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Áåçâîäèåòî
сви инвестициите
в агротехниката

Á

езводието в Североизточна и Южна България оказа пагубно въздействие върху икономическата стабилност на немалко стопанства. Заради слабата реколта при зърното, плодовете и зеленчуците и последвалия
мощен срив в доходите тази година
беше стопирана и инвестиционната активност в сектора.
За първи път от години пазарът
на техника отчита между 31,5 процента спад в продажбите на тракто-

ри и 23 процента - при комбайните
според актуалните данни на контролно-техническата инспекция за регистрираната нова техника в периода от първи януари до 30 септември 2020 г. Ако към 30 септември
2019 година новите трактори в страната са били 825, тази есен по същото време регистрираните машини са с около 300 машини по-малко, или 565. При комбайните намалението е от 152 на 117. При телес-

Çà ïúðâè ïúò îò ãîäèíè
ïàçàðúò îò÷èòà ìåæäó
31,5% ñïàä â ïðîäàæáèòå
íà òðàêòîðè è 23% ïðè êîìáàéíèòå

копичните и челни товарачи регистрираната за 9-те месеца на 2020 г.
нова техника е 179 при 232 за същия период на 2019 г.
Въпросът е дали през 2021 година Министерството на земеделието ще прокара адекватни политики, за да стимулират инвестиционната активност в този критичен за
земеделските стопани период, какъвто се очертава през следващите две
години.
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Георги Свиленски е избран за
председател на предизборния
щаб на БСП
На заседание на НС на БСП
вчера Корнелия Нинова предложи
организационна реформа в партията. В новата структура на партията
лидерът прехвърля партийните координатори от "Позитано" в структурите по места, като ще назначи
общо 31 координатори във всеки
многомандатен избирателен район
на място. Бяха избрани и председатели на съветите към Националния
съвет, които са 17, както министрите, и за които някои коментират, че
ще са правителство в сянка. Георги
Свиленски бе предложен за председател на предизборния щаб на
БСП. При гласуването Свиленски
беше избран без възражения заедно с още 38 членове на щаба, посочени на регионален принцип.  3

София. Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев участва в отбелязването на Празника на военните парашутисти. Тържеството се състоя вчера пред паметната плоча на загиналите
Снимка Пресфото БТА
парашутисти в градинката до Народното събрание.
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Британският държавен министър за
Брекзита Майкъл Гоув заяви, че шансовете за постигане на търговско споразумение с ЕС след излизането на
Обединеното кралство от Съюза са намалели. По думите на Гоув и двете страни се нуждаят от компромис за постигане на сделка, но "ЕС не го прави в
момента". По-рано главният преговарящ
от ЕС за Брекзит Мишел Барние заяви,
че има въпроси, по които различията с
Лондон се запазват и заради които
може да не се постигне споразумение. ç

Ãðèøî èçíåíàäà
âñè÷êè â Áåëãèÿ

Григор Димитров попадна в интересна
ситуация на турнира в Белгия. Той
очаква победителя от двубоя Пабло
Андухар и Кей Нишикори, а именно
японецът се оказа негов партньор в
тренировките в Антверпен. Григор от
няколко дни е в Белгия, но едва днес
ще разбере кой ще бъде първият му
съперник. Димитров и Нишикори са се
изправяли един срещу друг шест пъти,
като Григор има само една победа, а
срещу Андухар от четири мача три
победи са за българина. ç

73 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî
íà ñîöèàëèñòà
Íèêîëàé Äîáðåâ

Н

а 4 февруари се
навършиха 23 години от драматичните
събития на студената зима 1997 г., когато България бе на ръба на гражданската война. Тогава БСП
се отказа от властта, дадена й на свободни избори от българските граждани, и върна мандата за ново правителство, което
трябваше да бъде оглавено от Николай Добрев секретар на партията и вътрешен министър. Целта на
този акт на Николай Добрев и съратниците му беше да се постигне граждански мир и да не се пролее кръв в името на бъдещето на България. Тогава
Добрев прояви едни от редките лидерски качества,
свойствени на отговорния
политик - мъжество, морал и себеотрицание. И изгоря от коварно заболяване след броени месеци.
През април същата
1997 г. имаше извънредни
избори и едно от ярките
послания на Добрев в кампанията на БСП беше: "Аз
вярвам в лявата идея!
Знам, че в дългия си път
човечеството не е измислило нищо по-чисто и поблагородно от свободата,
справедливостта и солидарността. Вярвам, че е
близо денят, в който партията на социалистите пречистена и преродена, отново ще започне да побеждава с опита, мъжеството и мъдростта си... Изберете силата на съгласието и разума. Дайте подкрепата си на Демократичната левица. Заедно посрещахме бедата, рамо до
рамо ще дочакаме и радостта, и победата!"
Като четем тези думи
на Николай Добрев, се впечатляваме (с тъга и съжаление) колко актуални са
те и днес! И тогава на улиците и площадите на България бяха излезли младите (импулсивно или подстрекавани), и те отново
искат Промяна! Промяна на
управлението на България
и на политическия модел!
Те искат нормалност - демократична, правова и социална България. Искат
нормалност!
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От 19 до 21 октомври
държавният глава Румен Радев ще бъде на официално
посещение в Естония по покана на естонския президент
Керсти Калюлайд, информират от прессекретариата на
държавния глава. В първия
ден на визитата си в Талин
президентът Радев ще участва в срещата на върха на
инициативата за регионално
сътрудничество "Три морета". По време на форума
българският държавен глава ще приеме домакинството на инициативата от естонската страна.
Инициативата е създадена през 2015 г. и обединява
12 европейски държави, разположени между Адриатическо, Балтийско и Черно
море. Целта е чрез съвмес-

тни проекти да се насърчи
сътрудничеството за инфраструктурна, дигитална и
енергийна свързаност, за
постигане на устойчивост и
икономически растеж. Домакин на срещата на върха
в Талин е президентът на
Естония Керсти Калюлайд,
като тази година повечето от
държавните глави от страните участнички ще се включат дистанционно. Участие
чрез конферентна връзка са
потвърдили и президентът на
Германия Франк-Валтер
Щайнмайер, държавният
секретар на САЩ Майк Помпейо, изпълнителният заместник-председател на ЕК
Маргрете Вестагер. Румен
Радев и Керсти Калюлайд
ще проведат среща на четири очи, както и пленарни

разговори между двете делегации. В рамките на посещението си в Талин президентът Румен Радев ще се
срещне с министър-председателя на Естония Юрий Ратас и председателя на естонския парламент Хен Полуаас. По време на официалната
визита българският държавен
глава ще посети и Центъра
за върхови постижения за киберотбрана на НАТО, разположен в Талин. Организацията, акредитирана към Алианса, е основана през 2008 г. в
подкрепа на страните - членки с експертиза в областта
на киберотбраната в сферата на технологиите, стратегиите и операциите. Румен Радев ще посети и иновативния
център "е-Естония", уточнява
Епицентър.бг.ç

Снимка
Пресфото БТА
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Временната парламентарна комисия за нова
конституция е поискала
становища от съсловни и
експертни организации за
проекта, който бе предложен от управляващите. Това
обясни пред БНР депутатът
Десислава Атанасова,
председател на комисията.
Становищата се чакат до
вторник. Срокът за работа
на комисията е 2 декември.
Така или иначе последният
срок, в който следва да се
разгледа предложението и
да се вземе решение, дали
ще събере то 160 гласа или
не, все още не мога да
знам. През февруари, на 2
февруари изтича окончателният срок за вземане на
такова решение, уточни
Атанасова. Деепутатката
припомни, че искания за
рестарт и за ВНС са били

отправяни и в началото на
протестите през лятото.
Очевидно няма политическа
воля да се разпусне това
Народно събрание. Въпреки че 100 дни чуваме
исканията за оставка, за
разпускане на парламента,
включително и от президента, то сега, при обективна
възможност това да стане
и да се вземе решение да
се проведат избори за
Велико народно събрание,
никой вече не желае тази
тема да бъде на дневен
ред, коментира Атанасова
пред БНР. Изискванията са
до 30 октомври бюджетът
да бъде предложен. Няма
забавяне в бюджетната
процедура, ще се спазят
сроковете, увери още
Десислава Атанасова.
Запитана има ли опасност и
риск да се обещаят повече



Ðàäåâ çàìèíàâà çà Åñòîíèÿ, ïðèåìà äîìàêèíñòâîòî íà "Òðè ìîðåòà"

Íàêðàòêî
Николай Костов:
Днес пристигат
противогрипните
ваксини

В понеделник най-вероятно
ще има налични за продажба противогрипни
ваксини в страната. 70
000 бройки ще бъдат
разпределени по всички
аптеки. Смятам, че ще се
изчерпят доста бързо,
защото вече има записани
хора, заяви председателят
на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай
Костов пред "Нова телевизия". Той поясни, че за
първи път има списъци на
записани за ваксина. Това
е предизвикано от огромното желание и дефицита.
По-високи цени няма да
има заради това, увери
още Костов. Той посочи, че
в аптечната мрежа няма
недостиг на витамини.
Системата е много поподготвена в сравнение с
месец март. Сега има
увеличено търсене на
продукти за имунната
система, добави председателят на Асоциацията на
собствениците на аптеки.
Достатъчно са предпазните
средства в аптеките, увери
още Костов, като допълни,
че в последните дни се
забелязва ръст в търсенето
на маски.

БЧК отваря центрове
за домашни грижи за
възрастни във Видин,
Монтана и Белоградчик

пари в ситуация на неизвестни около пандемията,
Тя заяви, че "след всички
управления най-малко ГЕРБ
може да бъде обвинявана,
че харчи безразборно, че
харчи предизборно или
необмислено".
В последните седмици
тест за мнозинството са и
сутрешните кворуми в
Народното събрание,
когато са необходими над
121 гласа за начало на
работата на парламента,

отбеляза Десислава Атанасова. Това се получава
въпреки липсата на желание за регистрация от
страна на БСП и ДПС,
посочи депутатката, която
вижда в наличието на
кворум "знак, че политическа криза в страната
няма". Атанасова определи
нивото на дебатите по
оставката на парламентарния председател Цвета
Караянчева като "ужасно,
ужасно ниско".ç

Продължава да се разширява обхватът на населените
места в Северозападна
България, в които Българският червен кръст осигурява подкрепа на възрастните
и болни хора и техните
домове, каза заместник
генералният директор на
БЧК Надежда Тодоровска.
Чрез изпълнението на
проект "Иновативни модели
за грижи в общността за
хора с хронични заболявания и трайни увреждания"
възрастните хора ще
останат по-дълго време в
своята собствена среда и
ще получават медицински и
социални грижи.

ÁÑÏ è Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïî÷åòîõà ïîñëåäíèÿ çàì. âúíøåí ìèíèñòúð íà ÍÐÁ

В събота се сбогувахме
с големия български дипломат Иван Ганев. Председателят на БСП Корнелия Нинова изпрати съболезнователен адрес от името на НС
на БСП и парламентарната
група, в който се казва, че
"посланик Ганев ще остане
завинаги като човек служил
професионално, безкористно и всеотдайно на Родината.
Като член на БКП от 1954 година, заместник завеждащ
отдел по международните връзки и кандидат-член на ЦК
на БКП, до края на живота си активно членуваше в редовете Българската социалистическа партия. Завършил
ИИ "Карл Маркс" и специализирал в Дипломатическата

академия в Москва, той бе кандидат на икономическите
науки и доц. по международни икономически отношения в
УНСС. Завършва професионалния си път като заместникминистър на външните работи (1981-1990), отговарящ за
балканските държави и Близкия изток - региони, в които
социалистическа България успешно и независимо отстояваше българските национални интереси".
На поклонението в храма "Света София" бяха дошли
посланиците Светла Попова, Любомир Шопов, Румен Сербезов, Иван Катранджиев, Изгрев Трайков, Андрей Караславов и др. Последно сбогом на Иван Ганев казаха деца,
внуци и роднини на големия български дипломат, сред които тракологът проф. Иван Маразов (зет на Иван Ганев),
актьорът Валентин Ганев (племенник), проф. Ваня Добрева, проф. Светлана Шаренкова, както и много представители на политическия и обществения елит на България.ç

Досега отворените центрове
на БЧК "Домашни грижи" са
във Враца, Оряхово, Бяла
Слатина и Криводол, а от
другата седмица ще заработят и тези във Видин,
Монтана и Белоградчик.
Очаква се новите центрове
да обгрижват около 300
възрастни. Така общият
брой на потребителите на
услугите на Центровете "
Домашни грижи" ще е общо
около 700.
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Корнелия Нинова се срещна с
младите в БСП. Тя бе гост на заседанието на новоизбрания Национален съвет на Младежкото обединение на партията, който се проведе в централата на БСП на "Позитано" 20. Лидерът на БСП и младите социалисти обсъдиха младежки политики, стратегия за работа
с младите хора, проблемите пред
тях и възможните решения. Нинова предложи в плана им за политики наред с образование, високи
технологии, електронно управление и младежка заетост да сло-

жат акцент върху екологията, която е основен приоритет в работата й през последните години, и

предложи национална младежка
кампания за чиста вода, въздух и
храна. Трябва да се сложи край

на унищожителната сеч на българската гора. Това е необходима, модерна политика, която засяга цялото общество - от малкото дете
до възрастния човек. Темата за чиста природа и здравословен живот
е тема на бъдещето. Обръщам се
към вас с общи усилия да създадем Национална младежка мрежа,
която да работи за популяризиране на екологичната проблематика
и същевременно да е непримирима към унищожаването на българската природа, обърна се тя към
младите в залата. ç

Ñîöèàëèñòèòå ñå ìîáèëèçèðàò çà
èçáîðèòå ñ íîâà îðãàíèçàöèîííà ðåôîðìà
Ãåîðãè Ñâèëåíñêè å èçáðàí çà ïðåäñåäàòåë
íà ïðåäèçáîðíèÿ ùàá íà ÁÑÏ
По време на проведеното заседание на Националния съвет на БСП
лидерът Корнелия Нинова
предложи организационна
реформа в партията,
която цели повече демократизация и децентрализация, съобщиха от пресцентъра на БСП. Новият
мандат на Областните
съвети на партията ще
стартира с по-голямо
представителство на
общинските структури в
работата на съветите.
Представителството в тях
ще бъде 1 социалист на
300 членове, а досега
беше на 400 членове. До
18 ноември трябва да се
структурират новите
Областни съвети и да

бъдат избрани техните
ръководства, коментира
Епицентър.бг. Лидерът на
социалистите продължава
линията, поета от нея още
от конгреса на партията,
на който 1 делегат представляваше 100 членове на
партията. Повишаване
ролята на членовете на
партията при вземане на
решенията е основна цел
на Корнелия Нинова,
която тя следва още с
въвеждането на прекия
избор за председател. В
новата структура на
партията тя прехвърля
партийните координатори
от "Позитано" в структурите по места, като ще
назначи общо 31 координатори във всеки много-

мандатен избирателен
район на място. Георги
Свиленски бе предложен
за председател на предизборния щаб на БСП. Покъсно при гласуването
Свиленски беше избран
без възражения заедно с
още 38 членове на щаба,
посочени на регионален
принцип. Той за втори път
оглавява Националния
предизборен щаб на
столетницата - беше такъв
и на местните избори
през 2018 година. След
това за евровота беше
заменен от Кирил Добрев.
Пленумът избра председатели на съветите към
Националния съвет, които
са 17, както министрите, и
за които някои коменти-

рат, че ще са правителство в сянка. Преди пленума Кирил Добрев коментира, че председателят на
щаба не трябва да е
депутат, за да може да
отдаде цялата си сила и
енергия в изборите.ç

ÁÑÏ "Òðèàäèöà": Èíôîðìàöèÿòà çà íàïóñíàëè
40 ñîöèàëèñòè å ìàíèïóëàòèâíà è íåâÿðíà

Диана Тонова

Във връзка с тиражираната във
Фейсбук информация за напуснали
40 социалисти от БСП "Триадица",
председателят й Диана Тонова заяви, че тя е манипулативна и невярна. "Съгласно Устава на БСП членството в партията се прекратява по
собствено желание, заявено писмено пред основната партийна организация (ОПО), което се констатира на събрание. Проведох разговор с няколко от членовете на ОПО,
от който се установи, че събрание
не е провеждано, не е налице и
писмено заявление за напускане от
нито един от членовете му, обясни Тонова, цитирана от официалния сайт на социалистите. Самата
организация, чийто председател е
Александър Вачев, наброява около 17 души, част от които, 4 или
5 човека, са членове на семейството му, записани малко преди
31.12.2019 г., предполагам, за да

се увеличи броят на делегатите от
ОПО-то на Районната конференция", обясни още Тонова. Тя отбелязва, че една част от членовете
на организацията не са знаели нищо вчера и са заявили, че остават
членове на БСП. Групичка от 7 души около Красимир Янков напусна
БСП-"Триадиица". Във Фейсбук обявиха, че са 40!
Христо Проданов разкри манипулацията на водача на групичката - неуспелият кандидат за кмет
на "Триадица" Александър Вачев,
който записал десетина мъртви души като членове на БСП, за да
има един делегат повече на районната партийна конференция.
40 социалисти от БСП-София напуснаха партията. Всички те са
от организацията, в която членува Румен Овчаров - в район "Триадица". Социалистите си тръгват
в знак на неодобрение с политиката на лидерката Корнелия Нинова и случващото се при социалистите, съобщи на Фейсбук страницата си социалистът Асен Димитров. Информацията беше препечатана от няколко водещи медии, без да се провери истинността й. Причина за напускането е

несъгласие с водената политика
и стил на работа. Според публикацията във Фейсбук средната възраст на напусналите е 40 години,
като с тях партийната си книжка
е хвърлил и кандидатът за кмет
на район "Триадица" Александър
Вачев. Припомняме, че на 29 септември петима депутати от левицата напуснаха парламентарната
група Още тогава бе дадена заявка, че това не е еднократен акт, а
предстои и още социалисти, да
напуснат БСП.
Не са 40, а само 7 - това е
една групичка около Красимир
Янков, заяви пред Епицентър.бг
депутатът Христо Проданов, който в момента е секретар на ИБ
на БСП и е бивш председател на
район "Триадица". Проданов обясни още, че водачът на групичката Александър Вачев, бившият
председател на тази партийна организация, през 2019 година е
бил кандидат за кмет на район
"Триадица" и на тържествата на
Бузлуджа е застанал на трибуната до Корнелия Нинова, демонстрирайки подкрепата си за нея.
Тогава вярваше на Нинова, сега
изведнъж спрял да й вярва, учуд-

ва се Проданов. Той е разговарял с няколко от обявените за
уж напуснали БСП и те му декларирали, че е злоупотребено с тяхното име и че ще направят опровержение. Проданов разкри и
манипулацията на Александър Вачев - "в края на миналата година той записал проформа като
членове в организацията майка си,
баща си, сестра си и още куп
роднини, за да увеличи бройката
на членската маса и така да има
един делегат повече на районната партийна конференция. От обявените като напуснали близо 30
членове на двете партийни ядра
10 са мъртви души, уточни Проданов. А останалите опровергават
информацията за напускането им.
Източникът на информацията пък
- Асен Димитров - е гуруто на Красимир Янков, когото в БСП наричат "Асен Дебелия", бивш висаджия, близък до убития криминален бос и шеф на ВИС-2 Георги
Илиев, посочва Проданов. Асен
Димитров е бивш член на Националния съвет на БСП от времето
на Станишев, сегашен критик на
Нинова и сподвижник на Красимир Янков.ç



Íèíîâà êúì ìëàäèòå â ÁÑÏ: ×èñòà âîäà, âúçäóõ è
õðàíà íåêà áúäàò è âàø îñíîâåí ïðèîðèòåò

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

СЪБИТИЯ
 1812 г. - Наполеон I с
френската армия се оттегля
от Москва.
 1813 г. - Приключва
битката при Лайпциг, в която
Наполеон Бонапарт претърпява едно от най-лошите си
поражения.
 1903 г. - В Княжество
България се произвеждат
избори за 13 обикновено
народно събрание, спечелени от управляващата Народнолиберална партия. На
изборите гласуват 41% от
избирателите.
 1925 г. - Започва гръцкобългарският пограничен
конфликт, останал в историята с името Петрички
инцидент.
 1986 г. - Президентът на
Мозамбик Самора Машел и
други 33 пътници загиват
при катастрофа на самолет
Ту-134 в планините на
Мозамбик.
 1987 г. - Черният понеделник: настъпва борсов срив,
когато промишленият индекс
Dow Jones пада с 22%.
РОДЕНИ
 1819 г. - Иван Момчилов,
български просветител.
 1899 г. - Мигел Анхел
Астуриас, гватемалски
писател, Нобелов лауреат.
 1924 г. - Лубомир Щроугал, чехословашки политик.
 1929 г. - Михаил Симонов, руски авиоконструктор.
 1946 г. - Иван Димитров,
български дипломат.

 1947 г. - Николай Добрев,
български политик.
 1955 г. - Олег Ковачев,
български актьор.
ПОЧИНАЛИ
 1587 г. - Франческо I
Медичи, велик херцог на
Тоскана.
 1745 г. - Джонатан Суифт,
британски и ирландски
писател.
 1900 г. - Александър
Хаджипанов, български
революционер.
 1912 г. - Христо Топракчиев, български авиатор.
 1931 г. - Стефан Панаретов, български учен и
дипломат.
 1964 г. - Сергей Бирюзов,
съветски маршал.
2002 г. - Николай Рукавишников, съветски космонавт.
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Êðèçàòà ñ áåçâîäèåòî ñâè ðÿçêî
èíâåñòèöèèòå â çåìåäåëñêà òåõíèêà
Çà ïúðâè ïúò îò ãîäèíè ïàçàðúò
îò÷èòà ìåæäó 31,5 ïðîöåíòà ñïàä
â ïðîäàæáèòå íà òðàêòîðè è 23
ïðîöåíòà - ïðè êîìáàéíèòå
Безводието в Североизточна и Южна България се
оказа онзи неочакван за
фермерите климатичен
шок, чийто негативен
обрат оказа пагубно
въздействие върху икономическата стабилност на
немалко стопанства.
Заради слабата реколта
при зърното, плодовете и
зеленчуците и последвалия
мощен срив в доходите
тази година беше стопирана и инвестиционната
активност в сектора.
За първи път от години
пазарът на техника отчита
между 31,5 процента спад
в продажбите на трактори
и 23 процента - при комбайните, като при някои от
популярните марки като
New Holland намалялото
търсене е озадачаващо.
Според актуалните данни
на контролно техническата
инспекция за регистрираната нова техника в периода от първи януари до 30

септември 2020 г. намаление има и при тракторите, и
при комбайните. При телескопичните и челни товарачи
спадът на пазара е 22,84
процента спрямо 2019
година.
Ако към 30 септември
2019 година новите трактори
в страната са били 825,
тази есен по същото време
регистрираните машини са
с около 300 машини помалко, или 565. При комбайните намалението е от 152
на 117. При телескопичните
и челни товарачи регистрираната за 9-те месеца на
2020 г. нова техника е 179,
при 232 за същия период на
2019 г.
По отношение на пазарните си дялове въпреки
спадовете водещите брандове, между които John
Deere, JCB, Kubota,
Rostselmash ,запазват или с
малко отстъпват от предишните си позиции. Прави
впечатление, че машините с

марка CASE са регистрирали повече трактори и
комбайни спрямо същия
период на миналата
година и отчитат реален
ръст в продажбите.
Данните безспорно
доказват, че липсата на
свободни пари масово е
отказала фермерите от
покупка на нова техника
през тази година. Въпреки че бизнесът продължава да изпитва огромна
потребност от модернизация. Проблемът е обсъждан с браншовите организации. Въпросът е дали
през 2021 година министерството на земеделието
ще прокара адекватни
политики, за да стимулират инвестиционната
активност в този критичен за земеделските

стопани период, какъвто
се очертава през следващите две години.
Пред Синор.бг неотдавна изпълнителният директор на фонд "Земеделие"
Васил Грудев обясни, че
по Програмата за развитие на селските райони
през 2021 г., която ще
бъде преходна за прилагане на бъдещата ОСП,
подпомагането ще бъде
аналогично на досега
отпусканите средства.
Със сигурност администрацията ще заложи
бюджети за частните
инвестиционни мерки, но
на този етап от Министерството на земеделието
все още не дават информация за бъдещите им
планове, пише още Екатерина Стоилова.ç

Ãîòâÿò ñå ñàíêöèè çà íåêîðåêòíèòå àðåíäàòîðè è ôåðìåðè
Поради установени системни
нарушения на клаузите в договорите за наем или аренда на
земеделски земи от държавния
поземлен фонд фермери, които
не са платили вноските си навреме, да няма да имат право да
ползват земята. Това предлагат
от Министерството на земеделието с промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. За настоящата стопанска година държавата отдава
близо 1,2 милиона дка от собствените си земи под наем или
аренда на фермерите. "Някои от
тях обаче системно нарушават
договорите и отказват да спазват правилата", съобщи пред БНР

Кирил Стоянов от дирекция "Поземлени отношения и комасация"
в Министерство на земеделието.
Договори за ползване на земи от държавния поземлен фонд
са сключили близо 4500 земеделци. "От тях некоректни са око-

ло 1 до 5%. Това са по-често от
арендаторите на ниви. Няма риск
такива земи да останат неизползваеми, когато влязат в сила тези промени в закона. Особено
ако са на атрактивно място тези
земи, там има голяма конкурен-

ция. Най- честите нарушения са
свързани с това, че арендаторите не си плащат задълженията,
не толкова навреме, колкото въобще не се издължават, сменят
дружествата, които наемат земята
и затова е нужен този дисциплиниращ ефект върху тези недобросъвестни практики", посочи
още Стоянов. "Затова, ако някой
не си плати съответната аренда
за годината, в момента, в който
кандидатства за подпомагане,
правните му основания по съответния договор, за съответните
имоти, за които не си е платил,
няма да могат да се виждат и
той няма да може да получава
субсидии за тях", допълни той.ç

Çåìåäåëöèòå îò Äîáðóäæà â î÷àêâàíå íà äîáðà öåíà çà çúðíîòî
"Трябва да продадем на възможно най-добра цена. Предстои плащане на ренти". Това споделя председателят на ЗК "Тодор
Каблешков" в добруджанското
село Каблешково. В кооперацията се обработват 10 000 дка
земя. През това лято са добили
средно 220 кг/дка пшеница, толкова слънчоглед и 550 кг/дка царевица. "Това са сравнително
добри резултати. Имам колеги с
много ниски добиви жито, около
50 кг/дка", коментира още кооператорът. Той е категоричен, че
пшеницата е с най-висока себестойност, вина за която имат самите производители. "Третираме
по няколко пъти, с високи торови норми, имаме хербициди, фун-

гициди. Така разходите стигат до
120 лв. на декар пшеница. При
тези добиви се вижда какво сме
изкарали като печалба", изчислява Петър Петров.
Земеделецът е начело на кооперацията от 1998 г. Припомня
си, че в началото поради липса
на средства е третирал пшеницата с двойно по-ниски торови
норми и е получавал по 550-600
кг/дка. Тогава обаче е залагал само на българска селекция. "Нашите сортове издържат повече
на болести и суша, те са създадени за тези полета. При западните сортове ако не влезеш поне два пъти, нищо няма да получиш", обяснява от опит Петров.
Дългоочакваният дъжд зарад-

ва земеделските стопани в Добричка област. Повечето от тях в
момента използват влагата и подготвят почвата за сеитба на пшеница. В земеделската кооперация в село Каблешково вече са
успели да засеят 2000 дка в сухите условия. Сега предстои сеитба на още 2500 дка. Петър Петров е избрал да сее български
сортове пшеница.

"Очаквам раздвижване на пазара. Още не съм продал зърното от трите култури. Следя цените. При слънчогледа имаше предложения от 860 лв./тон, после
обаче падна на 820 лв./тон, сега пак върви нагоре. Трябва да
продадем на добри цени, тъй като хората си чакат рентите", допълва още Петър Петров.
През миналата година кооперацията е изплатила по 100 лв./
дка, през предходната - по 90
лв./дка. През тази есен очакванията са нивата на рентите чувствително да паднат. "В нашите
договори има клауза, според която рентите не могат да падат
под 50 лв./дка, могат само да се
вдигат", пояснява Петров.ç

Ñòàðèòå
áúëãàðñêè ãîðè
ïîëó÷èõà âîòà
íà åâðîïåéöèòå
çà íàãðàäàòà
"Íàòóðà 2000"
Българските стари гори получиха заслужено отличие като спечелиха вота на европейските граждани за забележителни достижения в управлението и опазването
по "Натура 2000" - мрежата на ЕС
от защитени природни обекти, съобщиха от агенцията по горите. България се състезава с 27 финалисти от 79 допуснати за участие кандидатури, получени от всички страни на общността и Обединеното
кралство. Номинацията беше обявена на онлайн церемония по награждаването на отличените страни, проведена на 14 октомври. Наградите на ЕК се присъждат от 2013
г. насам на най-успешните проекти, допринесли за опазването и управлението на европейската екологична мрежа "Натура 2000". Инициативата за опазването на старите гори в България взе наградата в
категория "съгласуване на интереси и възприятия".
Тя е изключителен пример за
обединяване на усилия от страна
на държавния и неправителствения
сектор в името на природата. WWF,
Министерството на земеделието,
храните и горите (МЗХГ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ),
Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа
Балкани заедно успяха да постигнат съгласие и да намерят начин
за да защитят 109 000 ха стари
гори държавна собственост, попадащи в обхвата на екологичната
мрежа "Натура 2000". "Това е признание за положените дългогодишни усилия на лесовъдите в нашата
страна и достойна оценка на общата съвместна работа на Изпълнителна агенция по горите и природозащитните организации за подсилване значението на обществените и екологични функции на горите. Един процес, започнал преди
около 100 години с обявяването
на първите резервати в България,
днес намира изражение в съвременните политики и практики по
консервация и опазване на вековните гори", каза д-р инж. Ценко Ценов, зам.-изпълнителен директор на
ИАГ по време на събитието.
Процесът за законовата защита на вековните дървета стартира
през 2016 г. с обособяването на
110 хиляди хектара държавни гори
в Натура 2000 като "Гори във фаза
на старост", което практически означава удвояване на съществуващите в страната резервати. Обособяването на такива територии се
осъществява в един широк контекст
на природосъобразно горско стопанство, формиран от съвременната горска политика на България.
Основен акцент в тази политика е
адаптивно управление на горите едновременно към климатичните промени и съвременните икономически и социални потребности. Това
определя управлението на този ресурс като изключително важна и
отговорна задача, поверена на лесовъдите, а настоящата награда като оценка на техния стремеж за
промяна в разбирането за стопанисване и управление на горите.ç
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Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà çàäîâîëè
íóæäèòå ñè îò ïëîäîâå è çåëåí÷óöè
България не може да
задоволи вътрешното
търсене от плодове и
зеленчуци. Това означава,
че производството не
расте с темповете на
вътрешния пазар. Основните причини за това са
ниската производителност
на стопанствата и вносът
на съмнително ниски
цени, показва анализ на
консултантската компания
"ИнтелиАгро". Проучването е използвало официални данни на Министерството на земеделието,
НСИ, Евростат, ФАО и
други. Изследването е
направено в контекста на
нарушената ритмичност
във веригата на доставки,
породена от кризата с
COVID-19, въведените
мерки за засилване на
български храни в супермаркетите, както и във
връзка с началото на
заседанията на работната
група, която подготвя
Националния стратегически план за развитие на
селското стопанство през
програмния период 20212027 година. Към тези
причини производителите
добавят и подпомагането
за сектора, което е в
пъти по-ниско спрямо
други европейски страни.
От "ИнтелиАгро", твърдят,
че подпомагането на
българските фермери
вече доближава това на
европейските им колеги,
на което фермерите
контрират, че чуждите
фермери вече са няколко
обиколки преди тях.
Разразилата се пандемия показа, че България е
продоволствено зависима
държава, а осигуряването
на прехраната е част от
националната сигурност,
коментира пред Mediapool
Красимир Кумчев, който
обработва около 900 дка
с плодове и зеленчуци.
Проучването на "ИнтелиАгро" повдига и въпроси относно достоверността на някои от официалните данни. Например цените, на които се
внасят ябълки и круши,
или средните добиви от
декар, коментира Николай Вълканов, управител
на "ИнтелиАгро" пред
Mediapool.

България произвежда
достатъчно само
череши, сливи
и малини
Анализът показва, че
производството на плодове и зеленчуци у нас не
успява да задоволи
вътрешното търсене при
16 от 19 изследвани

Ïðîáëåìèòå - íèñêà ïðîèçâîäèòåëíîñò,
ïîäïîìàãàíå, âíîñ íà ñúìíèòåëíè öåíè
култури през настоящия
програмен период. Единствено при производството
на череши, сливи и малини са задоволени изцяло
нуждите на вътрешния
пазар. Незначителен внос
има от Турция и Гърция
при ранните череши за
прясна консумация. Въпроси обаче предизвиква
цената, на която това
става - 1.31 лв./кг от
Гърция, при условие че в
магазините килограмът в
началото на сезона стига
и цена от 30 лв.
При девет от изследваните култури има влошаване на степента на задоволяване вътрешното търсене с национално производство спрямо предходния програмен период.
Това са ябълки, круши,
кайсии, праскови, ягоди,
домати, краставици, патладжан, пипер, салати и
картофи, показват данните
на МЗХГ и ITC. При част
от тези култури, като
например пипер, зеле,
праскови и ябълки, изобщо не се наблюдава
увеличение на производството между двата програмни периода. Подобрение има при производството на зеле, лук, моркови
и дини, където има растеж. При пъпешите няма
промяна между вътрешното търсене и произведената продукция за двата
програмни периода 2007 2013 и 2014 - 2020. Тези
резултати означават, че
производството на плодове и зеленчуци у нас не
расте с темповете на
вътрешния пазар. При
една пандемия и затваряне на границите, както се
случи в периода март май 2020 г., това поставя
под риск продоволствената сигурност, коментира
Красимир Кумчев.

Българските фермери
не са конкурентни,
стопанствата ни са
екстензивни
Една от причините е, че
българските земеделски
стопанства не са конкурентни на основни износителки в ЕС, но дори и
на страни от региона като
Сърбия и Турция например, коментира Николай
Вълканов. Не сме конкурентни, защото европейската политика и в частност българската е сбъркана по отношение на
подпомагането на фермерите, смята Красимир

Кумчев. По думите му
българските фермери и
тези в развитите европейски страни не са
поставени при равни
условия. Европейските
получават по-високи
субсидии. Освен това
българските фермери
нямат увереност, че
правилата няма да се
променят при всяко
следващо правителство,
коментира Кумчев.
Например при създаването на трайните
насаждения са необходими най-малко пет години,
за да започне да се
връща инвестицията и
дърветата да раждат при
средна продължителност
на живот на дърветата от
около 30 години. В
същото време не се знае
колко дълго този сектор
ще получава подкрепа,
за да не е на загуба.
През последните години
например има проблем с
цената на ябълките.
Според официалната
статистика те се внасят
на цени между 20 ст. и
40 ст. на килограм основно от Полша и Северна
Македония. В същото
време цените в магазините средно са около
1.80 лв. - 2 лв. за килограм, на промоция в
големите вериги стигат и
до 1 лв. Възможните
обяснения за това са или
става въпрос за контрабанда, или тези фермери
получават голямо подпомагане, за да не работят
на загуба, посочи Кумчев. В тази неконкурентна среда много фермери
започнаха масово да
изкореняват градини с
ябълки, защото не могат
да си позволят да работят на загуба, посочи
още той.
Анализът на "ИнтелиАгро" показва, че страната
ни задоволява едва
половината от нужните
ни количества с ябълки
за вътрешния пазар. В

същото време производителите са принудени да ги
продават на цени от 8 ст.
до 12 ст. на преработвателните предприятия, тъй
като пазарът е залят в
момента с ябълки. Вълканов посочва като проблем
факта, че стопанствата са
екстензивни - ниски
добиви, липса на техника
и складове за съхранение
на готовата продукция.
Дава пример, че средният
добив от декар на ябълки
у нас е сред най-ниските
на конкурентни на нас
пазари. За сравнение
добивът на ябълки от
декар в Холандия е 3670
кг.

Обвързаното
подпомагане
В доклада на "ИнтелиАгро" за среден добив у нас
са посочени данните от
ставката за обвързаното
подпомагане. То беше
въведено през настоящия
програмен период (2014 2020 г.) с цел да се стимулира производството на
плодове и зеленчуци.
През предишния програмен период (2007 - 2013 г.)
нямаше подпомагане за
този сектор. Така българското селско стопанство
стана монокултурно предимно се отглеждаха
зърнени култури, където
отиваха големите субсидии. За да се промени
тази негативна тенденция
през следващия програмен период беше въведено обвързаното подпомагане, като България е
сред 19-те страни в ЕС,
които защитават този
модел да продължи и
през следващия програмен период (2021-2027 г.).
Анализът на "ИнтелиАгро" показва, че основните
плащания (базово+зелено) за България остават
много под средните за
ЕС. За сравнение съседна
Гърция получава три пъти
по-голяма подкрепа от ЕС
от нас. След нас са

единствено Португалия и
Румъния. Средната ставка
на обвързаната подкрепа
за плодове и зеленчуци в
19-те страни от ЕС, които
я прилагат, е 251 евро/ха.
Най-висока е във Франция - 782 евро/ха, а найниска е в Словакия - 106
евро/ха. За България
средното подпомагане е
541 евро/ха, показва
анализът на "ИнтелиАгро".
Според него повечето
държави подкрепят ограничен брой култури.
Например Италия и Испания - само домати, а
Полша - домати и меки
плодове. Ако Полша не
подкрепя производството
на ябълки, цената на
която се внасят у нас 0.39 лв./кг буди множество въпроси. Причината е,
че от нея трябва да се
извади амбалаж, транспорт, труд, торове и
препарати. Така се получава, че полския фермер
работи на загуба. От
"ИнтелиАгро" смятат, че
субсидиите вече не са
фактор в конкуренцията.
Но фермерите са на точно
обратната позиция.
За следващия програмен период от "ИнтелиАгро" препоръчват обвързаното подпомагане да се
прецизира така, че общото подпомагане за дадена
култура да не надхвърля
равнището на подпомагане на същата култура в
конкурентните на България държави. Освен това
да се прецезира и по
линията "пресен пазар преработка" или "интензивно - екстензивно". От
консултантската компания
предлагат още да има и
специални подмерки по
селската програма за
Сектор "Плодове и зеленчуци" с непрекъснато
отворен прием, а размерът и процентът за финансиране да отчита и историята на стопанството.
Предлага се да се създадат и демонстрационни
стопанства, където да се
представят нови сортове
и технологии.
Големият проблем е в
краденето на европейските средства и факта, че те
невинаги стигат до истинските производители,
коментира Красимир
Кумчев. Той заяви, че още
преди 8 години е патентовал методика за разпределение на европейските
субсидии за земеделие, с
която се спират кражбите.
"Като чуят, че няма никакви кражби, никое правителство не иска да я
приложи", каза в заключение Кумчев.ç
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Êàðàÿí÷åâà
è ñåêúíäõåíäúò
â ïîëèòèêàòà
И да искаме, този председател
на българския парламент
не може да бъде друг.
Това е код, който
не търпи промяна!

Валерия ВЕЛЕВА
Дебатът в парламента
по исканата от БСП и
ДПС оставка на Цвета
Караянчева като председател на парламента
показа две неща.
Първо - затвърди
извода, че този парламент е изчерпан морално
и съдържателно и категорично не е в състояние
да направи смислен
политически дебат по
която и да е тема.
Второ - самата Караянчева не осмисли за
какво й се иска оставката, защото не разбира
принципно какво означава да си председател на
Народното събрание.
Мотивите за оставката
бяха съществени и могат
да бъдат изчерпани с
няколко думи - институционален срив в доверието към парламента
заради производството
на лоши, вредни и лобистки закони и тотално
обезличаване на институцията, превръщайки я в
придатък на изпълнителната власт.
При такава оценка,
която и да е управляваща сила, би трябвало да
намери начин да коригира поведението си, още
повече че се намираме в

навечерието на избори.
ГЕРБ не направиха
това. Те приеха тактиката
по матросовски да защитават Караянчева с
аргументи на битово
ниво: тя е добър човек,
тя не краде, тя не е
корумпирана, тя може да
говори с обикновените
хора, издигайки я до
мъченица заради охулването й след "онзи запис
с гласа на премиера". С
което й направиха лоша
услуга. Защото да си
мъченик, означава да си
обречен на кауза, с
която да се бориш в
обществото, а не защото
всички ти се подиграват,
понеже премиерът те
нарекъл ПКП.
Странно, но никой от
управляващите не се
опита да изведе на
преден план професионалните качества на
Караянчева. Както и
никой не я защити преди
време, когато гръмна
записът с разговора
между Борисов и Дончев, в който те по мъжки
коментират личността й.
Изглежда, в ГЕРБ няма
рицари, които да защитят
достойнството и честта
на една дама. А пък ние
искаме от тях да защитят
парламентаризма!
Никой не обори в
парламента и думите на
председателя на ДПС
Мустафа Карадайъ, които
са безпощадна оценка за
работата на Караянчева:
"Когато нямаш капацитет,
експертиза, визия, остават агресията, омразата
и арогантността".
А въпросът с оставката на Караянчева опира
именно до разбирането й

за държавност, до подготовката й за поста, който
заема и до професионализма, който показва. И
ако е вярно, че няма
политик, който да не е
настъпвал мини, то
Караянчева го прави
почти всеки ден, без да
си вземе поука и без да
промени нещо в поведението си. С това си
заслужи определението
"Караянчевщина", което
се дава за първи път на
председател на Народното събрание от създаването на институцията
досега. И няма как то да
не оттекне и в Кърджали,
където "боли от истината".
Проблемът е, че след
всичките критики, които
получи, Караянчева
изумително продължава
да не разбира, че не
може да говори по един
начин в Лом, а по друг в парламента. Защото и
в Лом, и в парламента тя
е един и същи човек и
носи атрибутите на
овластения й пост, за
които плащаме всички
ние. И обясненията й: "Аз
съм си такава, аз така си
говоря", които не спира
да ръси, са абсурдни,
недопустими и издават
примитивно мислене. Ако
си такава - агресивна
партийна функционерка
на квартално ниво оставаш си там, в Лом, а
не на върха на държавата, защото се превръщаш
в срам за държавата. Ако
пък си държавник - ти си
такъв и в най-затънтения
край на държавата и
мислиш държавнически
дори и когато спиш.
Вероятно Караянчева

не знае, че езикът издава същността на човека,
той е огледало на мисълта, на интелекта. Изразът
'
"Ходи
пеш, бе", ако си
интелигентен и възпитан
човек, не би се отронил
от устата ти дори и да си
вкъщи, камо ли съзнателно да говориш така пред
аудитория, както блесна
в Лом председателят на
парламента. От една
страна, това показва
отношението ти към тази
аудитория - смяташ, че
хората са простаци и им
говориш като на простаци - агресивно, по мутренски ги нахъсваш
срещу някакъв противник. Което е обидно за
тях, защото разделя, сее
омраза, не обединява. И
второ, издава вътрешната ти потребност чрез
агресия да прокараш
някаква политическа
теза. Което пък е обидно
спрямо отношението към
политиката изобщо.
"Възпламеняването" на
аудиторията от симпатизанти по този грозен,
примитивен начин, както
ни го обяснява Караянчева, е демонстрация на
ниското ниво, до което е
стигнала комуникацията
между политиците и
избиратели им.
И страшното е, че май
връщане назад няма.
"Аз няма как да си
променя начина на
говорене, защото това
съм си аз", увери ни
Караянчева в предаването "Лице в лице" по БТВ,
само няколко часа след
дебатите в парламента,
които би трябвало да са
я "свалили на земята". С
което ни показа, че

очакване за промяна не
може да имаме.
Това е положението!
И да искаме, и да се
вайкаме, този председател
на българския парламент
не може да бъде друг. Това
е нейният код - чипът,
който не търпи промяна.
Както не търпи промяна и
мисленето й на селска
домакиня - на театъра в
Кърджали дадохме килими
трета употреба, а на
старческите домове дарихме календари от стари
години, но с прекрасни
пейзажи, които трябваше
да изхвърлим.
Първо, като държавник не може да дариш на
някого нещо, което е за
боклука, и второ - още
по-абсурдно е да се
хвалиш с това.
Секънд хенд в политиката не е като да си
купиш дрехи втора употреба!
Как да го разбере
това Караянчева? Вижда
се, че не може! И колкото повече говори, толкова повече гафове твори и
толкова повече потвърждава "онова", което тя
смята, че Борисов не е
казал за нея.
А за нас като общество остава тежкият извод
за преценката, според
която ние сме истински
рецидивисти - не се
научихме да избираме
личности, които да управляват качествено
държавата. Този урок не
го усвоихме от началото
на прехода досега! Затова пак ще се питаме - ще
позволим ли на арогантната махленщина да
замести политиката?
От Епицентър

ÏÎÇÈÖÈß
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Стресът се асоциира
най-вече със забързания
начин на живот, особено
в големите градове, свръхамбициозното гонене на
срокове и постижения.
При системната липса на
релаксиране и балансиране се увеличава хроничният нездрав стрес, известен като дистрес. При
безпрецедентната ситуация с COVID-19 светът и
човешката психика бяха
подложени на нови изпитания. Социалното дистанциране засегна всички
сфери на човешкото ни
битие - физическото и
психичното ни здраве,
финансова стабилност и
предсказуемост, здравеопазване, образование,
кариера, междучовешки
отношения, всекидневната
ни рутина, хобита и интереси. От друга страна,
принудителното забавяне
на живота, рязката смяна
на обичайния ни ритъм,
затварянето вкъщи, липсата на човешки контакт,
преминаването към онлайн обучение и работа
добавиха високи дози
стрес към натрупания
дистрес.
Наложената физическа
дистанция влияе неимоверно върху нашето
здраве, тъй като сме
социални същества и
чувството за принадлежност, близостта и физическото докосване са част
от нашите потребности.
Хормонът, който пряко се
влияе от повишените
стресови хормони и от
липсата на физическа
близост, е хормонът на
привързаността, принадлежността и доверието окситоцин. Липсата на
сигурност, плюс постоянното бомбардиране на
сетивата ни с информация, която се преживява
като заплаха от нашето
тяло и мозък, води до
повишаване на основните
стресови хормони кортизол и адреналин.
Когато сме постоянно
бомбардирани от негативна информация и ако
вътрешният ни диалог е в
режим на постоянна
тревожност от типа "Какво
ще стане, ако...", "Внимавай…", "Бъди нащрек…",
излагаме тялото си на
стресови хормони, които
директно водят до дехидратация. А и със сигурност
в такива моменти не сме
склонни да положим
волево усилие да се
хидратираме чрез приема
най-вече на чиста вода на малки стъпки, но през
целия ден. Самата дехид-

Íàëîæåíàòà
ôèçè÷åñêà
äèñòàíöèÿ
âëèÿå
íåèìîâåðíî
âúðõó
íàøåòî
çäðàâå

ратация на свой ред се
възприема от тялото като
нова порция вътрешен
стрес, а той отново
включва симпатиковата
нервна система в бойна
готовност. Това води до
увеличаване на тревожността, пристъпи на
паника, депресия, сърдечносъдови, храносмилателни и дихателни проблеми,
проблеми с теглото и
репродуктивната система,
намалена памет и концентрация или всички симптоми на посттравматично
стресово разстройство.
Получава се един порочен
кръг, който пряко влияе на
настроението ни, способността ни за изпитване на
удоволствие и на усещането ни за щастие.
Човешките тела разполагат с перфектна невроендокринна лаборатория
за справяне с външните и
вътрешните стимули,
която включва сложно
взаимодействие между
хипоталамуса, хипофизата
и надбъбречните жлези.
При съответния стимул
тази ос включва тялото в

режим на "Бий се, замръзни или бягай", който се
усеща като физично и
психично напрежение или
стрес. То следва да доведе до адекватно действие
за справяне със стимула
и после като резултат
води до релаксация
(отпускане на напрежението). Когато ни нападне
улично животно например, тази алармена система се включва - мозъкът
изпраща сигнали на
надбъбречните жлези,
които отделят кортизол и
адреналин за справяне с
предизвикателството.
Адреналинът забързва
процесите - повишава се
сърцебиенето и кръвното
налягане, учестява се
дишането, започва усилено изпотяване. Кортизолът включва имунната
система и потиска храносмилателната и репродуктивната система, както и
растежа. Ако алармената
система на организма
обаче е постоянно включена, се засягат области в
мозъка, които отговарят
за нашата мотивация,

Кремена СТАНИЛОВА е
психотелесен психотерапевт с 14-годишен стаж.
Завършва Великотърновския университет.
Специализира във "Вестдойче Академия" и в
училището за холистично здраве в Лондон. Член
е на Българското неорайхианско психотерапевтично дружество, което е
групов член на Европейската асоциация по психотелесна психотерапия.
Разработила е психотерапевтични програми за управление на стреса; ефективна комуникация за
лични и корпоративни
цели и др. Автор е на книгите "Сбогом, паника и
стрес" и "Кой кой е на
живо и във Фейсбук". В
лекциите, семинарите и
изявите й в медиите се
преплитат теми от психологията, митологията,
литературата, философията, психоантропологията и езотериката.
настроение и страхове.
Според психологията
чувството ни за сигурност
е ключово за релаксацията на психично и физично
ниво (преодоляване на
стреса) и оттам за усещането ни за щастие. Затова, ако съумеем да контролираме стреса, ще се
чувстваме по-удовлетворени и щастливи.
Как да противодействаме? Първата стъпка към
преодоляване на стреса е
да изместим фокуса от
нещата, които не можем
да контролираме, към
нещата, които можем да
контролираме тук и сега и
които могат да ни доведат
до релаксация. Тя е първото условие за излизане
от т. нар. тунелно мислене, когато сме под стрес.
Управлението на стреса

към релаксация и усещането за щастие повишават
нашата продуктивност и
способност за решаване
на изникналите проблеми
в новата реалност.

Кои са онези малки
неща, които
да повлияят на цялата
невроендокринна
система в посока
релаксация?
Изграждане на сутрешна рутина с повторяеми последователни
действия, които ни дават
усещане за сигурност.
Ставане по едно и също
време, лека гимнастика,
малка медитация или
визуализация, пиене на
поне две чаши вода на
гладно за добро хидратиране и активиране на
храносмилането.
Намаляване на времето за следене на всички
негативни новини, свързани с COVID-19. Фокусиране върху нещата, които в
момента работят и са
наред в семейството,
работата и взаимоотношенията. Събиране с близки
хора - повече срещи и
близост, прегръщане с
деца и любими хора при
спазване на елементарни
хигиенни правила за
миене на ръцете, разбира
се. Игра с домашни
любимци.
Време за себе си в
тишина - слушане на
релаксираща музика,
практикуване на техники
за релаксация, градинарство, масаж, четене на
художествена литература,
йога и неконкурентни
спортове, приготвяне на
любима храна и т. н.

Внимание върху
консумирането
на свежа храна плодове и зеленчуци.
Осъзнато (без да вършим
други дейности) пиене на
7-8 чаши вода през деня.
Водата не само извежда
токсините от тялото, но
подпомага правилния
обмен на хранителни
вещества, пренасянето на
кислород до клетките,
както и транспорта на
хормоните и ензимите.
Така приемът на вода
въздейства и върху нашата психика, като подобрява настроението, ободрява и възвръща енергията.
Препоръчително е да
пием вода в седнало
положение, което е гаранция за сваляне на нивата
на кортизола.
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Â áèòêàòà çà èñòèíàòà!
Дните от 8 януари 1997-а, когато Добрев е номиниран от левицата за бъдещ
премиер, до 4 февруари 1997-а, когато
става ясно, че мандатът е нереализиран,
текат напрегнато в условията на дълбока
обществено-политическа криза в страната; огромно недоволство от властта, преляло в масови протести и уличен натиск
и почти фалирала държава.
След продължителни и трескави консултации в края на януари Николай Добрев вече е наясно, че ресурсът на доверие към партията е изчерпан...
На 2 февруари сутринта на "Позитано" 20 започва закрито заседание на ПГ
и на ВС на БСП. Добрев докладва: всички
потенциални партньори, синдикатите и
много от експертите са му отказали участие в състава на правителството. Вътрешната и международната изолация на
БСП е факт.
На 3 февруари от 10 ч. на "Позитано"
20 заседава пленумът на БСП, а поръчението е категорично - правителство на
всяка цена!
Николай Добрев, 3 февруари 1997 г.
в следобедните часове, пред Ройтерс:
"Утре ще върна мандата".
- Въпрос на кореспондентката на "Ройтерс": Имате ли намерение да се срещнете с президента Стоянов и да изложите
своите идеи по отношение на съставянето на правителството и вашата готовност
да върнете мандата, ако се формира правителство на националното съгласие?
- Отговор на Добрев: Да, имам намерение да се срещна с президента. Имам
намерение да му кажа това, което изложих пред вас. Още повече, да не прозвучи самонадеяно, но моето мнение е в пълна хармония с позицията на Европейския
съюз. Тя в общи линии има три пункта политиците да се разберат за дата на изборите (аз подкрепям и съм радетел за
предсрочни избори). Второ, да се споразумеят по програмно преходно или коалиционно правителство. Това е мое дълбоко мнение още от първия ден, когато
получих мандата. И трето, да възстановят
разговорите с МВФ. Аз съм твърд привърженик за интензивни и плодотворни
разговори с МВФ. Аз ще върна мандата
при тези условия. Защото в противен случай ще избягам от отговорност. Защото
еднопартийното правителство е нещо много лошо, но безвластието е нещо ужасно,
катастрофално".
Денят 3 февруари е разломен за БСП.
Добрев обаче е категоричен и е готов да
поеме лична отговорност.
На 4 февруари в 11 ч. за пореден път
в соццентралата се събира ръководството на БСП и на ПГДЛ. Към 11,15 в залата
на "Позитано" 20 Добрев докладва резултатите от усилията да състави кабинет.
Николай Добрев пред пленума на
БСП:
"Отиваме при президента с две папки.
Но да сме наясно - никакви гласувания
повече не може да има в този парламент.
Дори ако утре всички гласувате за мен,
по-нататък това няма да стане - парламентът е непълноценен! Това решение го

Íà 4 ôåâðóàðè 1997 ã., âðúùàéêè
ìàíäàòà, Äîáðåâ áå óáåäåí, ÷å å âçåë
íàé-ïðàâèëíîòî ïîëèòè÷åñêî ðåøåíèå

взех още вчера. Бях длъжен това да ви
кажа, за да бъда честен към вас... Как
може в дълбока икономическа и политическа криза ние да имаме правителство
на малцинството!? Аз това ви питам найсериозно и другарски. И хората, които
ще представя на президента, ме питат…
Сигурно знаете, когато има 121 наши гласа, няколко гласуват "против", а правим
135 гласа. Направих много сериозни консултации в СДС - няма да влязат в залата. Няма вече парламент! И недейте да
изпращате така хора... Мене може да изпращате. Аз съм жилавият войник на партията... Отрежете ми главата. Аз не съм
предател. Но това трябва да го разбираме и да не храним излишни илюзии. Ето,
отиваме с двете папки… И моля ви, дайте
да не си играем..."
В 11,45 часа Георги Първанов и Николай Добрев влизат в президентството и в
12.00 застават пред президента Петър Стоянов с две папки и с решение да върнат
мандата. Отварят едната папка - с проект
за кабинет, за да покажат, че са изпълнили връчения им мандат за формиране на
правителство. И я затварят.
Подават му втората - с писмото на
Добрев, в което дословно се казва: "Намирам, че при създадената обстановка е
невъзможно да се състави необходимото
на страната правителство, поради което
заявявам, че отказвам да бъда избран за
министър-председател, както и да представя за избор в Народното събрание състав на новия Министерски съвет. Връщам
Ви връчения ми от Вас мандат".
Стоянов не взема нито едната, нито
другата. Неясно защо. Може би, за да не
остане в архивите на президентската институция доказателство, че мандатът е върнат? За да може години по-късно този
момент да бъде използван за фалшифициране на историята? Не знам. И вероятно никога няма да научим.
Срещата е само на шест очи.
Няма медии. Никой не снима. Никой

Èçáðàõ Ñúãëàñèåòî è Ðàçóìà
От стр. 1
И тогава, както и сега, властта имаше възможност да маневрира и да се задържи със сила, манипулации или пари. И
тогава "великите сили" бяха чистофайно неутрални, но БСП
като държавно отговорна партия за първи път в дългата си
история се отказа от властта доброволно! Направи го "без
кръв", с едничка цел - да има мир в името на просперитета на
българите и държавата, на която й предстоеше членство в
Европейския съюз. С идеята да останат нашите деца да живеят
тук, в Отечеството, за да работят, да се реализират и да отглеждат децата си на родна земя.
Много от тези мечти и желания на Николай и другарите
му след 23 години се оказаха фикция и напразни надежди.

външен не знае кой какво е казал. Затова днес разчитаме само на думите на тримата участници в една от най-драматичните политически срещи в най-новата българска история.
След връщането на мандата Първанов
и Добрев напускат президентството през
тайни коридори под хотел "Шератон" и се
отправят към "Позитано" 20, знаейки на
какъв огън ще ги подложат съпартийците
им. Час по-късно там отново се свиква
пленумът на соцпартията. Добрев мотивира пред съпартийците си решението си за
отказ от управлението (отново цитираме
дословно).
Николай Добрев: 4 февруари 1997 г.,
13.30 часа - ПГДЛ след връщането на
мандата: Нямаме ресурси за кабинет.
Поемам лична отговорност!
"Две седмици се опитвам да изуча състоянието на държавата. И две седмици
съм ръководен само от една-единствена
цел - кое е най- доброто решение за държавата. Достатъчно партиен човек съм,
за да мислите, че подценявам проблемите и бъдещето на партията.
Първият извод, който се формулира
през последните дни, е, че най-опасно за
държавата е да продължат безвластието
и агонията. Не защото вече ние слагаме
държавните интереси над теснопартийните… ние не можем да спрем агонията на
държавата и не можем да снемем общественото напрежение без сила. Силовото
решение сега не е най-доброто решение.
Второ, много мислих за капитулацията на партията и за капитулантите. Ние
започнахме да капитулираме, когато в началото или в средата на предизборната
кампания, изместихме предмета на предизборната дейност от борба за победа
към социално-икономическите проблеми
на хората и критика към нас. Оттогава
партията ни е в едно особено състояние
и конгресът не успя да я консолидира.
Лично според мен по-малки поражения
за партията ще има сега. Аз съм горд и

По улиците и площадите на София, Европа и света протестират днешните будни българи, които отново искат свобода и
демокрация, върховенство на закона, равенство, справедливост и визия за България в многополюсния свят!
И се питаме - напразна ли бе саможертвата на Кольо
Добрев, който на 19.10.2020 г. би навършил 73 години!?
Историята сигурно ще отсъди без емоция и без страст, но е
факт, че България от 13 години е равноправен член на Европейския съюз, а БСП пак достойно отстоява социалистическите идеи и принципи като единствената опозиционна партия
в България начело с председателя Корнелия Нинова!
В живота и в политиката срещаме добро и зло, добродетели и пороци, но от всеки от нас зависи на чия страна ще
застане, за да може тя да победи. Николай направи своя
достоен избор, ще можем ли ние да продължим пътя му.
Вярвам, че - да!

достоен човек, за да не ви поставям пред
това изпитание…
Мислех, че има някакви малки ресурси, но няма… Русия е затруднена да ни
помогне. На Запад всички казват: оправете се с МВФ, възстановете разговорите с него... Но се поставят условия за
съгласие, ефективно правителство".
От спомените на тогавашния премиер
Жан Виденов, публикувани в книгата му
"Отвъд политическия театър" от 1999-а:
"Първанов и Добрев показаха на президента папката с имената на гласувалите
предния ден от Демократичната левица
кандидат-министри, но не му я връчиха.
Вместо това заявиха, че не са против да
обсъдят и вариант да не внасят проектокабинета в парламента. (След като в 12
ч. Първанов и Добрев заявяват на Стоянов, че връщат мандата, в 18,45 ч. декларират това и пред членовете на КСНС,
за да се приемат формално документите
за излизане от политическата криза. Опитах се да ги отклоня от тази логика, да им
заявя, че официалната позиция на управляващата коалиция е друга, но никой не
реагира и аз напуснах КСНС. Първите, на
които съобщих, че Кольо и Георги сдават
властта, бяха Велко Вълканов и Красимир Премянов."
"Отрежете ми главата, аз не съм предател! Ако останем на власт, не може
да освободим улицата без насилие. Не
подценявайте масовото недоволство! Не
можем да спрем летенето към пропастта", отстоява Добрев във вечерните часове на 4 февруари 1997 г. пред ПГ на
левицата.
Николай Добрев, 19 октомври 1997 г.,
пред в."24 часа":
Когато връщах мандата, взех найправилното решение!
- Как се чувства човек, когато в очите
му казват, че е предател?
- Предател ме нарекоха хора от постарото поколение в партията, които имат
друго разбиране за вземането, задържането и упражняването на властта. Когато
връщах премиерския мандат, не се чувствах нито спасител, нито предател. И днес
мисля, че взех най-правилното решение.
Нали сме национално отговорна партия!
Николай Добрев, 26 януари 1998 г.,
пред в. "Новинар":
Не се водех нито от личен интерес,
нито от партиен интерес.
- Чувствахте ли се като камикадзе?
- Нямах такова чувство нито тогава,
нито пък сега имам чувството, че някой
ме е употребил. Кабинет можеше да бъде
съставен, но той не можеше бързо да пресече разрушителните процеси и нямаше
бъдеще...стоеше въпросът какво ще последва, ако съставя правителство. Дали ще
се освободи напрежението от улицата и
обедняването на българина. Кризата беше
надхвърлила границите на партийната политика, а общественото доверие в БСП сведено до минимум. Недоволството беше
извадено на улицата и бе предприело крайни форми на гражданско неподчинение и
блокиране на обществения живот, инфлацията беше станала хиперинфлация. Възможностите на държавата да въздейства
със собствен финансов ресурс бяха съвършено ограничени. Външната подкрепа
- разколебана. Нямахме поддръжка от нито една парламентарна сила и еднопартийното правителство щеше да задълбочи
кризата. В крайна сметка от това щеше да
страда българинът. Ето това е големият
проблем, а не дали си можел да съставиш правителство, използвайки силите на
реда. Да не говорим, че в края на XX век
никоя власт, опираща се на сила и в условия на дълбока криза, не може да има
подкрепа и няма да издържи.
Със съкращения
от сайта "Епицентър"
от 07.02.2019 г
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Имате
шесто пазят
чувство?здравето
10
храни
Според Световната
здравна организация
около 23 милиона души
годишно се разболяват,
защото ядат храна с
недобро качество. Според друг доклад вирусите във въздуха са толкова много, че не могат да
бъдат преброени. В
такава обстановка найдоброто, което можем да
направим, е да се погрижим за имунната си
система - тя е единственото, което може да ни
предпази от болестите.
Хубавото е, че можем
да направим това и с
помощта на естествени
източници от природата,
като тези 10 храни.
Бадеми. Проучванията показват, че бадемите
са много ефективни за
предпазване от вируси и
подсилване на имунитета
на организма. Те са
богати на витамин E и

фибри, което ги прави и
подходяща храна за
запазване на кръвната
захар в разумни
граници.
Слънчогледови семки.
Те предпазват сърцето и
са щит срещу болести
като Алцхаймер, засилват имунитета и са доста
полезни за бременните
жени, но трябва да се
избягват семките с
много сол.
Папая. Богата на
антиоксиданти, папаята
върши чудеса срещу
възпаления в организма,
подпомага храносмилането и намалява риска
от ракови заболявания.
Киви. Богатият на
витамин C, К и Е плод
помага срещу астма и
засилва имунитета.
Кивито е страхотна
храна срещу грипните
вируси, също така помага за храносмилането и

е добро за зрението.
Джинджифил. Сигурни сме, че знаете поне
три рецепти за засилване на имунната система
или за ускоряването на
свалянето на килограми
с джиджифил. Е, той
наистина е много ефикасен и при проблеми с
менструални болки, а
също така намалява
лошия холестерол и се
бори с всякакви инфекции в организма.
Бъз. В България сокът
от бъз е на особена
почит и си има причина
за това. Бъзът подпомага имунната система, а и
намалява стреса.
Стриди. Любителите
на морски дарове ще са
щастливи да научат, че
стридите са страхотна
храна, бедна на калории,
но богата на омега 3
мастни киселини и протеин. Те са много добри

за идеалната защита на
имунната система, благодарение на съдържащия
се в тях цинк.
Спанак. За никого не
е тайна, че спанакът е
много здравословна
храна. Освен че засилва
имунната система, той
прави нервите и мускулите по-здрави, нормализира кръвното налягане.
Диня. Динята е идеална храна за подсилване
на имунитета и за спра-

Децата са по-умни, ако пишат ръкописно
Ръкописът помага на децата да учат повече и да
помнят по-добре, установиха учени, цитирани от електронното издание "Медикъл
Експрес".
В същото време училищата се дигитализирит все
повече и европейско проучване показа, че норвежките деца прекарват найдълго време онлайн в сравнение с деца от 19 страни
от ЕС.
Според проф. Одри ван
дер Меер от Норвежкия
университет за наука и технологии са необходими национални стандарти, които

да гарантират, че децата получават поне минимално
обучение по ръкопис, пише
БТА.
"Когато си правите списък за пазаруване и го напишете на ръка, запомняте
съдържанието по-добре",
казва проф. Ван дер Меер.
Тя и колегите й са проучвали темата два пъти през 2017 г. и през 2020 г.
През 2017 г. тя е изследвала мозъчната активност на
20 студенти. През тази година са изследвани 12 младежи и 12 деца. За пръв път
в подобно изследване участват деца. И при двете изс-

ледвания е приложена електроенцефалография с над
250 електрода. Всеки от
участниците е изследван в
продължение на 45 минути.
Резултатите, публикува-

ни в изданието "Фронтиърс ъф Сайколъджи", показват, че мозъците и на
младежите, и на децата са
много по-активни, когато
пишат на ръка, отколкото

Цветът на очите издава характера
Почти 79% от хората на
света имат кафяви очи, между 8 и 10% са със сини, 5%
имат очи с лешников цвят и
само 2% са зеленооки.
Освен тези данни учените са стигнали и до други
заключения, свързани с цвета на очите и какво казва
той за личността на човека.

Ето и фактите:
Жените със светли очи
по-леко понасят болката в
сравнение с дамите с кафяви очи
По време на бременността и раждането светлооките жени по-леко се справят
с напрежението и болката
и по-рядко изпитват депресия след раждането. Докато жените с тъмни очи имат
повече негативни мисли
след това важно събитие.
Счита се, че на хората с
кафяви очи повече може
да се има доверие
Проучване сред 1016 жени на възраст между 16 и
35 години установило, че хората считат дамите с кафяви очи за интелигентни и мили и повече биха се дове-

рили на такива жени.
Хората със сини очи са
считани за красиви и привлекателни
Същото проучване установило, че хората със светли очи са възприемани по
доста различни начини. Но
е категорично твърдението,
че останалите считат хората със сини очи за много
по-атрактивни физически,
макар само 7% от анкетираните да са признали, че
възприемат синеоките като
интелигентни.
Хората със зелени очи
се славят като креативни и
измамни
29% от участниците в
проучването определят зе-

лените очи като най-красиви и привлекателни. Зеленооките хора също така са
считани за доста изобретателни и понякога измамни.
В някои места по света дори ги считат за надарени със
зли сили, но това се дължи
най-вече на факта, че зелените очи са най-рядко срещани.
Мъжете със светлокафяви очи имат повече психически проблеми от жените с очи в същия цвят
До това много интересно заключение е довело едно проучване. Тези мъже се
оказва, че страдат от повече психически проблеми и
в сравнение с хората с тъм-

нокафяви или черни очи.
Жените с черни очи не
са много общителни и уверени
Резултатите от това изследване сочат, че 65,38% от
дамите с черни очи изобщо
не са общителни. Счита се,
че те са и по-малко уверени и амбициозни в сравнение с мъжете със същия
цвят на очите. Повече представители на тази група са
с динамичен характер. Те са
по-импулсивни, но често
търсят опасни приключения.
Синеоките хора обичат
да пробват нови неща
Друго проучване показва хората със сини очи като експресивни, привързани и уверени. Те също така
повече от другите обичат да
пробват нови неща, да се
запознават с нови хора, да
се впускат в приключения и
да живеят здравословно.
Хората с лешникови очи
се справят добре под напрежение
Или поне 50,7% от тях. И
са много привързани и отдадени на работата си. Дамите с лешникови и със

вяне с проблеми с храносмилането.
Всички плодове и
зеленчуци с витамин C.
И тук не става дума
само за лимони и портокали, а също за ягоди,
касис, ананас, манго и
люти чушки. Храните,
богати на витамин C
засилват имунната система, убиват нежеланите
клетки и стимулират
производството на антитела в организма.
ако използват клавиатура.
"Използването на лист и
химикал дава на мозъка повече "инструменти" за закрепване на спомените. Писането на ръка създава
много повече активност в
сензомоторните части на
мозъка. Много чувства се
задействат при притискането на химикала към листа - да виждаш буквите, които изписваш и да чуваш
звука от движението на химикала върху хартията. Тези възприятия създават
контакт между различните
части на мозъка и го предразполагат към учене. Едновременно учим и помним
по-добре", казва Ван дер
Меер.
зелени очи да сочени като
най-атрактивни за мъжете,
въпреки стереотипа за сексапила на жените със сини
очи.
Хората със зелени очи
са по-оптимистично настроени за бъдещето си
Също така тези хора или
около 65,9% от тях много почесто си поставят цели в живота и даряват за каузи, които им сте струват наистина важни.
Хората с кафяви очи
предпочитат да живеят на
макс
Тази група хора искат да
живеят тук и сега. Те също
така най-лесно поддържат
контакта очи в очи със събеседника си (след хората
със зелени очи), което би
могло да им свърши добра
работа в кариерата.

И няколко
бонус факта:
Според дамите най-секси са мъжете със сиви очи,
след това са онези със сини.
А според мъжете найпривлекателни са дамите
със зелени и лешникови очи.
От dir.bg
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Снимки Пресфото БТА

Íàêðàòêî
Проектът

Жена се моли на пл. "Св. Петър"
във Ватикана по време на
вчерашната обедна молитва на
папа Франциск. По време на
традиционната си аудиенция
миналата сряда папата избегна
всякакъв близък контакт с
вярващите, които го приветстваха от разстояние. Тогава светият
отец се извини, че ги поздравява отдалече, но посочи, че
всички като добри граждани
трябва да съблюдават предписанията на властите, за да
спомогнат за слагане край на
тази пандемия. Италия, където
има над 36 000 смъртни случая
от коронавирус, е изправена
пред ново увеличение на броя
на заразените. В събота там
беше регистриран абсолютен
рекорд от над 10 000 случая
за 24 часа.

Ïàðèæ îïóñòÿâà â ïúðâàòà âå÷åð
íà íîùíà çàáðàíà çà èçëèçàíå
1350 ïîëèöàè è æàíäàðìåðèñòè ñëåäÿò
çà ïðèëàãàíåòî íà íîâèòå ðàçïîðåäáè
Спуснати метални
решетки, натрупани столове в големите кафенета,
колоездачи и пешеходци,
забързани към домовете
си, като участници в общ
танц, парижани се прибраха в 21 ч. преди началото на първия вечерен час,
предаде АФП.
След последния изблик
на човешка дейност по
улиците постепенно настъпи пълна тишина. Втората
вълна от епидемията вече
заразява над 32 000 души
дневно в национален
мащаб.
В Париж не е имало
вечерен час от 1961 г.,
когато такъв беше наложен, в коренно различни
условия, за французите
мюсюлмани от Алжир.
22 часа е, но със
същата сила може да е и
5 часа сутринта. Латинският квартал - едно от
любимите места на стуБоливийки са
заснети пред
предизборен
билборд на
кандидати за
поста президент. Вчера в
страната бяха
произведени
избори за
държавен глава
след провала
на миналогодишните
избори,
белязани от
подозрения за
изборни
измами. Право
на глас имаха
7,3 млн. души,
които гласуваха за шестима
кандидати.

денти и туристи в столицата преди коронавируса
- стана безлюден за помалко от час.
За да се ограничи
разпространението на
новия коронавирус, на
жителите на десетина
големи френски градове,
сред които Париж и
предградията му - общо 20
млн. души - от събота е
наложен вечерен час от
21 ч. до 6 ч. сутринта. Той
ще продължи най-малко 4
седмици.
Властите разположиха
подкрепления от 1350
полицаи и жандармеристи, за да следят за прилагането на новите разпоредби в столичния
регион.
Екипите на комисар
Карон започват патрулните си обиколки край
ресторантите и кафенетата около Люксембургската
градина, близо до париж-

Сервитьорките подготвят да затворят ресторант преди комендантския
час в Лил, Северна Франция. Полицейски час от 21:00 до 6 сутринта
е въведен в 9 големи града. Освен Париж и околния регион, нощната
карантина се отнася също за Лион, Лил, Тулуза, Монпелие, Сент
Етиен, Екс Марсей, Руан и Гренобъл.

кия университет Сорбона.
"Вече не е време за
предупреждения, а за
санкции. При нарушение
глобата е 135 евро и
опасност от административно затваряне на заведението", предупреждава
комисар Карон.
Парижките улици се
превръщат в царство на

доставчиците на храна,
които се движат с велосипед или скутер, а светлоотражателните хладилни
чанти на гърбовете им
светят в тъмното.
Няколко автобуса,
които също имат право да
се движат, ги изпреварват
с пълна скорост, почти
без пътници. ç

за газопровод "Северен
поток-2" ще бъде завършен, остава само въпросът
кога точно, заяви външният министър на Германия
Хайко Маас. По повод
критиките на Вашингтон
към проекта той заяви: "За
нашата енергийна политика и енергоснабдяване
взимаме решенията тук - в
Европа". Проектът "Северен поток-2" предвижда
строителство на две линии
с общ капацитет 55 млрд.
куб. м газ годишно от
руското крайбрежие до
Германия по дъното на
Балтийско море. Тръбопроводът като цяло повтаря
маршрута на "Северен
поток" и преминава през
изключителната икономическа зона и териториални
води на пет държави Русия, Финландия, Швеция, Дания и Германия.

Бившият

британски премиер Тони
Блеър е нарушил ограниченията, наложени заради
коронавирус в Обединеното кралство, като не е
спазил изискването да се
самоизолира за 14 дни
след двудневно пътуване
до САЩ миналия месец,
пише в. "Сънди телеграф".
Вестникът разполага със
снимки, показващи Блеър
да излиза от лондонски
ресторант 10 дни след
завръщането си от
Вашингтон. "Сънди телеграф" е научил, че Блеър,
премиер от 1997 до 2007
г., поискал от Уайтхол
специално разрешение да
избегне задължителния 14дневен период на изолация, но не му било
издадено формалното
писмо, което да му
позволи изключение от
правилата.

Най-малко 12 души

загинаха и над сто бяха
ранени при самоубийствен
атентат с кола бомба в
град Фирузкух в афганистанската провинция Гор.
Колата се взривила до
входа на полицейския
участък и други правителствени сгради в района.
Никой не е поел отговорност за нападението.

Òåõåðàí: Îðúæåéíîòî åìáàðãî íà ÎÎÍ
ñðåùó Èðàí èçòå÷å
Техеран обяви вчера, че наложеното му
международно оръжейно ембарго вече е
изтекло съгласно условията на споразумението за иранската
ядрена програма и резолюция 2231 на Съвета за сигурност на
ООН, предаде АФП.
Всички ограничения върху трансфера
на оръжия за и от ислямската република и
свързаните с това дейности и финансови услуги автоматично са

вдигнати и отсега нататък Иран може да купува необходимите
оръжия и оборудване
от какъвто и да било
източник без никакво
правно ограничение и
единствено въз основа на отбранителните
си нужди, а също така
и да изнася отбранителни оръжия съобразно собствената си политика, заяви в комюнике иранското външно министерство.
Иран задоволява
със собствено произ-

водство над 90 процента от потребностите на отбраната си и
не се нуждае от подкрепа от чужбина, написа в Туитър говорителят на външното министерство Саид Хатибзадех, цитиран от
ТАСС. По думите му
Иран разчита преди
всичко на собствените си способности и
няма намерение да се
втурва да купува конвенционални оръжия
след изтичането на
ембаргото. ç
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Снимки
Пресфото БТА
Новозеландската
премиерка Джасинда
Ардърн, лидерка на
Лейбъристката
партия, ще управлява
страната още 3
години. На изборите
през уикенда нейната
партия получи 49 %
от гласовете, а
Националната партия
едва 27 %. Вотът бе
смятан до голяма
степен за референдум за Ардърн и
нейната политика за
овладяване на
коронавирусната
криза.

Американският президент Доналд Тръмп, който
редовно се подиграва на
предполагаемите гафове
на съперника си Джо Байдън, на свой ред блесна с
грешка, понижавайки
френския си колега Макрон до длъжността министър-председател, съобщи
АФП.
На предизборен митинг
в щата Мичиган Тръмп направи гафа, когато изреждаше постиженията от началото на мандата си.
След като спомена за бив-

шето споразумение за свободна търговия с Канада
и Мексико (НАФТА), което
той замени с ново, Тръмп
изказа мнението си за Парижкото споразумение за
климата, от което САЩ се
оттеглиха след избирането му през 2016 г. "Знаете
ли кое също спрях. Парижкото споразумение за климата. Много обичам премиера Макрон, но го попитах как върви споразумението. Те май не успяват да се справят", заяви
кандидатът на републикан-

ците за Белия дом. "Спестих ви милиарди долари,
никой друг не би могъл да
го направи. Казах, че (споразумението) е бедствие,
те искаха, общо взето, да
вземат нашето богатство",
добави Тръмп пред поддръжниците си.
Американският президент и френският му колега установиха тесни отношения малко след избирането на Макрон, но впоследствие връзките им значително се влошиха, пише
АФП. ç

Âëàñòèòå â Íþ Éîðê çàáðàíèõà
ñâàòáà ñ 10 000 ïîêàíåíè ãîñòè
Äåñåòêè õèëÿäè óëòðàîðòîäîêñàëíè ó÷åíèöè ñå
âúðíàõà â ðåëèãèîçíè íà÷àëíè ó÷èëèùà â Èçðàåë
Властите в американския щат Ню Йорк забраниха провеждането на сватбена церемония, след като
разбрали, че може да
присъстват над 10 000
поканени, в нарушение на
мерките за борба срещу
коронавируса, обяви в
събота губернаторът Андрю
Куомо, предаде АФП.
Шерифството в окръг
Рокланд е информирало
властите за огромна сватба, предвидена за днес в
Уилямсбърг, в част от
окръга, където епидемията
не се е разпространила.
Уведомиха ни, че ще се
състои. Направихме проучване и установихме, че
информацията, изглежда,
отговаря на истината.
Ставаше дума за голяма
планирана сватба, която
щеше да наруши правилата
за събирания на хора,
обясни губернатор Куомо
на пресконференция.
"Вижте, можете да се
ожените, но не може да
каните хиляди хора на
сватбата си. Ще имате
същия резултат в края на

деня. Освен това излиза
по-евтино", пошегува се
губернаторът.
Според местни медии
сватбата е на ортодоксални евреи - общност, която
наскоро протестира в Ню
Йорк срещу въведените на
място ограничения за
борба с новата вълна на
коронавируса. Случаите на
коронавирус отново нарастват в Ню Йорк и в предградията му, особено в
квартали, където живеят
множество ортодоксални
евреи, а някои от тях
обвиняват властите в
заклеймяване. Миналата
седмица Куомо нареди
затварянето на несъществения бизнес до края на
месеца и ограничи посещаването на места за поклонение в тези квартали на
10 души. Училищата също
затвориха врати. Губернаторът каза, че тези мерки
вече дават резултати.
През пролетта Ню Йорк
беше епицентър на пандемията в САЩ с над 23 800
починали в града, преди да
успее да овладее ситуация-

та с цената на строги
ограничения. Куомо обяви
също, че от 23 октомври
киносалоните в райони,
където положителните
проби за коронавирус са
под 2 %, ще бъдат отворени отново, но с максимален капацитет от 25 на сто,
което прави по 50 души на
прожекция.
Стотици хиляди деца
под 6-годишна възраст се
върнаха вчера в детските
градини в Израел, с началото на първата фаза от
отмяната на националната
карантина заради коронавируса, въведена на 18
септември. Неделният ден
е начало на работната и на
училищната седмица в
еврейската държава.
Всички деца от 6-годишна
възраст нагоре трябва да
продължат да учат дистанционно от домовете си,
докато е в сила първата
фаза от правителствената
стратегия за изход от
карантината. Въпреки това
десетки хиляди ултраортодоксални ученици се
върнаха вчера в религиоз-

Ултраортодоксални евреи се молят в разделени секции, които позволяват
максимум 20 души, пред Стената на плача в Стария град на Йерусалим

ни начални училища, след
като изявен равин нареди
тези учебни заведения да
бъдат отворени отново в
нарушение на разпоредените от правителството
ограничения. Равин Хаим
Каниевски се противопостави на правителствените
нареждания и по време на
първата карантина през
март, като остави ултраортодоксалните училища
отворени. Тогава той
твърдеше, че коронавирусът може да бъде победен,
като се избягват разпространяването на клюки и

неточното предаване на
информация и като се
поставят нуждите на другите над собствените.
92-годишният учен Бней
Брак, който беше болен от
коронавируса, но продължи да работи от дома си в
ултраортодоксалното
предградие на Тел Авив, покъсно коренно промени
позицията си и разпореди,
че всеки, който не следва
предписанията на здравното министерство за COVID19, се превръща в човек,
който иска да извърши
убийство. ç

Áèâø âîåíåí çàñòðåëÿ áúëãàðêà è ñå ñàìîóáè â Ïàëìà äå Ìàéîðêà

Работници от фабрика за дрехи край камбоджанската столица Пном
Пен пренасят готовата продукция след наводнението, предизвикано от
проливните дъждове в района. Фабриката е спряна, а стотици хора от
околните села са временно без работа.

Телата на мъж и жена са
открити в автомобил на бензиностанция в Пагуера, Майорка. Според местните власти не става въпрос за планирано двойно самоубийство, а
за убийство и последвало самоубийство, предаде Епицентър.
Според първоначалните
данни 37-годишният Хуан Аг.,
който е бивш военен, убил в
колата жена от български произход, а след това се самоубил. Мъжът застрелял жертвата от упор. Разследващите
смятат, че извършителят умишлено е избрал мястото на
убийството, тъй като по това
време там почти няма хора.
Възстановката, извършена
на местопрестъплението, показва, че убиецът е паркирал
до стена, така че возещата се
жена да не може да излезе

от колата през вратата. Проверява се и версията, че извършителят може да е бил
дрогиран. Убиецът излязъл от
колата, взел пистолет от багажника и прострелял жертвата от упор през отворената
шофьорска врата. След това
се прострелял в главата.
Органите на реда се опитват да установят каква е била връзката между двамата.

Жената работела като сервитьорка от няколко месеца.
Двамата делели апартамент в
Палма де Майорка и според
свидетели са имали интимна
връзка. Според местния сайт
ultimahora.eu испанските власти вече са се обърнали за помощ към българското консулство за установяване на самоличността на жената, която всички наричали Биби. ç

О Б Я ВА
Институт по криобиология и хранителни технологии, на основание чл. 16,
ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, обявява търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на селскостопанска сграда Носачки
с полезна площ 890 кв. м - част от недвижим имот публична държавна
собственост, находящи се на адрес: гр. Костинброд, спирка "Почивка". Първоначална наемна цена 500 лева и депозит в размер на 50 лева. Търгът ще се
проведе в сградата на ИКХТ, гр. София 1407, Бул. "Черни връх" №53 на
23.11.2020 г. от 10 часа. Депозитът за участие се внася по банковата сметка
на ИКХТ IBAN BG50UNCR96603130046511, BIC UNCRBGSF УниКредит Булбанк.
Тръжната документация може да бъде закупена в деловодството на ИКХТ на
цена от 42.00 лв., с ДДС, всеки работен ден от 20.10.2020 г. до 1200 на
20.11.2020 г. За информация: тел: 0877309547.
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Ëèäåðúò âúâ Âòîðà ëèãà
Êàðèàíà çàãóáè òî÷êè ó äîìà
Друг от
челниците в
класирането Хебър, пък
претърпя
поражение
Лидерът във Втора лига
Кариана (Ерден) се издъни у дома, завършвайки
2:2 с Добруджа в мач от
10-ия кръг на Втора лига.
Гостите от Добрич бяха на
секунди от победата, но
Стоян Предев изравни за
тима на Веселин Великов
в четвъртата минута на
добавеното време. Преди
това Николай Дичев откри
за Кариана още в първата
минута, а за Добруджа
точни бяха Цветелин
Радев в 70-ата и Димитър
Василев в 83-тата минута.
Кариана остава на
върха с 23 точки, само с
една повече от Локомотив
(София), който има мач
по-малко.
Друг от челниците в
класирането - Хебър,
претърпя изненадващо
домакинско поражение с
1:2 от Спортист (Своге).
Гостите откриха резултата
в 9-ата минута чрез Томи
Костадинов. Футболистите
на Николай Митов бързо

Óñòàòèÿò
Êðàåâ
îñòàíà
ðåçåðâà
Националът Божидар
Краев, който в последните дни прикова вниманието с гръмки изказвания
за своята класа, остана
само зрител на победа на
Мидтиланд в първенството на Дания. Участникът
в групите на Шампионската лига изоставаше с
0:1 от Одензе в среща от
петия кръг, но съумя да
постигне обрат до 3:1.
Краев беше резерва,
но не получи шанс за
изява. Головете за домакините вкараха Сори Каба в 66-ата минута, Андерс Драйер в 81-ата и
Пионе Систо в 86-вата. В
класирането Мидтиланд е
втори с 10 точки, изоствайки с 2 от лидера
Брьондби.
В сряда Краев и съотборниците му приемат
Аталанта в първи мач от
група "D" на Шампионската лига. В нея са още
Ливърпул и Аякс.ç

Футболистите на Кариана (Ерден) се добраха до равенството секунди преди края на срещата

възстановиха равенството
след точен изстрел на
Александър Димитров в
23-тата. Спортист обаче
нанесе втори удар в 70ата минута, когато Деян
Христов вкара и осигури
трите точки за тима,
воден от Ивайло Василев.
Така Хебър пропусна да
се изкачи на третото
място и да се доближи до
върха. Тимът от Пазарджик има 16 точки, а

Спортист е със 7.
Отборът на Септември
(София) постигна труден
успех с 1:0 над Литекс в
друг двубой от кръга. В
герой за домакините се
превърна Марио Илиевски, който заби единственото попадение в срещата
в 24-тата минута. Това бе
пета поредна победа за
столичани, които показват
страхотна форма. Тимът
на Живко Желев пък има

три поражения в последните пет мача от второто
ниво на българския футбол.
Други резултати от
десетия кръг: Пирин
(Благоевград) - Миньор
(Перник) 3:2, Септември
(Симитли) - Созопол 2:0 и
Струмска слава (Радомир)
- Нефтохимик 1:0. Двубоят
Янтра (Габрово) - Лудогорец II - след приключване
на броя.ç

Изказването на Божидар Краев,
че България трябва да се гордее
с него, тъй като ще играе в
груповата фаза на Шампионската
лига, ядоса футболната общественост у нас

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä
ðàçïåðäóøèíè
"ñâðàêèòå" â êðàÿ

Ëèâúðïóë ïîèñêà ðàçñëåäâàíå
íà ðåøåíèÿòà íà ÂÀÐ

Манчестър Юнайтед се
върна на победния път, след
като спечели убедително с
4:1 при визитата си на Нюкасъл в мач от петия кръг
на Висшата лига. "Червените дяволи" се реваншираха
за унизителната загуба с 1:6
от Тотнъм, но категоричният им успех дойде с късни
попадения.
"Свраките" поведоха след
автогол на Люк Шоу още във
втората минута. Гостите стигнаха до гол в 20-ата минута, но след преглеждане на
ситуацията с ВАР той не бе
зачетен заради засада на
Бруно Фернандеш. Хари Магуайър (23) все пак изравни, засичайки с глава центриране на Хуан Мата от корнер. До края на първото полувреме и двата отбора не
създадоха сериозни положения.
Веднага след почивката
Де Хеа отрази с една ръка
удар на Уилсън. В 55-ата минута гостите получиха дуз-

От Ливърпул са поискали да се разгледа случаят
с употребата на ВАР в два
дискусионни момента по
време на дербито от Висшата лига срещу Евертън
(2:2), съобщава Sky Sports.
Шампионите смятат, че неправилно са били ощетени
в ситуациите с незачетения
гол на Джордан Хендерсън
в края на двубоя и в тази
при острото влизане на
вратаря Джордан Пикфорд
в краката на Вирджил ван
Дайк през първата част.
Мърсисайдци искат да
знаят как точно е изчислено, че Садио Мане се намира в засада в първия от
споменатите случаи, в резултат на което след това
попадението на Хендерсън
не беше признато. Ако беше зачетен, този гол вероятно щеше да е победен.
От Ливърпул чакат обяснение кога от записа и защо точно тогава дежурният
на ВАР рефер Дейвид Куут

па за нарушение срещу
Маркъс Рашфорд. Съдията
Крейг Поусън прегледа ситуацията чрез ВАР и посочи бялата точка, но ударът
на Бруно Фернандеш от
нея беше отразен от стража Дарлоу. Така португалецът за първи път пропусна
дузпа за "червените дяволи" след 10 реализирани
преди това.
Пълният обрат настъпи
в самия край, когато гостите се развихриха. Бруно
Фернандеш (86) се реваншира за пропуснатата дузпа и от малък ъгъл вкара
за 1:2. Малко след това защитникът Аарън Уан-Бисака (90) отбеляза дебютния
си гол за Манчестър Юнайтед в 38-ия си мач за тима
в шампионата. Дълбоко в
добавеното време Маркъс
Рашфорд (90+6) оформи
крайния резултат.
В друг мач от кръга Челси и Саутхемптън завършиха 3:3.ç

Ван Дайк получи контузията си още в шестата минута след безумно
влизане на вратаря Джордан Пикфорд

е преценил да приложи технологията с изчисляването
на засадата посредством
използването на специалния
софтуер с линиите.
От Ливърпул недоумяват
и защо ВАР не обърна внимание на грубата интервенция на вратаря Пикфорд
спрямо Ван Дайк, в резултат на която защитникът на-

пусна с тежка контузия най-вероятно скъсани връзки, което би означавало
възстановяване за повече
от половин година. При това положение тогава беше
маркирана засада на нидерландеца, но според
представителите на Ливърпул това не оневинява съдията на ВАР.ç

ÑÏÎÐÒ

19.10.2020 ÇÅÌß

13

"Червените" останаха без успех
в пети пореден шампионатен мач
ЦСКА и Берое завършиха 1:1 в дербито на
деветия кръг в Първа
лига. Макоута откри
резултата в 48-ата минута, а в 54-тата Валентин
Антов изравни. С това
равенство заралии спряха лошата си серия без
точка и вкаран гол на
"Армията", а футболистите
на Стамен Белчев записаха пети пореден шампионатен двубой без успех.
Наставникът на червените Стамен Белчев
заложи на последните
три нови попълнения в
лицето на десния бек
Тибо Вион и атакуващите
футболисти Адалберто
Пеняранда и Джером
Синклер. Сред 11-те
място намери и Петър
Занев, който бе с капитанската лента. Белчев
определено не бе доволен от резултата срещу
Берое . "Днес не беше
денят на Али Соу. Мачът в
по-голямата си част бе
равностоен, положенията
ни бяха по-чисти, но за

пореден път не можем да
ги реализираме. Имаше
хора, които дебютират трима играчи за първи
път започнаха като титуляри. Това няма как да не
окаже влияние, но като
цяло има много какво да
се желае. Стояхме добре,
бяхме компактни, но на
моменти се разкъсвахме
и давахме пространства
там, където знаехме, че
може да ни създадат
проблеми", коментира
Белчев.
"Юнус е с контузия, а
на Георги Йомов му
дадохме почивка, защото
му се натрупаха много
мачове и в турнирите, и в
първенството, и в националния отбор. Не сме
отписали шампионата,
целите си остават високи.
Искаме да станем шампиони. За съжаление, резултатите не са добри, но се
надяваме в най-скоро
време да се върнем на
победния път и да изглеждаме по-добре. Не
мисля, че някой от футбо-

:

ÖÑÊÀ ñå "ñïúíà"
â Áåðîå

Íàêðàòêî
Хетафе излъга
Барселона с 1:0

на своя "Колисеум Алфонсо
Перес" в мач от шестия кръг на
Ла Лига. Хайме Мата (56 - дузпа)
вкара единствения гол за успеха
от едноименното мадридско
предградие. Така след загубата на
Реал (Мадрид) с 0:1 от Кадис и
каталунците претърпяха поражение. В следващия кръг те
посрещат "кралския" клуб за
първото "Ел Класико" този сезон.

Джанлуиджи Буфон
излезе титуляр

Защитниците на Берое успяха да опазят голмайстора на ЦСКА Али Соу

листите си пести силите
за Лига Европа. Това е
положението, трябва
всеки мач да излизат за
победа. Нищо друго не
трябва да ни интересува",
добави наставникът на
"червените".
Треньорът на Берое
Димитър Димитров изрази задоволство от ремито
1:1 при визитата на
ЦСКА. "Чувствата са
смесени. Имахме шансове да спечелим този мач.
Отново ни вкараха след
статично положение.
Имаше разменено преимущество. Резултатът е
закономерен, с оглед
показаното от двата
отбора", коментира Херо

след мача.
"Нямах необходимата
дълбочина в състава.
Дано се оправят контузените. Тогава ще изглеждаме малко по-добре.
Проблемите "на втория
етаж" са ни налични. Пак
ни вкараха от корнер. А
го тренираме. Нямам
причина да бъда недоволен от момчетата си.
Напротив. Това е нашият
потенциал. Доволен съм,
селекцията знаете откъде
е правена и какви заплати се взимат при нас. В
ЦСКА са в пъти по-големи. Футболистите се
показаха като мъже за
пореден път", добави
Димитров. ç

за Ювентус за първи път този сезон
и записа рекорден мач №650 в
елита. Любопитното е, че седем от
останалите десет играчи в титулярния състав на "старата госпожа" не
са били родени, когато 42годишният Буфон дебютира в
Серия "А" на 19 ноември 1995
година с екипа на Парма при
нулево равенство срещу тогавашния шампион Милан. Тогава стражът
е бил едва 17 години и 295 дни.
Новакът и на последен в класирането преди четвъртия кръг Кротоне
завърши 1:1 у дома с шампиона
Ювентус и спечели първа точка от
началото на сезона в Серия "А".
Домакините поведоха още в 12ата минута, когато Сими реализира дузпа. "Бианконерите" обаче
бързо изравниха. В 21-вата
минута Мората прати топката в
мрежата за 1:1.

Милан най-после
постигна победа

в дербито срещу градския
съперник Интер. "Росонерите"
изстрадаха успеха с 2:1. Те бързо
поведоха с два гола на Златан
Ибрахимович (13, 16), докато
Ромелу Лукаку (29) върна
надеждите на "нерадзурите", които
до края на мача пропуснаха много
положения за ново попадение.

Ïàâåë Âúðáà îáÿñíè çàùî
Ëóäîãîðåö ñå èçäúíè
â Ðàçãðàä
Треньорът на Лудогорец
Павел Върба коментира равенството 1:1 с Царско село
от деветия кръг на Първа лига. Тимът от Разград изпусна победата у дома срещу
столичния тим. Ихинио Марин даде преднина на отбора на Върба, разписвайки се
от дузпа в 28-ата минута, а в
94-тата Лъчезар Балтанов наказа вратаря Пламен Илиев, донасяйки точката за
Царско село. Малко преди
края Клаудиу Кешеру не успя да вкара от бялата точка
и се превърна в грешник за
"орлите". Дебютиралият за
шампионите Кирил Десподов
изработи 11-метровия наказателен удар. Националът ни
беше резерва, а Върба го
пусна в игра в 55-ата минута
на мястото на Бернард Текпетей.
"Не спечелихме главно,
заради това, че имахме 3-4
положения, като не успяхме да вкараме втори гол и
да затворим мача. А гостите ни наказаха в последните секунди", обясни чехът.
"Събрахме се всички заедно да тренираме в края
на тази седмица. Ние прос-

то трябваше да затворим
двубоя с второ попадение.
Когато пропускаш положения, накрая те наказват и
не печелиш. Ако бяхме победили днес, щяхме да имаме повече настроение и самочувствие за мача с Антверпен в Лига Европа. Ще
трябва да поправим тази
грешка. Относно информацията, че ще ставам селекционер на Словакия, това
са само спекулации. С мен
никой не е разговарял", добави треньорът на Лудогорец.
Наставникът на Царско
село Любослав Пенев похвали футболистите си за играта и точката, която спечелиха като гости. "Не мисля, че сме извоювали драматична точка. Играхме
добре и съм много доволен
от отбора. Момчетата играха на много добро ниво.
Поздравявам ги. Трябва да
продължаваме в тази линия
и да се стараем", каза спецът.
"Футболът, който играем,
ме радва. За нас резултатът е добър, за другите - не
знам", добави Пенев. ç

21-годишната кубинска националка Джесика Агилера Карбахал ще облече екипа на Марица

Êóáèíñêà íàöèîíàëêà ïîäñèëè Ìàðèöà
Шампионът на България
по волейбол при жените Марица (Пловдив) привлече кубинската националка Джесика Агилера Карбахал. Тя е
поредното ново попълнение
на "жълто-сините". Карбахал
е родена на 25 май 1999 година и играе на поста цен-

тър. Състезавала се е в кубинския Сиудад Абана (Хавана), а през миналия сезон е била в перуанския Алианса Лима (Лима).
С националния отбор на
Куба Джесика е играла на
световното първенство през
2018 година в Япония. На

Мондиала Куба се изправя
и срещу България и губи с
0:3 (10:25, 20:25, 14:25). В двубоя участват две от настоящите волейболистки на маричанки - Жана Тодорова и
Петя Баракова. В срещата
кубинският център реализира 7 точки. ç
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Тв програма - понеделник, 19 октомври

07.00
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
22.00
22.30
23.15
00.15
01.30
02.30
03.30
04.50
05.50
06.50

"Студио Икономика" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Общество и култура" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
"Думата е ваша" (п)
Документален филм
ТВ пазар
"За историята свободно" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Не се страхувай" с Васил Василев
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Общество и култура" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"За историята свободно" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Лява политика" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Когато сърцето зове - тв филм /7
епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Оазиси на
живота
15.15 Влакът на динозаврите - аним. филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - България в антихитлеристката коалиция /1944 - 1945 г./
22.00 Дълбоката държава - тв филм /4
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс - Родът на Недялко Йорданов
/п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /7
епизод/п/

bTV
05.30 "Ловци на храна" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 12
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
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09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
2, еп. 110
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 91 - 93
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 71
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 84
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 20, еп. 4
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 44
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 53
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bTV Cinema, 21.00 ч., "На парчета" - трилър, хорър,
в ролите: Джеймс Макавой, Хейли Лу Ричардсън,
Брад Уилям Хенк, Аня Тейлър-Джой, Ким Дайректър,
Стърлинг Браун и др. [14+]

bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с. 3,
еп. 6, с. 4, еп. 1 - 3
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 11
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 4
11.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 8
12.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 11
13.00 "К-9: Частен детектив" - екшън, комедия, криминален (САЩ, 2002), режисьор Ричард Люис, в ролите: Джим
Белуши, Гари Басараба, Ким Хъфман, Кристофър Шайър и др.
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 12
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
17.00 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 12
18.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 3, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Записът" сериал, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Извън контрол" криминален, романтичен, драма
(САЩ, 1998), режисьор Стивън Содърбърг, в ролите: Дженифър Лопес,
Джордж Клуни, Дон Чийдъл, Катрин
Кийнър, Денис Фарина, Винг Реймс,
Айзея Уошингтън, Луи Гузман, Стив
Зан и др.
00.15 "Записът" - сериал, еп. 5
01.15 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 9
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 5
03.15 "Стоте" - сериал, с. 5, еп. 12
04.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

"Гранд" /п./ - сериал
"Гранд" - сериал, с. 3, еп. 4, 5
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Отново на първа среща" - романтичен, комедия (тв филм, Канада, 2015),
режисьор Кристофър Табори, в ролите: Кандъс Камерън Бурей, Тай
Олсън, Фарин ВанХъмбек, Наташа
Калис и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
"Преспав" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Приятели" - сериал, с. 3, еп. 17, 18
Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 103

Захлаждане
Днес от северозапад облачността ще започне да намалява, в много
райони ще е предимно слънчево време. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще са между 5° и 10°, а максималните - между 13° и 18°. Над Черноморието облачността ще е значителна, следобeд по северното крайбрежие - намаляваща до предимно
слънчево време. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа
слаб до умерен северозападен вятър. Максимални температури на въздуха между 14° и 17°. Над планините облачността ще е променлива, често
значителна и на места ще превали слаб дъжд, над 2300 метра - слаб
сняг. Ще духа умерен до силен запад-северозападен вятър. Максималната
температура на 1200 метра ще е около 9°, на 2000 метра - около 3°.
През първите дни от новата седмица вятърът в цялата страна ще
отслабне и в много райони ще стихне. Ще е предимно слънчево, но доста
хладно. Над източните райони ще има по-значителни увеличения на облачността и във вторник в крайните югоизточни райони ще превалява
дъжд. Сутрин ще е студено с минимални температури между 2° и 7°, а
дневните 12-17 градуса. В сряда от юг-югозапад ще започне пренос на
топъл въздух. Ще се задържи предимно слънчево и температурите ще са
с 2-3 градуса по-високи.

20.00 "На гости на третата планета" - сериал, еп. 56
20.30 Премиера: "Преспав" - сериал, еп.
91, 92
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал, с.
2, еп. 2
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 15, 16
00.00 "Приятелю, Тед 2" - комедия (САЩ,
2015), в ролите: Марк Уолбърг, Аманда Сайфред, Джовани Рибиси, Морган Фрийман, Патрик Уорбъртън, Джесика Барт, Лиъм Нийсън, Джон Слатъри и др. [14+]
02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп.
17, 18
08.00 "Убийствено тяло" - трилър (тв филм,
Канада, САЩ, 2018), в ролите: Съни
Мабри, Линдзи Максуел, Питър Бенсън, Аби Рос, Ашли Рос и др.
10.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 19, 20
12.15 "Денис Белята атакува отново" комедия, семеен (САЩ, 1998), в
ролите: Дон Рикълс, Джордж Кенеди,
Джъстин Купър, Бети Уайт, Брайън
Дойл-Мъри
13.45 "Параноя" - трилър, драма (Великобритания, 2013), в ролите: Лиъм Хемсуърт, Гари Олдман, Харисън Форд,
Амбър Хърд, Ембет Давиц, Ричард
Драйфус
16.00 "Американска идилия" - драма (САЩ,
2013), в ролите: Юън Макгрегър,
Дейвид Стратеърн, Дакота Фанинг,
Дженифър Конъли, Рупърт Евънс
18.30 "Заедно по принуда" - комедия, романтичен (САЩ, 2014), в ролите:
Дрю Баримор, Адам Сандлър, Тери
Крюз, Бела Торн, Ема Фърман и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "На парчета" - трилър,
хорър (САЩ, 2017), в ролите: Джеймс
Макавой, Хейли Лу Ричардсън, Брад
Уилям Хенк, Аня Тейлър-Джой, Ким
Дайректър, Стърлинг Браун [14+]
23.30 "Психиатрията Стоунхърст" - трилър,
хорър (САЩ, 2014), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън, Бен Кингсли, Майкъл Кейн, Джейсън Флеминг
01.45 "Училищни танци" - документален
(САЩ, 2017), режисьор Аманда Липиц
03.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 2, еп. 19
04.30 "Денис Белята атакува отново" комедия, семеен (САЩ, 1998), в
ролите: Дон Рикълс, Джордж Кенеди,
Джъстин Купър, Бети Уайт, Брайън
Дойл-Мъри

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 7 /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Кошмари в кухнята" (нов сезон) риалити
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 8
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/
07.00 "Артистът" - романтична комедия с
уч. на Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуел,
Пенелъпи Ан Милър, Малкълм Макдауъл и др. /п/
09.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Разплата" - мистерии с уч. на Кандис
Камерън Бър, Марилу Хенър, Лекса
Дойг, Питър Бенсън и др.
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10, 2 епизода
12.50 "Невинна разходка" - романтична
комедия с уч. на Дженифър Финигън,
Сам Пейдж, Лини Евънс и др. /п/
14.40 "Герой" - романтична комедия с уч.
на Дъстин Хофман, Джина Дейвис,
Анди Гарсия, Джоан Кюсак, Кевин
О'Конър и др. /п/
17.00 "Спасителен отряд" - екшън с уч. на
Кевин Костнър, Аштън Къчър, Села
Уорд, Мелиса Сагемилер, Кланси Браун и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4
21.00 "Похитителите на изчезналия кивот"
- приключенски екшън с уч. на Харисън Форд, Карън Алън, Пол Фрийман,
Джон Рис-Дейвис, Алфред Молина,
Роналд Лейси, Антъни Хигинс и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.30 "Корумпиран град" - криминален филм
с уч. на Марк Уолбърг, Ръсел Кроу,
Катрин Зита-Джоунс, Джефри Райт,
Бари Пепър, Кайл Чандлър и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 197
ВОДОРАВНО: "Суматоха". Арина. Ботанолит. МОК.
Барабан. Кети. Вама. Ори ("Граф Ори"). Инар (Гюстав). Колак. Ротатори. Мер. Каватина. Коса. Оратор. Нок. "То". Алак. Дик. Мотори. Ами. Чинели. Иремел. Вериги. Лари. Иван Алимарин. Рила. Омилетика. Вето. Атерина. Танатар (Севастиан). Рива (Луиджи). Ни. "О.Т.". НИН. Ар. Соколов (Георги). Топика.
Волинов (Борис). "Санин". Завет. Лир ("Крал Лир").
Нена (Невеста Нена").
ОТВЕСНО: "Хубаво момиче". Иванова (Мими). Моралес. Кирил Еников. Катамаран. "Нивата". Оле.
Табак. ОМЕГА. Отолит. СОНА. КОКОЛИНО. Атон.
Хонорар. "Ти". Амар. Вол. Бал. Ровато. Илит. Ви.
Имитатори. Илерит. Нат. Ато (Жорж). Ир. Меринос.
Китира. Елатив. Пан. Сименон (Жорж). Ламарина.
Ине. Нотара (Константин). АМЕРИКА. Акин. Такири.
Акилина. Арана.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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ïðîâåäå ïðåç
ìàé 2021 ã.
Точните дати на
проявата са от 28 до
31 май. Организаторите планират да поканят 3 хиляди писатели, а на изложението
да присъстват 160
хиляди посетители.
Очаква се да бъдат
представени 470
издателства на 470
щанда с участието на
50 страни. "Мярката
цели опазването на
здравето на издателите, изложителите,
авторите и публиката", каза президентът
Венсан Монтен. Всяка
година идват над 160
хиляди посетители. На
39-ото издание на
Салона на книгата в
Париж през миналата
година гостуваха 3000
автори и 1200 изложители от около 50
страни.çç
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Äæîðäæ Êëóíè ðåæèñèðà
àäàïòàöèÿ íà Ãðèøàì
Джордж Клуни и Грант
Хеслов ще продуцират
игрална адаптация на
бейзболния роман "Калико
Джо" от Джон Гришам
чрез компанията си. Освен
продуцент Клуни ще бъде
и режисьор на филма.
Романът на Гришам
разказва въздействаща
история за бащи и синове,
опрощение и изкупление в
света на Висшата бейзболна лига. За осъществяването на проекта ще съдейства и Боб Дилън чрез
продуцентската си компания "Грей уотър парк".
"Джон е написал прекрасна история, а шансът да
си сътрудничим с Боб, за
да я пренесем на екран, е
фантастичен", се посочва в
съвместното изявление,
направено от Джордж
Клуни и Грант Хеслов.
Бащата на актьора -

Ник Клуни, е бил телевизионен водещ. "Когато бях
съвсем малък, винаги ме
поразяваше появяването
му на телевизионния
екран, припомня си той.
Опитвах се да разбера

как е попаднал там." Но
кариерата на бащата
започва да запада и
семейството бързо губи
високия жизнен стандарт.
Прочува се в тв поредицата "Спешно отделение"

"Фондът за изкуство и култура - Ангел Симеонов" представя изложба от 34 творби
(рисунки и графики) на утвърдения български художник Иван Нинов.
Вернисажът ще се състои
на 20 октомври от 18.30 ч. в
музей-галерия "АНЕЛ", бул.
"Тодор Александров" 14. Куратор на изложбата е проф.
Аксиния Джурова.
Иван Нинов е роден на
19 август 1946 г. в с. Цонево.
През 1966 г. завършва Художествената гимназия в София. Младият художник не е
приет да следва изобразително изкуство в Националната художествена академия,
но Светлин Русев се превръща в негов ментор, който
го насърчава по пътя на професионалното израстване.
Акад. Русев дава следната висока оценка за Иван
Нинов през 2016 г.: "Художник със своя предметност,
синтетичен и монументален,

независимо
от формата и
стилистиката
- художник с
много вътрешна енергия и мощ,
който умее
да превърне
пластичната
материя в
знак на тайнственото и
необяснимото. Далече от
светската суета, от временния и мимолетен свят
на бохемските привидности - той
винаги е бил
близо до себе си, до собствената си
същност и природа, до собствения си пластичен свят".
Негови творби са включени
в международни биеналета

:

Õóäîæíèêúò Èâàí Íèíîâ ïðåäñòàâÿ ðèñóíêè è ãðàôèêè
â ìóçåé-ãàëåðèÿ "ÀÍÅË"

(1994-1997). Роберто
Родригес го кани в своя
филм "От залез до зори"
(1996). В мелодрамата "В
един прекрасен ден" с
партнира на Мишел
Пфайфър.çç

Íàêðàòêî

Критиката разгроми
"Ребека" с участието на
Лили Джеймс
Новият филм "Ребека" на
Netflix с Лили Джеймс
разочарова критиците.
В основата му е залегнал готическият роман
на английската писателка Дафни дю Морие, от
1938 г. Джъстин Чанг от
в. "Лос Анджелис Таймс"
написа, че актьорите са
"забравили да вложат
във филма душа", а
Майкъл Филипс от
"Чикаго Трибюн" нарече
римейка "красив, но пуст
и празен, без емоция".

и представителни изложби
на българското изкуство зад
граница: Белград, Будапеща,
Ибиса, Канагава, Краков,
Лодз, Любляна, Токио, Ужи-

це, Фридрихщат. Самостоятелни изложби прави в Прага (1081, 1996), в Братислава
(1981, 1997), в Мюнхен (1991),
във Виена (1997).çç

Âå÷íèÿò åêøúí ãåðîé Æàí-Êëîä âàí Äàì ñòàíà íà 60
Той е як, жилав и никога
не се предава, като всеки
истински екшън герой.Той е
Жан-Клод ван Дам. Ражда
се в Брюксел на 18 октомври 1960 г. Баща му е Южен
ван Варенберг, а майка му
- Елиана ван Варенберг. На
11 години малкият ЖанКлод започва да учи бойни
изкуства, защото баща му
забелязва, че синът му е
доста слаб физически. Започва с шотокан-карате, а
по-късно учи и кикбокс, та-

екуондо и муай тай. На 19
г. заминава за Хонконг, а
две години по-късно отива
в Лос Анджелис.
Благодарение на Чък Норис той получава малка роля в Missing in Action през
1984-та, а същата година се
снима в нискобюджетния
No Retreat, No Surrender. И
двете роли не водят до нищо и Ван Дам чака две години. Филмът е с много малък бюджет - милион и половина долара. След като

актьорът дълго време убеждава продуцентите да излезе на екран. Резултатът
е 30 милиона долара постъпления и нова звезда на
хоризонта. Известен е с
"Лъвско сърце" и "Смъртна
присъда", "Двоен удар",
"Универсален войник". 1993
г. започва с "Нежелано бягство", а през лятото излиза "Трудна мишена". Негови хитове са "Ченге във
времето", както и "Уличен
боец".çç

Яна Букова е поет за
месец октомври в
Столичната библиотека
"Записки на жената
призрак" е най-новата й
стихосбирка, излиза през
2018 г. на български и на
гръцки език. Яна Букова е
поет, писател и преводач.
Живее от години в Гърция,
където е редактор в
списание, превежда
съвременна гръцка поезия.

