопървенство
2022: Португалия - Гана,
среща от груповата фаза
/запис/
02.00 ФИФАСветовнопървенство
2022:Швейцария-Камерун,
среща от груповата фаза
/запис/
04.00 Посветаиунас/п/
04.10 домътнавярата-Храм“Св.
ГеоргиПобедоносец”,с.Говедарци
04.40 Библиотеката/п/
05.10 ощеотденя/п/

o

C

00.05„НашиятследобедсБСТВ“
(п)
01.15„ляваполитика“
02.10„СтудиоИкономика“(п)
03.10„обществоикултура“(п)
04.10„думатаеваша“(п)
05.10документаленфилм
05.40„НашиятследобедсБСТВ“
(п)
06.50Музикаленантракт
07.20„Актуалноотденя“(п)
08.00„дискусионенклуб“(п)
08.50„Парламентарностудио“
14.00„НашиятследобедсБСТВ“
15.30Новини
16.00документаленфилм
16.30„думатаеваша“–открита
линия
17.30ТВпазар
17.45Музикаленантракт
18.10ТВпазар
18.30 Новини – централна емисия
19.15„Актуалноотденя“
20.00„СтудиоИкономика“
21.00„ляваполитика“(п)
22.00ТВпазар
22.15 Новини – централна емисия(п)
22.40„Актуалноотденя“(п)
23.20„СтудиоИкономика“(п)

8

o

C

06.00“Тазисутрин”-информационно предаване с водещ
ЗлатимирЙочев
09.30“Предиобед”-токшоусводещидесиславаСтоянова
иАлександърКадиев
12.00 bTV Новините - обедна
емисия
12.40“Комицитеиприятели”/п./-
комедийношоу
13.20 “Стани богат” /п./ - куиз
шоу
14.30 “Шоуто на Николаос Цитиридис”/п./
15.00„огледаленсвят”-сериал
16.00 Премиера: “обещание” -
сериал,с.4
17.00bTVНовините
17.30 “лице в лице” - публицистично предаване с водещаЦветанкаризова
18.00 “Стани богат” - куиз шоу с
водещМихаилБилалов
19.00 bTV Новините - централна
емисия
20.00“Меннемемислете”-сериал,еп.49
21.00 “Фермата: Мостът на времето”-риалити,с.8
22.30 “Шоуто на Николаос Цитиридис”-вечернотокшоу
23.00bTVНовините-къснаемисия
23.30 “Закон и ред: Специални
разследвания” - сериал,
с.22eп.16(последен)
00.30“революцияZ:Секс,лъжии
музика”-сериал,с.4еп.13
(последен)
01.20“Катонакино”-предаване
закино
01.30 “Претъпкано” /п./ - сериал,
еп.12
02.10bTVНовините/п./
02.40“Предиобед”/п./-токшоу
04.35 “опасни улици” - сериал,
с.15
05.30“лицевлице”/п./
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o

C

04.35Телеканал“доброутро”
08.00Новини/съссубтитри/
08.20“АнтиФейк”
08.55“живейздравословно!”
09.45Информационенканал
11.00Новини/съссубтитри/
11.15Информационенканал
14.00Новини/съссубтитри/
14.15Информационенканал
17.00 Вечерни новини /със субтитри/
17.20Информационенканал
20.00 “Време” - информационна
програма
20.45“Шифърът”-новисерии,сезон3,еп.8
21.45“Голяматаигра”-твшоу
22.45Информационенканал
00.20“Мъжко/женско”
01.05“Вдействителност”-твшоу
01.55“Некаговорят”-токшоу
03.00 “Време” - информационна
програма
03.45“Шифърът”-новисерии,сезон3,еп.8

православЕнкалЕндар

Църкватапочитана24ноемврисв.великомъченицаЕкатерина.св.великомъченикМеркурий
св. Екатерина била
безстрашна изобличителканаезичеството
Св.
великомъченица
Екатерина е от Александрия, дъщеря на Конста,
бивш цар. Майка й - християнка, я запознала с един
пустинник, който я въвел
във вярата. Изучила елинскатамъдрост,нонадвсичко обикнала Божествената
мъдрост.
На 18 години, като безстрашна
изобличителка
на езичеството, за вярата
Христоваяхвърлиливтъмница. Извикали я на спор с
най-първите 50 мъдреци в
Египет,нонемоглидаяотклонятотХристоватавяраи
тесамитеповярвалиибили
осъдени и изгорени живи.
Битасволскижили,обезобразена, хвърлена в тъмница,Екатеринатърпялаглад,
страдалаинакраяяпосекли

с меч в 305 г. Ангел Божи
отнесъл тялото й на планинатаСинай,детопо-сетнее
построен манастир. Светилището,къдетопочиватмощите на Света Екатерина,
се намира близо до Кайро
и днес привлича богомолци
и ценители на изкуството с
богатата на древни ръкописи библиотека (на второ
мястоследВатиканската)и
уникалната музейна сбирка
от120стариикони.
На същия ден: Царицата - Августа, жена на цар
Максимиан, успяла да види
Екатерина, да беседва с
неяиповярвала.Узналаза
чудесата,станалиповреме
нанейнитемъчения,вънот
дворецагръмкоизобличила
царязажестокосттамуитя
била посечена с меч. Порфирийс200войниципогребали с почести царицата и
катоизповядвали,чеитеса
християни,билипосеченис

меч.
Насъщияден:Св.великомъченик Меркурий - войник, скитянин. За вярата
ХристовапострадавIIIвек.
паметта на света Екатерина се чества от всичкиправославнивсвета
В нейна чест се създават църкви, много манастири са наречени на нейно
име, много православни и
инославнихристиянкиносят
иметой.
Славата на тази мъченица била велика и в древността. Павла, знаменита
римлянка, основала манастиравъвВитлеемпрез386
г., посветила храма в него
на мъченица Екатерина, за
която св. Епифаний говорилнаПавла,чеЕкатерина
била родена на остров Кипър,вСаламинскатапланина,внеговатаепископия,и

оттам заминала в Александрия,билапосветитеместа
в Йерусалим, пред яслите
във Витлеем дала обет за
девствоиполучилапръстен
отХриста.
На Запад я смятат покровителка на учащата се
младеж, особено по философия. Светата великомъченица почитат дори някои
от езичниците, например
задбайкалските монголобуряти.
Службата на великомъченицата и църковните
песнопения, съставени в
нейна чест, са от дълбока
древност. През IX век известният християнски песнопеец Теофан Никейски и
един неизвестен монах на
име Вавил написали много
песнивчестнавеликомъченицаЕкатерина,коитоднес
православната Църква пее
на 24 ноември, в деня на
нейнотопредставяне.

овен

веЗнИ

Ентусиазмът ви е заразителен и отваря всички
врати. Великодушието
ще ви спечели приятели.

Само вие може да разнообразите деня си, защото предстоящите събития не са интригуващи.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

телец

скорпИон

Чувствате, че нищо не ви
изненадва. Ще се справите с всичко, и то бързо.
Бъдете реалисти.

Възползвайте се от всяка свободна минута, за
да си починете. Очертава се напрегнат ден.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БлИЗнацИ

стрелец

Подходящо време за
професионални планове.
Бъдете по-предприемчиви и очаквайте успехи.

С лекота ще осъществите своя идея, върху която работите. Не се колебайте да рискувате.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

рак

коЗИрог

На работното си място
ще бъдете в стихията
си. Всестранно проявявате способностите си.

Възможни са неразбирателства в семейството.
Ще имате възможност
да ги разрешите.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

лъв

водолей

Очаква ви приятен ден.
Не си поставяйте прекалено високи цели, за да
не се разочаровате.

Денят ви няма да е от
най-спокойните и ще бъде
добре, ако бъдете отстъпчиви и внимателни.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

дева

рИБИ

Неочаквани приходи ще ви
позволят глътка въздух.
Приятни новини ще разведрят атмосферата.

Динамичен ден, а за
тези, които работят в
деловата сфера, е и доста обещаващ. Успехи.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март

четвъртък
24 ноември
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спорт

2022

Ман Юнайтед
изпъди Роналдо
кристиано роналдо напусна манчестър Юнайтед.
португалецът бе изгонен заради атаките към клуба и
мениджъра ерик тен Хаг, които са крайно неприемливи. Договорът на петкратния носител на “Златната топка” е прекратен по взаимно съгласие. той беше обвързан с “червените дяволи” до лятото на 2023 г.
“клубът му благодари за огромния принос, който
даде през двата си престоя на “олд трафорд”, гласи
съобщението.
“обичам Юнайтед и феновете, това никога няма да
се промени. чувствам, че е правилното време да опитам ново предизвикателство. пожелавам на Юнайтед
всичко най-хубаво”, обяви 37-годишният голаджия. в
двата си престоя на “олд трафорд” той има 346 мача
и 145 гола.
А американските собственици на Юнайтед - фамилията Глейзър, обявиха клуба за продажба. вероятна
цена не се назовава, но според слухове може да надхвърли 3 млрд. паунда. малкълм Глейзър купи “червените дяволи” през 2005 г. за 790 млн. паунда.

СнимкаБТа

Фенове на Манчестър Юнайтед разглеждат “олд Трафорд”
ден след като шефовете изпъдиха Роналдо и обявиха клуба за продан

Тенисистите ни ще играят
за Юнайтед Къп
БългарияевгрупаВсГърцияиБелгия
България и казахстан станаха последните две страни, които получиха право да
участват в дебютния тенис
турнир за смесени състави
Юнайтед къп. надпреварата
ще се проведе в Австралия от
29 декември до 8 януари.
състезанието заменя Атп
къп и Хопман къп, неофициалното световно първенство по тенис за смесени отбори, което се

провеждаше също в Австралия
и откриваше тенис сезона.
първите 16 участници в турнира бяха обявени по-рано този
месец. те бяха определени на
базата на позициите на първите
ракети на нациите в индивидуалните класации при мъжете и
жените, както и с комбинирания
ранкинг на Атп и УTA.
последните две места в турнира пък бяха запазени за един

тим от квотата на мъжката ранглиста и един от тази на комбинираното класиране. 18-те
отбора са разделени в 6 групи
по 3, които ще играят в сидни,
пърт и Бризбън.
28-ото място в ранглистата
на Атп на Григор Димитров
даде на страната ни правото да
участва в турнира. отборът ни
ще бъде в група А с тимовете на
Гърция и Белгия в пърт. напред

Пирин изгони капитана
Бодуров и още четирима
пирин изгони своя капитан - бившия национал николай Бодуров, както и още четирима
играчи след резила за купата на страната. Благоевградският клуб се провали, губейки с 0:2
от аматьорския чавдар в етрополе. освен това
се представя крайно незадоволително в първа
лига и ще прекара зимната пауза на 14-а позиция с едва 12 точки. освен Бодуров, от клуба
изхвърчат местни момчета и опитни футболисти като станислав костов, Юлиян попев и ки-

в надпреварата
продължава
само първенецът в групата. Гърците са изявен фаворит заради
участието на стефанос Циципас
(№4) и мария сакари (№6).
освен Гришо, останалите заявени българи за турнира са Димитър кузманов (№195), Адриан
Андреев (№207) и Александър
Лазаров (№277), както и най-добрите ни три ракети при жените
- виктория томова (№90), иза-

белла Шиникова (№286) и Гергана топалова (№321).
по програма българите ще
започнат участие още в откриващия ден и на 29 декември в
пърт ще играят срещу фаворита Гърция.
според регламента всеки
мач се състои от по два двубоя
на сингъл при мъжете и при
жените и една среща на смесени двойки.

Херо става шеф в Спартак Вн

тан василев, както и емил Янчев.
скандали с Бодуров имаше още преди няколко месеца, след като предишният треньор на
“орлетата” - красимир петров, искаше да изгони
опитния бранител заедно с петър Занев.
Жертва на скандала обаче се оказа петров,
който бе освободен от поста си, а проблемните играчи останаха. сега ситуацията е различна, защото с назначението на Христо Янев ръководството
освободи петима играчи, начело с Бодуров.

ОснователСтефанпродев

Бившият национален селекционер Димитър Димитров-Херо
е близо до директорския пост в спартак Варна. очакваше се
бургазлията да поеме “соколите” за пролетта, но по всяка
вероятност Херо ще стане главен мениджър на завърналия
се в елита тим, който обаче е пред изпадане. на треньорския пост ще остане Тодор Киселичков с помощници
Георги Чиликов, Радомир Тодоров и евгени Русев.
Бившият временен старши треньор и главен мениджър Георги иванов-Геша вероятно ще остане на друг пост в клуба.

Издава„думапрес”Еоод

глЕдаЙтЕ

УправителрадостинаБлагоева
Първизам.главен
редактор
нораСтоичкова
Зам.главни
редактори
инамихайлова
imihaylova@duma.bg
таняджаджева
tgeneva@duma.bg
Отговоренсекретар
ивайлогиздов
igizdov@duma.bg
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ВЕСТНИК“ДУМА”ЕНАСлЕДНИКНАТРАДИцИИТЕНАВЕСТНИцИТЕ
“РАБОТНИКЪ”,“РАБОТНИчЕСКИВЕСТНИК”
И“РАБОТНИчЕСКОДЕлО”

Адреснаредакцията:
София-1000,
ул.„Позитано”20А
Факс:9752604,
автоматичен
номератор9705
+вътрешенномер
печат
София,жк."дружба"1,
ул."илияБешков"3а

Тенис
Купа Дейвис
по Диема спорт 2
11.00 италия - сАЩ
17.00 Германия - Канада
по макс спорт 1
БАсКеТБол
21.00 олимпиакос - Алба Берлин
по макс спорт 3
21.45 Реал М - Партизан
по евроспорт 1
КъРлинГ
еП в Йостерсунд
13.00 и 17.00 1/2-финали (жени

16

четвъртък
24 ноември

Мароко
спъна Хърватия
модричвлезевисториятанафутбола
мароко спъна Хърватия с 0:0
на старта на Световното. Световният вицешампион показа колебания, а му предстоят мачове с
Белгия и канада. Двубоят на ст.
“Ал Байт” в Ал Хор беше доста
оспорван, но “ватрените” така
и не успяха да пробият бойките
африканци.
това беше и трети мач от
първите девет, който завърши
при нулево равенство. За сравнение, в русия през 2018 г. в груповата фаза имаше само един мач с
такъв резултат.
общо три мача са завършили 0:0 от всички 115 двубоя на
мондиал 2018 и евро 2020.

Хърватия имаше по един
голям шанс в двете полувремена и това бяха единствените
точни удари за Лука модрич и
съотборниците му. Шансовете
на мароко да стигне до гол се
откриха през втората част и африканците също записаха два
точни удара. С добрата си игра
те показаха, че ще са фактор и
имат реални шансове да играят
за втори път в историята си в
елиминациите.
Хърватия за първи път не
победи африкански отбор на
мондиал, след като удари с 4:0
камерун през 2014-а и с 2:0 нигерия в русия. мароканците ос-

СнимкаБТа

Хърватинът лука Модрич (вдясно) и мароканецът
Ашраф Хакими се борят за топката край тъчлинията
тават с 2 успеха в 12 мача срещу
европейски отбори. Хърватите
сякаш подходиха твърде пасивно
в срещата и не заслужиха трите
точки. Фактор беше и солидната
подкрепа по трибуните за 1/4-финалиста за купата на Африка.
на “Ал Байт” Лука модрич
влезе в историята на футбола.
Плеймейкърът стана първият
футболист, участвал на евро-

пейско и Световно първенства в
рамките на три десетилетия. Полузащитникът на реал вече има
зад гърба си по 4 европейски и
Световни. Първото му участие
на финали на голям международен форум е на мондиала в
италия 2006 г. Следват две издания на шампионата на Стария
континент (2008 и 2012), а след
това Хърватия се класира не-

Франция отнесе Австралия, Жиру с рекорд
Франция разби Австралия с 4:1 в
мач от Група D на Световното. на стадион “Ал Жануб” световните шампиони бяха по-активният отбор през почти целия мач, но изоставаха в резултата
още в 9-ата минута, когато крейг Гудуин откри за “кенгурата”. Последваха
обаче попадения на Адриен рабио (27),
оливие Жиру (31 и 71) и килиан мбапе
(68). именно Жиру замени в титулярния
състав лидера карим Бензема, който се
контузи в навечерието на шампионата.
в катар 36-годишният нападател на

милан изравни рекорда на тиери Анри
от 51 попадения за националния отбор.
“Прекрасно е, че догоних Анри, но
не мисля да спирам дотук. Ще продължа да помагам на отбора и искам от
мач на мач да играя по-добре. радвам
се за победата и я посвещавам на Люка
ернандес, който получи контузия”,
каза Жиру, който в русия 2018 не се
разписа нито веднъж.
ернандес е със скъсани връзки на
дясното коляно и ще е аут до лятото на
2023 г.

23-годишният мбапе вече има
общо 5 гола на световни финали. той
е най-младият французин в историята
с подобно постижение.
“началото беше лошо, но после
успяхме да направим това, което трябваше. второто полувреме имахме достатъчно възможности и за още голове.
Австралия хвърли всичките си сили до
почивката”, коментира селекционерът
Дидие Дешан.
в другата среща от групата Дания и
тунис завършиха 0:0.

Япония шокира Германия с 2:1 след обрат

СнимкаБТа

Преди мача с Япония всички германски футболисти запушиха устите си
в знак на протест срещу фИфА, която забрани на капитана им
Мануел Нойер да подкрепя сексуалните малцинства. Под снимката бе
отпечатан лозунг “С лента или без, ние отстояваме позицията си”
Япония шокира фаворита Германия
с 2:1 на “Халифа Стадиум” в първия
мач от Група е. илкай Гюндоган (33)
откри от дузпа, а две резерви обърнаха
мача. рицу Доан (75) изравни с добавка, а такума Асано (86) прониза мануел нойер, след като се откъсна от паза-

ча си Антонио рюдигер.
Съдията отмени заради засади по един
гол на съперниците - на Дайзен маеда (9)
за Япония и на кай Хавертц (45+4).
Първите протестни действия срещу
домакина на мондиала вече са факт. играчите на Германия запушиха устите си с

ръце по време на традиционната групова
снимка преди мача срещу Япония.
Германия трябва да напусне шампионата. Затова призовава най-тиражираният
вестник в страната “Билд”. Според изданието това е единственият правилен подход за съпротива на ФиФА, която забрани на капитаните на седем национални
отбора да носят лентата “One Love”, подкрепяща сексуалните малцинства. “Билд”
обяви, че решението на Германския футболен съюз да се примири с нареждането
на ФиФА е срамно и недопустимо.
“Страната ни дължи много специални
моменти на националния отбор. от чудото в Берн през 1954 г., титлата, спечелена
след обединението през 1990 г., историческата победа със 7:1 срещу Бразилия през
2014 г... но в историята 21 ноември 2022
г. ще бъде запомнен като ден на срам. Денят, в който ГФС и националният отбор
загубиха доверие”, пише изданието.
ГФС планира да заведе дело в Спортния арбитражен съд. Централата се е
свързала с адвокати, които да проучат
възможността за такова дело, тъй като
ФиФА няма право да налага спортно
наказание за подобни действия. Целта
е делото да блокира намерението на
ФиФА да налага санкции и нойер да
използва лентата в следващите мачове
на Германия на мондиал 2022.
“Усеща се като цензура. това вече
не опира до спорта. може да ни отнемат
лентата, но ценностите, които носим,
остават и ще продължим да ги изразяваме”, обяви директорът на националните
отбори на Германия оливер Бирхоф.

изменно за всички големи форуми. модрич е част от състава на
“шахматистите” на Световните
в Бразилия (2014), русия (2018)
и катар (2022), както и на евро
2016 и евро 2020.
Легендата на хърватския
футбол стана и най-възрастният участник на Световно за
своята държава - на 37 години
и 75 дни.

Гледайте

футбол
по БНТ 1
9.05 Сутрин със Световното
14.30 и 25.55 трето полувреме
15.00 уругвай - Корея
21.00 бразилия - Сърбия
по Диема и Диема спорТ 3
11.00 и 19.55 “Като за световно”
12.00 Швейцария - Камерун
18.00 Португалия - Гана
Резултати

I кръг
група C
полша - Мексико 0:0; аржентина
- Саудитска арабия 1:2.
група D
Франция - австралия 4:1 0:1 Гудуин (9) 1:1 рабио (27) 2:1 Жиру (32)
3:1 мбапе (68) 4:1 Жиру (71); Дания
- Тунис 0:0.
група Е
германия - Япония; 1:2 1:0 Гюндоган (33-д) 1:1 Доан (75) 1:2 Асано
(86); снощи: испания - коста рика.
група F
Мароко - Хърватия 0:0; снощи:
Белгия - канада.
накРатко

Кралят направи
саудитите милионери
Всички футболисти от националния отбор на Саудитска Арабия ще
получат милионни премии за сензационната победа с 2:1 над Аржентина в
мач от Група С на Мондиала. Новината съобщи футболният агент тимур
Гурцкая. Грузинецът имал източник
от треньорския щаб на “зелените соколи”. Според него футболистите ще
получат по $2,5 млн.
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