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Нов скок на цената
на природния газ от 1
ноември с почти 10%.
"Булгаргаз" настоява да
плащаме с 9,33% повече спрямо октомври. Така мегаватчас ще струва 27,3 лева. Предложението вече е било обсъдено от Комисията за
енергийно и водно регулиране. Но окончателното решение за цената ще бъде съобщено на 1 ноември, предаде "Нова телевизия".
През октомври природният газ поскъпна
с около 10% до 24,72
лева за мегаватчас. ç

Ïðåìèåðúò îòèâà â Áðþêñåë, çà äà èñêà 9.7 ìëðä. åâðî
çà ïðîâàëåíàòà äúðæàâà Áúëãàðèÿ
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за Борисов
È

зостанала и провалена държава. Така изглежда България, ако човек се зачете в найважния национален стратегически документ, очертаващ рамката за управление на
средствата от еврофондовете за страната в
периода 2021-2027 г. Така нареченото "Споразумение за партньорство", което България ще прати в Брюксел, за да оправдае
защо иска 9.7 млрд. евро през следващите
седем години. Документът е публикуван за
обществено обсъждане на правителствения
сайт Strategy.bg. В документа се казва, че
относителният дял на бедните е 22% за
2018 г. при 17.1% средно за ЕС и 26.6%
при децата на възраст 0-17 г., като бед-

ността е особено голяма сред най-уязвимите групи. България отчита и най-висок
относителен дял на населението, живеещо в тежки материални лишения, три пъти по-висок от средния за ЕС (20.9% за
2018 г.). България има и най-високо неравенство в разпределението на доходите
в ЕС - 7.7 пъти разлика между доходите
на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата при средно 5.2 пъти в ЕС.
Страната е на предпоследно - 26-о място
в ЕС, по правителствени разходи за социална защита - 12.4% от БВП средно за
последните десет години при средно ниво
за общността 18.9% от БВП.
5

От днес българите са маскирани

Снимка Пресфото БТА
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Българите, наред с гражданите на
Румъния, Унгария, Франция и Холандия, са сред най-честите жертви на
трафика на хора в ЕС, сочи доклад,
представен от Европейската комисия.
В доклада е даден пример с българофренска операция, при която са били
установени 167 български граждани,
жертва на трафик. Случаят е бил
разкрит със съдействието на Европол
и е бил свързан с българи, наети за
гроздобер във Франция. ç

ÔÊ Ëóäîãîðåö:
Ñòàðòúò
â ãðóïèòå
âèíàãè å
ìíîãî âàæåí

Треньорът на Лудогорец Павел Върба
заяви, че първият мач от груповата
фаза на европейските турнири, винаги
е много важен. Върба разкри, че
националът Антон Недялков ще излезе
титуляр. "Отборът е възстановен
психически. Беше малко тежко след
последния мач от първенството. В
първите два дни нямаше много
настроение в съблекалнята", призна
защитникът Козмин Моци. ç

Н

е вземам думата, за
да стана последна
инстанция за носенето или неносенето на маски на открито
или закрито. Новата
министерска заповед,
която чакаме днес, няма
да е първата, а вероятно
- не и последната по
темата пандемията,
засягаща вече 4 милиона
по света, 31 863 заразени у нас, 1019 загубили
битката със заразата
българи досега. Ясни и
тревожни числа. Но
въпреки това COVID-19 не
съществува или е леко
неразположение за 25%
от нашенци. Вече има и
петиция против маските в
социалните мрежи. Както
има и протести против
задължението да се носят
маски в Чехия и в други
страни. Така шумно
прокламираната строгост
в транспорта, в моловете
и заведенията, а и на
стадионите у нас е май
само шумна, властниците
не обичат да бъдат
лошите към своите
поданици, а ако може
леко, леко и благо да
размахват пръст и с лека
и тънка усмивчица да се
отнасят с нарушителите
на собствените им
правила и след ден-два
"строгите" мерки и
"засиленият" контрол
отиват в небитието.
Возил ли се е някой
от тях (властниците) на
трамвай 22. Той минава
покрай един от известните софийските квартали с
по-особено население и е
цяло чудо да видиш негов
жител с маска. Съгласен
съм, че това е израз на
грижа не само за себе
си, но и за другите. Точно
за другите пиша това, за
тези, които уважават и
спазват заповедите на
здравните министри през
предишните месеци за
маските. Отличникът за
мен е софийското метро,
там човек без маска е
истинско събитие. "За" и
"против" маските ще
продължава да има
очевидно, но някак си не
е много честно веднага
след като негов министър
издава заповед, премиерът да обяснява за
колело, за паркове и за
самотни хора без маски.
Иначе математиците след
време пак ще обясняват
какво би било, ако
спазвахме правилата.
Любомир
ЦАНКОВ
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Искам в столицата да се усили контролът на противоепидемичните мерки - ако не се спазват правилата, ще мислим за построги, предупреди кметът на София Йорданка Фандъкова по време на пресконференция в Столична община, предаде Агенция
"Фокус". Разпоредила съм да се
разшири контролът не само върху търговските обекти през деня, но и вечер. Знаем, че тогава
контролът като че ли е по-слаб.
Затова зам.-кметът Дончо Барбалов направи тази организация
отново със столичния инспекторат и СДВР и районните полицейски управления. За мен трябва
просто да се увеличи контролът
и да призоваваме хората да спазват мерките, заяви още Фандъ-

кова. Тя посочи, че ще направи
разчет дали може да се намали
интервалът на влаковете в метрото в пиковите часове по най-

натоварените линии. Това не може да бъде до безкрай. Там е
изключително важно да се носят маски, изтъкна още тя. Да

се надяваме, че с усилията на
всеки един от нас няма да се
налагат допълнителни мерки, каквито виждаме, че се взимат в
други градове. Контролът ще бъде максимално засилен. Дезинфекцията ще бъде много стриктно следена и съответно усилията на градския транспорт също,
допълни още кметът на столицата. Йорданка Фандъкова заяви,
че още не е видяла заповедта
на министъра. Контролът за носенето на маски ще бъде изцяло
в ангажиментите на СДВР. Сигурна съм, че полицаите ще получат много точно инструкции, но
моето мнение е, че има много
ясни разчети на лекарите какво
означава дистанция, обясни още
Фандъкова. ç

Ïðîô. Âèòàíîâ:

Ñòèãíåì ëè 2000 ñëó÷àÿ íà
ÑÎVID-19 - èçïóñêàìå êîíòðîëà
Èìàõìå 6 ñëó÷àÿ íà äåí, ñåãà - 200 ïúòè ïîâå÷å,
ïðåäóïðåäè ìàòåìàòèêúò íà ÍÎÙ

За изминалото денонощие заразените с COVID-19
са с 312 повече спрямо
предходното - 1336 са при
направени 11 505 PCR
теста. Преборилите коронавируса за денонощието
са 261, 11 са починалите.
В момента сме в турбулентния сценарий, който е при
над 500 случая на ден. При
този сценарий има 2
варианта - начален стадий

от 500 до 2000 случая. Тук
доц. Кунчев и колегите му
биха могли да направят
нещо. Прехвърлим ли 2000
заразени, разпространението в цялата страна ще
стане дифузно и ще стане
много трудно да се контролира. 24-25% от хората не
спазват никакви мерки,
предупреди математикът
на Националния оперативен
щаб проф. Николай Витанов в студиото на "България Он Еър", като коментира борбата със заразата у
нас и нарастването на
броя на новозаразените в
последните дни. "Началото
на юни, когато случаите
бяха 6, хората казваха да
охлабваме мерките, защото вирусът си отивал. По
този начин се формира
една голяма група хора около 1,9 млн. души, която

не спазва мерките, подчерта математикът. Според
проф. Витанов отговорни
за неспазването на мерките са онези хора, които
активно пропагандират, че
вирусът е отслабил влиянието си. От гледна точка
на математическата теория, вината носи този,
който е създал голямата
група хора, неносещи
маски. Това беше чист
популизъм, резултатите му
се виждат сега. Още в
края на септември казах,
че здравната система
трябва да се готви за 30
000 случая. Наближаваме
края на октомври и случаите вече са повече, припомни той. Напълно разбирам, че освен моите данни,
има и други данни и съображения. Правителството
вероятно повече се надя-

ваше, че хората ще спазват мерките. То не се
противопостави успешно на
активната пропаганда за
неспазване на мерките и
това беше огромна грешка,
категоричен бе експертът.
По думите му тенденцията
на увеличаване броя на
инфектираните с COVID-19
е изключително тревожна.
Хората не са подготвени да
чуят числа. Щом съм казал
числото 2000 на ден, това
е границата между началния стадий на турбулентността и развития стадий.
Много скоро ще достигнем
тази цифра, ако не се
предприемат мерки. Ние
вървим нагоре по стълбата
и това не е никак добре.
Трябва да се обърнем
надолу. Имахме 6 случая на
ден, сега имаме 200 пъти
повече, предупреди той.ç



Ôàíäúêîâà: Àêî â Ñîôèÿ íå ñå ñïàçâàò ïðàâèëàòà,
ùå ìèñëèì çà ïî-ñòðîãè

Íàêðàòêî

Президентът Радев
с втори отрицателен
COVID тест
Отрицателен е тестът за коронавирус на президента Румен
Радев, направен и след завръщането му от Талин. Резултатът е
излязъл преди ден и е потвърден от Националната референтна
лаборатория, съобщиха от
Прессекретариата на държавния
глава. Това е вторият отрицателен тест за коронавирус на
президента за два поредни дни
и трети в рамките на седмица.
След като се завърна от
посещението си в Естония,
Румен Радев си е направил нов
PCR тест. Отрицателният резултат
е бил потвърден късно във
вторник вечерта. На Радев е бил
направен тест и в понеделник в
Талин, като резултатът също е
негативен.

Борисов иска ясни
описания на
изискванията за носене
на маски
Премиерът Бойко Борисов
разпореди в новата заповед на
здравния министър точно и ясно
да бъдат описани изискванията
за носене на маски на открито,
съобщи БНР. Трябва много точно
да се опише, много точно да се
обясни на хората че, когато си
върви сам по улицата, когато си
кара колелото или когато е в
парка, когато е на открито,
когато няма струпване на хора,
не е необходимо да носи маска.
Ако иска, по негово желание, да
я носи, но ние не го задължаваме. Там, където има струпване на
хора, там, където е доказано, че
слюнка или какъвто и да е
секрет близо девет часа може да
ти стои на кожата и ако през
това време го пипнеш да те
зарази, съответно, изисквайте
да се носи маска. Много ясно, с
много обяснения, с много
примери, уточни Борисов.

България е отделила
1,93% от БВП за
отбрана
България е отделила 1,93 на сто
от брутния вътрешен продукт
за отбрана тази година по
разчети, представени от НАТО.
Данните сочат, че през миналата
година средствата за целта са
били 3,18 на сто от БВП. През
2014 г. лидерите на страните от
Пакта приеха цел за отбранителни разходи от две на сто от
БВП до 2024 година. Това стана
на срещата им в Уелс. Според
данните за тази година
отбранителните разходи са 150
долара на глава от населението
у нас, а миналата година са
били 263. Най-голямата част от
разходите са за служители - 56
на сто. За инфраструктура се
изразходват 6,9 на сто.

Âå÷å èìà îíëàéí ïåòèöèÿ ïðîòèâ íîñåíåòî íà ìàñêè íà îòêðèòî

Часове след анонсираното от
здравния министър Костадин Ангелов, че ще издаде заповед за
носенето на маски на открито,
тръгна онлайн петиция против носенето на открито, съобщава БНР.
Авторът на петицията Мимо Гарсия се обръща към министър Ангелов с предупреждението, че тази заповед ще разгневи голям брой
хора, които тотално ще се противопоставят на спазването на трите Д-та и така пропастта между
паникьори (с по две маски една
върху друга) и привърженици на
теорията за световната конспира-

ция ще породи огромно напрежение в обществото, уточнява Епицентър.бг. Има хора, които са много уплашени, носят по две маски,
буквално нагодяват цялото си
ежедневие около вируса и са изключително стресирани, а от друга страна има хора, които изобщо
не вярват и агресират, когато чувстват, че свободите и правата им
(дали си го внушават, дали наистина е така) са накърнени, казва
пред БНР Гарсия.
Според него, "когато се приеме такъв тип правило, което дори
можем да кажем, че е абсурдно в

някаква степен (когато няма никой около теб, какъв е смисълът
да носиш тази маска), допълнително се нагнетява напрежението
и това рефлектира върху цялото
общество. В петицията е посочено, че се подкрепят нормалните

мерки, сред които дистанция и дезинфекция, уточни Гарсия. Когато
вляза в градския транспорт, на закрито място, аз слагам маска и призовавам всички хора да ги спазват, за да може здравната система да издържи. Гарсия подчерта,

че изразената в петицията позиция идва от мисленето му на гражданин и "човек, който разсъждава
трезво". Аз например ходя час, до
два дневно пеша по улиците и около
мен наистина няма хора в този
момент. И да бъда глобен, защото
не нося маска, тъй като буквално
съм сам и се движа, това вече
минава някаква граница на разума. Мимо Гарсия заяви още, че
"когато се урегулира тази заповед
и тя е в нормални граници, разумна, ще я спазваме и одобри апела
на премиера Бойко Борисов заповедта да се прецизира.ç
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Известният наш писател
класик акад. Антон Дончев
посети археологическия
резерват "Сборяново" край
Исперих, където разгледа
известната Тракийска царска
гробница.

ÁÑÏ: Óïðàâëÿâàùèòå ñå îïèòâàò äà
íàçíà÷àò ïîëèòè÷åñêè êàëèíêè â
äúðæàâíèòå äðóæåñòâà
Ñîöèàëèñòèòå îùå ïðåäè
4 ãîäèíè ïðåäëîæèõà çàêîí
ñ ÿñíè êðèòåðèè è êîíêóðñè
çà íàçíà÷åíèÿòà â áîðäîâåòå
"Искаме да ви информираме за поредното
безобразие, което управляващите от ГЕРБ се
готвят да направят, което е
свързано с назначаването
на бордовете на директорите на държавните предприятия - и по този начин
за пореден път да ги
призовем да спрат с тези
безобразия и да изпълняват закона такъв, какъвто
беше приет само преди
половин година", заяви
зам.-председателят на ПГ
на "БСП за България"
Христо Проданов в парламента.
Той припомни, че преди
4 години от БСП са внесли
закон за публичните
предприятия, в който са
настоявали бордовете на
директорите да се назначават на конкурсен принцип, с ясно разчертани
правила, за да се избегне
назначаването на партийни калинки. По думите му
понякога те не разбират

от работата, за която са
назначени и по този начин
съсипват държавните
дружества.
Той отбеляза, че не се
спазва законът такъв,
какъвто е бил приет преди
6 месеца под европейски
натиск.
"Процедурата, която се
готвят да направят, е
абсолютно опорочена. В
закона е описано, че
всичките министерства,
които са принципал на
отделните държавни
предприятия, трябва да
заявят изискванията за
избор на съответните
управители на дружествата към Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол. Тя,
като независим орган,
трябва да организира
конкурсите, да избере
бордовете и да ги даде за
назначаване към министерствата. Това не се спазва,
а министерствата се
опитват по добре познатия

начин да си назначат
калинки в управлението на
държавните дружество",
уточни Проданов.
"Това, което повтаряме
от дълго време и не само
ние, а и протестиращите
на улицата - в днешното
управление липсва политическа визия за развитието
на България и съответно
за управлението на тези
дружества. В обявените
конкурси липсва бизнес
план. Чрез този бизнес
план държавата трябва да
зададе критериите какво
изисква от даденото
държавно предприятие да
постигне", подчерта още
депутатът.
"Третото, което ни

смущава - еднаквите
критерии, с които се
избират управителите на
държавните предприятия.
Не е едно и също да
избираш директор на
държавното предприятие
"Тържища за плодове,
зеленчуци и цветя" и
директор на АЕЦ "Козлодуй" или директор на РВД.
Това отново ни води до
мисълта, че тези конкурси
се организират единствено
и само бързо, за да могат
в края на мандата си да
назначат поредните политически и гербаджийски
калинки, които впоследствие да управляват тези
дружества", заключи
Проданов.ç
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Събития
 1633 г.- Китайската
династия Мин побеждава
Холандската източноиндийска компания в битката в
залива Люолуо, найголямото китайско-европейско стълкновение преди
Опиумните войни.
 1721 г. - Руският цар
Петър I се обявява за
император.
 1797 г. - Французинът
Андре-Жак Гарньорен
извършва първия регистриран скок с парашут от
височина 1000 м над
Париж.
 1898 г. - Светият синод
на Българската православна
църква решава да реализира
синодален превод на
библейския канон на
светото писание.
 1935 г. - В СССР е
въведено военното звание
маршал.
Родени
 1811 г. - Ференц Лист,
унгарски композитор
 1844 г. - Сара Бернар,
френска драматична актриса
 1887 г. - Джон Рид,
американски журналист и
публицист отразявал
октомврийската революция
и един от основателите на
Комунистическата партия на
САЩ, единственият гражданин на САЩ, погребан на
Червения площад
 1903 г. - Златьо Бояджиев, български художник
 1919 г. - Дорис Лесинг,
британска писателка,
Нобелова лауреатка
 1929 г. - Лев Яшин,
съветски футболист
Починали
 1883 г. - Майн Рид,
американски писател
 1906 г. - Пол Сезан,
френски художник
 1989 г. - Денчо Знеполски, български генерал
 2010 г. - Юлия ВинерЧенишева, българска оперна
певица

"Ãàëúï": ÁÑÏ âå÷å èçïðåâàðè ÃÅÐÁ, ñåäåì ïàðòèè ñ øàíñ çà ïàðëàìåíòà
Коронавирусът доведе до рязък ръст на икономическата тревога още преди протестите, но
след това тя спря да расте и се
установи на новите си по-тревожни нива. Данните са от редовните ежемесечни независими изследвания на "Галъп интернешънъл
болкан", включително и последното изследване "лице в лице"
между 1 и 9 октомври.
Днес подкрепата за основните формации е останала по-ниска отпреди и е на практика еднаква при БСП и ГЕРБ. Така се е
заличил и авансът, който ГЕРБ

имаше преди това. БСП и ГЕРБ се
движат в последните три месеца
на нива от около 13-15% от всички имащи право на глас в открит
въпрос, докато преди началото на
протестите се движеха между 18
и 22% с превес на ГЕРБ.
В момента БСП има декларативна подкрепа от 13,5%, а ГЕРБ
- от 13%. Партия "Има такъв народ" на Слави Трифонов получава около 8,6% от вота според
прогнозата на "Галъп".
Расте сумата на отговорите от
типа "няма да гласувам" или "не
подкрепям никого" (до общо

37,6% през този месец).
ДПС остава стабилно (и дори
показа белези на укрепване в хода на протеста), а в този месец е
на ниво 6,9% от всички имащи
право на глас.
"Демократична България" е
взела още през лятото "стъпало"
нагоре, от традиционните си 23% от всички имащи право на
глас, до близо 6%, но после не е
продължила нагоре и сега дори
показва белези на ерозия до 5%
през октомври.
Другата протестна формация
- мрежата около Мая Манолова -

също леко отскочи в началото на
протестите до ръба за влизане в
НС. И сега се движи по този ръб
с 2,5% от всички имащи право
на глас в открит въпрос, което
прави сектор от около 140 хиляди потенциални гласа.
ОП пък още преди политическия трус от лятото са около ръба
за влизане в НС и засега като че
ли не са претърпели нова сериозна щета от протеста. През октомври те имат 2,3%, или около
130 хиляди потенциални гласове
- около бариерата на последните
избори за Народно събрание.

През октомври "Воля" е с 1,8%
или потенциал от близо 100 хиляди гласа.
Колкото до самите избори, към
този момент, надделяват онези,
които смятат, че те не се очертават свободни и честни. 19,2%
очакват изборите да бъдат свободни и честни, но 52,6% смятат
обратното. Останалите се колебаят.
Конкретно през този месец
53,7% очакват влошаване в икономиката в непосредствено бъдеще, 24% не очакват промяна, а
подобряване очакват 7,8%. ç
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Íîâ çàêîí çà âèíîòî è ñïèðòíèòå
íàïèòêè å ïðèåò íà ïúðâî ÷åòåíå

Правителството прие вчера Национална програма за
опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите 2020 - 2030 г.
Програмата е разработена в
съответствие с чл. 24, ал. 1
от Закона за почвите и дефинира цели и мерки за практическо приложение на държавната политика за опазване на
почвените ресурси на национално, регионално и местно
ниво.

Îïîçèöèÿòà îáà÷å ñå îáÿâè
êàòåãîðè÷íî ïðîòèâ, çàùîòî
ïîïðàâêèòå ùåëè åäèíñòâåíî
äà äîâåäàò äî õàîñ
Депутатите приеха на
първо четене нов закон
за виното и спиртните
напитки, който урежда
условията, реда и търговията на грозде, предназначено за производство на
вино и лозаро-винарски
продукти. Новият нормативен акт беше приет със
105 гласа "за", 62 - "против" и 9 "въздържал се".
Новият закон, внесен
от правителството, е
изготвен от министерствата на земеделието и на
икономиката и е свързан
с изпълнението на препоръки от страна на Европейската комисия. Законът регулира статута на
лицата, които произвеждат и предлагат винено
грозде, лозаро-винарски

продукти, както и плодови
вина и оцет.
Очакванията от новия
нормативен акт са прозрачност и конкуренция на
пазара при производството
на спиртни и винени напитки и край на нелоялните
практики. Опозицията
обаче се обяви категорично против, защото поправките щели единствено да
доведат до хаос. Светла
Бъчварова от БСП обясни
защо левицата няма да го
подкрепи: "Това, което ще
се сътвори с приемането
на този нов закон, който
даже не е обсъден с
широката общественост,
може да създаде повече
проблеми, неизвестните са
много".
Бюрхан Абазов от ДПС

също изрази сериозни
съмнения към закона,
защото крие много
рискове: "Този законопроект предвижда контролът върху лозаро-винарските продукти да се
измести от Министерство
на земеделието в Министерство на икономиката,
където няма нито опит,
нито професионалисти,
нито лаборатории, което
дава възможност и за
нарушение на преработвателите, и за липса на

контрол и въобще хаос в
системата".
Депутатът от ГЕРБ и
председател на комисията
по земеделие в парламента Мария Белова заяви,
че между първо и второ
четене ГЕРБ ще подкрепи
предложението контролът
по закона за виното и
спиртните напитки да
остане в Изпълнителната
агенция по лозата и
виното, чийто принципал е
Министерството на земеделието.ç

Ñòðàíèòå îò ÅÑ ïîäêðåïèõà îáâúðçâàùè ñõåìè çà çåëåíî çåìåäåëèå
Министрите на земеделието
на Европейския съюз се споразумяха в сряда да отделят част
от масивния бюджет за земеделска политика на ЕС за програми,
които защитават околната среда, съобщава Ройтерс. ЕС е към
края на двугодишната борба за
преразглеждане на своята селскостопанска политика, за да се
опита да я приведе в съответствие с ангажиментите на съюза
по отношение на изменение на
климата, като същевременно подкрепя поминъка на фермерите.
Селскостопанската политика
като цяло ще използва приблизително една трета от бюджета
на ЕС в общ размер от 1,1 трилиона евро за периода 20212027 г., който ще бъде разделен
между директни плащания за
фермери и друга подкрепа за развитие на селските райони. Министрите се съгласиха, че 20%
от плащанията за фермери ще
бъдат предназначени за зелени
схеми като биологично земеделие или агролесовъдство. Земе-

делските производители няма да
имат достъп до парите за други цели.
Новата политика ще започне от
2023 г., като министрите се договориха за двугодишна пилотна фаза
за зелените схеми, което означава,
че те ще станат задължителни от
2025 година. Някои държави изразиха опасения, че обвързването на
пари с екологични цели би означа-

вало парите да останат неизразходвани. "Не можем просто да оставим на държавите членки да решат дали да се използват екосхеми и ако да, какви пари ще бъдат
предоставени", заяви германският министър на земеделието Юлия
Кльокнер, която председателства
срещата.
Тъй като земеделските обекти
представляват 40% от цялата зе-

мя в рамките на ЕС, земеделието
има голямо влияние върху здравето на естествените местообитания в Европа.
Земеделието е най-често цитираната заплаха за природата в
Европа на фона на интензивни земеделски техники, включително
пестициди и напояване, съобщи в
понеделник Агенцията за околната
среда на ЕС. Според еколози пък
делът от 20% за зелените схеми е
твърде нисък. "Земеделските министри продължават до голяма степен фермерска политика, която ще
хвърля парите на данъкоплатците
върху замърсяващото, индустриализирано земеделие поне до 2027
г.", заяви старшият политически директор на WWF Джабер Руис.
Преговорите за земеделска политика не завършват с постигната
в сряда сделка. Сега страните от
ЕС трябва да постигнат споразумение с Европейския парламент и
Европейската комисия относно
конкретните правила, като се очаква евродепутатите да гласува политиката през настояща седмица.ç

Ðóñèÿ è Êèòàé âäèãíàõà îáîðîòà â ñåëñêîñòîïàíñêèÿ ñåêòîð ñ 9%
Въпреки пандемията от коронавирус и свързания с това
спад в бизнес активността, Русия и Китай увеличиха търговията в селскостопанския сектор.
Земеделското министерство обяви, че за 9-те месеца от началото на тази година търговският
оборот е нараснал с 9% до 3,8
милиарда долара. В същото време руската страна се надява, че
Поднебесната империя ще увеличи възможностите за внос от
руската страна. По-скоро се го-

вори за допускане до пазара на
КНР на растителни и животновъдни продукти, включително свинско
месо. На първо място,ще бъдат допускани компании, които осигуряват надеждно ниво на биосигурност.
Също така представители на Русия се обърнаха към своите китайски колеги с молба да признаят доставките на пшеница и ечемик от всички региони на Руската
федерация. Освен това Русия иска да пласира свой грах на пазара в Китай.ç

Îáùèíèòå ùå
èçïúëíÿâàò
íàöèîíàëíà ïðîãðàìà
çà îïàçâàíå
è âúçñòàíîâÿâàíå
íà ïî÷âèòå

Националната програма
съдържа петгодишен план за
действие в съответствие с
изискванията на закона и дава рамка за местните власти
при прилагане на политиката
за опазване на почвите на областно и общинско ниво.
Предвижда опазването на почвите от ерозия, вкисляване,
засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество, замърсяване,
запечатване, свлачища, както
и осигуряване на устойчиво
ползване, запазване за бъдещите поколения и възстановяване на земите и функциите на почвите.
Програмата определя дългосрочна стратегия и има ключова роля за практическо приложение на политиката за почвите, тъй като дефинира конкретни цели и мерки за тяхното опазване не само за централните и местни институции,
но и за обществените организации и гражданите.
В резултат на изпълнението на програмата и заложените в плана за действие мерки
ще се осигури минимизиране
и, където е възможно, предотвратяване на вредното въздействие на процесите на деградация върху почвите, възстановяване на увредените и нарушени почви и тяхното устойчиво управление в съответствие с европейските и национални нормативни документи.ç
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×èíîâíèöèòå íà Áîðèñîâ íàïèñàõà
ïúëíà äâîéêà çà óïðàâëåíèåòî ìó
Ïðåìèåðúò îòèâà â Áðþêñåë
äà èñêà 9.7 ìëðä. åâðî ñ
äîìàøíà ðàáîòà çà "ñëàá 2"
Изостанала и провалена
държава. Така изглежда
България, ако човек се
зачете в най-важния
национален стратегически
документ, очертаващ
рамката за управление на
средствата от еврофондовете за страната в периода 2021-2027 г. Така нареченото "Споразумение за
партньорство", което
България ще прати в
Брюксел, за да оправдае
защо иска 9.7 млрд. евро
през следващите седем
години, описва картина на
състоянието на страната,
която тотално противоречи
на бодряшкия тон на
премиера Бойко Борисов
за процъфтяваща държава.
Документът е писан от
"работна група" през
последните 10 месеца и е
публикуван за обществено
обсъждане на правителствения сайт Strategy.bg. По
него са провеждани и
неформални консултации
със службите на Европейската комисия. "Формулираните в документа приоритети за финансиране са
изведени въз основа на
анализ на социалноикономическо развитие на
България 2007-2017 г.",
пише в анотацията към
споразумението. Оказва
се, че въпросният "анализ"
рисува отчайваща картина
за "социално-икономическото развитие" на страната
през последните 10 години.
Споразумението започва с обрисуване на драматична картина в сектор
"Наука и иновации", за да
оправдае създаването на
оперативна програма с
тази цел. "Незадоволителни резултати от функционирането на научната
система", "ниска продуктивност", "липса на връзка с
бизнеса" са само част от
контурите на ситуацията в
сектора. Изтъква се, че
България е на последното,
27-о място в ЕС до дял на
публичните разходи за

научна и развойна дейност.
Към 2018 г. се отчита спад
с 15% в сравнение с 2011 г.
на малките и средните
предприятия със собствена
иновация, 16% спад на
предприятията с технологични иновации, както и
срив с 81% на продажбите
на нови за пазара или
фирмата продукти като дял
от оборота.
Описанието на състоянието на страната продължава със сферата на енергетиката, където се констатират поредните "успехи" на
Борисов: "най-енергоемката
икономика в ЕС, изразходваща 3.6 пъти повече
енергийни ресурси за
производство на единица
БВП от средния енергиен
разход в ЕС", "най-въглеродно интензивната държава-членка на ЕС, с интензитет на емисиите на парникови газове към 2016 г. 4.3
пъти по-висок от средното
за ЕС ниво". Посочва се
още, че основният напредък в областта на ВЕИ е
постигнат до 2013 г. (19%),
докато през последните
години прогрес не се
наблюдава. България е и
"най-ресурсоемката икономика в ЕС, изразходвайки
6.8 пъти повече суровини
за производство на единица БВП от средния суровинен разход в ЕС". Страната
е на последното място в
ЕС през 2017 г. и по отношение на прилагането на
принципа на кръгова
икономика и внедряване на
екоиновационни дейности
според Европейски екоиновационен индекс.
Отчита се още "силна
амортизираност на водопроводната мрежа", "ниска
степен на съответствие с
изискванията на директивата за пречистване на
градските отпадъчни води",
"необходимост от намаляване на дела на депонираните отпадъци нивото през
2017 г. от 61.8% е над 2.5
пъти по-високо от средното

за ЕС.
За да убеди еврочиновниците, че ЕС трябва да
инвестира в транспорта у
нас, правителството отчита
поредните "достижения" на
страната. На първо място
са отбелязани ниската
средна техническа скорост
и високата амортизираност
на подвижния състав на
железниците.
Въпреки хвалбите на
Борисов за построени
автомагистрали, документът отчита "същественото
изоставане по отношение
на покритието със скоростни пътища спрямо ЕС покритието с автомагистрали и скоростни пътища
е едва 0.006 км/кв. км,
първокласните пътища са
14.7%, а автомагистралите
едва 3.7%. от общата
дължина на републиканската пътна мрежа, посочва
правителството. Около 1/3
от републиканската пътна
мрежа остава с лошо
качество на пътната настилка. Към 2015 г. степента
на завършеност на отсечките от основната ТЕN-T
мрежа в страната възлиза
на едва 50%, което е
петият най-нисък резултат
в рамките на ЕС.
Още по-тревожни са
констатациите за резултатите от социалните политики, които трябва да убедят
ЕС, че трябва да отпусне
пари по три оперативни
програми - за човешки
ресурси, за образование и
за храни. България е една

от държавите в ЕС с найниска раждаемост, висок
дял на смъртност от
болести на органи на
кръвообращението (65%),
намаляване на населението в трудоспособна възраст - за последните десет
години относителният дял
на населението на възраст
15-64 години в общото
население е намалял от
68.9% на 64.7%.
Публичните разходи за
образование като процент
от БВП са 3.6% за 2018 г.
при средно 4.6% за ЕС.
България е на 83-то място
в света и 26-о място в ЕС
по показателя качество на
образователната система
в изследването Global
Competitiveness Report
2017-2018 на Световния
икономически форум, като
за последните десет
години страната влошава
представянето си с 19
позиции. Включените деца
в образование и грижи в
ранна детска възраст са
83.9% за 2018 г. при 95.4%
средно за ЕС. 47% от 15годишните младежи у нас
са функционално неграмотни, 46.5% са с постижения
под критичния праг в
областта на науката, а
44.4% са с недостатъчно
ниво на умения по математика, като изоставането
спрямо ЕС е повече от
двойно във всички области
на изследването PISA 2018.
Относителният дял на
бедните е 22% за 2018 г.
при 17.1% средно за ЕС и

26.6% при децата на
възраст 0-17 г., като бедността е особено голяма
сред най-уязвимите групи.
България отчита и найвисок относителен дял на
населението, живеещо в
тежки материални лишения, три пъти по-висок от
средния за ЕС (20.9% за
2018 г.). България има и
най-високо неравенството
в разпределението на
доходите в ЕС: 7.7 пъти
разлика между доходите на
най-бедните и най-богатите
20% от домакинствата при
средно 5.2 пъти в ЕС.
Страната е на предпоследно - 26-о място в ЕС, по
правителствени разходи за
социална защита - 12.4% от
БВП средно за последните
десет години при средно
ниво за общността 18.9%
от БВП.
Въпреки изсипаните
милиарди в регионално
развитие у нас, правителството отчита "продължаващо задълбочаване на
регионалните различия".
Югозападният район, в
който попада основният
икономически център на
страната - столицата
София, формира 47.9% от
БВП на страната през 2016
г., като увеличава приноса
си с 2.4 процентни пункта
за последните 10 години.
Разликата между найразвития (София-град) и
най-изостаналия (Видин) в
икономически план NUTS
III район нараства от 43
пъти през 2007 г. до 65
пъти през 2016 г.
От Споразумението за
партньорство за новия
програмен период не става
ясно какъв е ефектът от
изсипването на еврофондовете у нас през последните
7 години (2014 г. - 2020 г.) и
защо вместо подобрение в
много сфери се отчита
влошаване. Основната част
от споразумението представлява обещания на
правителството за подобрение по всички гореизброени показатели, за което
страната се надява да
получи 9.7 млрд. евро през
следващите седем години,
се казва в публикация на
Медиапул.ç

Ïðàâèòåëñòâîòî îáìèñëÿ äàëè äà âçåìå 4.5 ìëðä. åâðî çàåìè îò ÅÑ
България очаква голямо подпомагане от Европейския съюз
в следващия програмен период
2021-2027 година. "Имаме 9 милиарда евро за кохезионната
политика, 2 милиарда по програма за развитие на селските
райони за периода до 2027 година. До края на октомври трябва да сме готови с финалната
версия на оперативните програми, съобщи вицепремиерът То-

мислав Дончев. Както "Банкеръ" писа, над 9.7 млрд. евро е
прогнозната стойност на средствата, които може да получи България от европейските фондове.
Около 1.7 млрд. евро е националното съфинансиране, като общата прогнозна сума достига
11.43 млрд. евро за следващите
седем години. Обществените консултации по стратегическия документ за управлението на сред-

ствата ще приключат на 30 ноември.
По думите му успоредно с това има и два нови големи инструмента. "Това са Фонд за справедлив преход, който е на стойност 1,2 милиарда и Фонд за възстановяване и устойчивост, който е на стойност 6,2 милиарда
евро. Целите на втория са да се
помогне на европейските икономики и общества да се възста-

новят от кризата, да станат поустойчиви, както и да се проведат реформи", уточни в телевизионно интервю вицепремиерът.
Той подчерта, че в огромната си част това е безвъзмездно
финансиране. 4,5 милиарда евро са под формата на кредити,
но по думите на Дончев "за тях
не сме взели решение дали ще
ги вземем". "Като цяло всичко
това е шанс за българското об-

щество и икономика да свършат
неща в допълнение към всичко,
което се прави по оперативните програми", обобщи вицепремиерът.
Заместник-директорът на Европейския фонд за стратегически инвестиции Илияна Цанова
обаче е на мнение, че парите
от фонда за възстановяване на
ЕС не са даденост, а трябва да
си свършим работата.ç
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Инициативата „КООП Заедно на пазар“:
Участвай и спечели!
За 13-а поредна година Централният
кооперативен съюз организира Инициативата "КООП - Заедно на
пазар". За първи път
тя се провежда през
2008 г. в чест на 86тия Международен

кооперативен ден.
Национална търговска верига КООП обединява над 700 магазина, разположени на територията на цялата
страна. Чрез тях веригата дава възможност
всички член-кооперато-

ри, които притежават
клиентска карта да се
включат в Инициативата "КООП - Заедно на
пазар".
Всяка година наградите се теглят през месец декември в присъствието на членовете на
ръководните и контролни органи на ЦКС. За
2019 г. голямата награда лек автомобил бе
спечелена от Данчо
Иванов, член-кооператор на ПК "Наркооп"
гр. Кубрат, РКС Русе.
Бяха раздадени и други атрактивни награди:
2 почивки за двама в
кооперативни хотелски
комплекси, телевизори,
смартфони, таблет и
преносим компютър.
Можете да подадете
заявление за членство
в кооперация и да получите клиентска карта в търговския обект
във вашето населено
място. Повече за ползите от членството на:
www.cks.bg
Станете част от голямото кооперативно
семейство! Пазарувайте и спечелете своята
награда!
Главна Дирекция
"Търговия", ЦКС

22.10.2020 ÇÅÌß

ÈÍÒÅÐÂÞ

22.10.2020 ÇÅÌß
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Êàëîÿí Ìåòîäèåâ ïðåä ÁÍÐ:

Íàé-äîáðèÿò âàðèàíò ñà áúðçè
è ÷åñòíè èçáîðè
- Д-р Методиев, освен пандемията
продължават и антиправителствените
протести. Дали това ще стресне управляващите, които засега са твърдо решени
да изкарат мандата до края?
- Предвид мащаба и броя на хората не
бих казал, че можем да говорим за
студентски и други протести генерално.
Не виждам нова динамика, не виждам
увеличение на протестността, напротив,
продължава процесът на делегитимация
на свиване на този процес и бих казал
на компрометиране на последните събития пред БНТ.
- Ако тези, които охраняват протестите, имат ангажимента да осигурят
обществения ред в страната - полицаите
излязат на протест, какво ще се случи?
- Аз наблюдавам полицейските
протести в последните 10-15 години. В
момента, в който излязат или тръгнат на
протестни действия, веднага се стига до
среща с премиера Борисов и се договарят
условия, които да удовлетворят исканията
им, така че не бих заложил на тази карта
каквото и да е.
- Те сега виждат - който не е поискал, той не е получил и затова са избрали този момент, за да изкажат своето
недоволство?
- Най-просто казано, това е системата
на работа на Борисов в цялата му кариера.
- Протестите или пандемията ще се
окажат решаващи за съдбата на това
правителство?
- Виждате какво става последните дни,
скоростта, с която се развива епидемията,
е плашеща. Когато има такава заплаха
от медицински характер, се очакват
решения от властта. Хората някак като че
ли се смиряват и се обединяват около
властта, не тръгват да я събарят.
- В каква посока ще се развият
нещата у нас?
- Най-чистият, най-добрият вариант е
да се мине през избори, които да бъдат
гарантирани като честни. С оглед на
развитието и на пандемията, и на социално-икономическата ситуация, която се
влошава. Тук ми се ще да вметна, че
опасността е голяма, защото, от една
страна, трябва да се затегнат мерките с
оглед на нарастващия брой заразени и с
оглед на това, че не може да издържи
социалната система. От друга страна бизнесът е притиснат почти до стената,
армията от безработни расте. Много е
тънък балансът, който трябва да бъде
постигнат, за да можем да преодолеем
тази криза с минимални щети, и разбира
се, тук отговорност има цялото общество
с дисциплината, която трябва да проявява и която не е на високо ниво.
- Как си обяснявате отказа на управляващите да затягат мерките? Виждате
какво става в цяла Европа - затягат се
мерките, обаче у нас остават същите.
Има ли страх заради протестите?
- Има, разбира се. Правителството не
иска да накърнява никакви интереси.
Иска да удовлетворява всички интереси.
Това правителство е с ниска подкрепа, не
е популярно, не е харесвано и се опитва
да минимизира всякакви възможни щети
по отношение на себе си откъдето и да
дойдат. ...Дори и общественият интерес
да налага нещо, те ще предпочетат помалкото съпротивление. Не очаквам от
това правителство пет месеца преди края
на неговия живот каквито и да е мерки,
които да не са свързани с популизъм,
които да са непопулярни, които да са
реформаторски, няма как да стане вече.
- Напоследък прави впечатление, че
президентът Румен Радев е по-обран,
спря обръщенията към нацията, очевид-

Д-р Калоян Методиев
е роден през 1976 г.
в София. Завършил е
133-то гимназия в
столицата и "Политология" в СУ "Св. Кл.
Охридски", имал е
стаж в Европейския
парламент.
Доктор по политология.
Автор на книгите
"Поколения и възраст
в политиката. Българският преход" (2012)
и "Западните Балкани
и България (политика,
дипломация, сигурност)" (2016).
Заемал е поста
началник на Кабинета
на президента, а сега
е ръководител на
Института за политически изследвания и
анализи "Рего".
Ползва английски,
руски, сръбски и
хърватски език.
Женен с две деца.

Правителството на
Борисов е
напълно
делегитимирано

но се е вслушал във вашия съвет. Как
виждате ролята му от тук нататък?
- Не я виждам особено. По отношение на това, което се случи, няма много
полезни ходове.
- Той взе страната на протестиращите и затова получи много обвинения?
- Така е. За мен нещата трябва да
бъдат коментирани от човек, който е на
по-голяма дистанция. За мен все още
има малка дистанция, предвид, че допреди месец съм бил в президентството, така
че по-скоро трябва да го коментира някой
по-безпристрастен.
- Питах ви, защото в условията на
тази разрастваща се пандемия не чуваме
гласа му.
- Чу се, за съжаление, по друг повод с искане за повече въоръжение, което за
мен също е капитална грешка. Пак
казвам, в тази ситуация основният
акцент - това важи и за правителството,
за президентството - трябва да са социално-икономическите мерки, трябва да са
политики към най-уязвимите, политики
по отношение на бизнеса, на данъците,
на консолидация на обществото, на
лекарите. Виждате, че лекарите са в
много тежка ситуация. Всеки ден имаме
жертви на лекари. Това са темите, всяко
друго нещо според мен е разконцентриране от важните проблеми в обществото.
- От изследователски център "Тренд"
днес отчитат безпрецедентен спад в
доверието към правителството и към
парламента. Доверието към ГЕРБ пада.
Но виждаме, че това автоматично не
води към увеличаване процентите на
БСП. Според "Тренд" има паритет между
ГЕРБ и БСП, позициите са изравнени, и
според това изследване пет партии ще
влязат в следващия парламент. Каква
ситуация, г-н Методиев, се очертава след
изборите, независимо дали те ще бъдат
предсрочни, или редовни?
- Първо, според мен това са моментни картини на ситуацията. Ще има
много динамично разместване по отношение на политическите субекти, по
отношение на политическите лидери.
Кампанията ще бъде много напрегната с
оглед на това, че имаме много нови
играчи, имаме ерозия в доверието на
управляващите в цялата им комбинация,
която се очертава - скритата и формална
коалиция. Така че от гледна точка на
прогноза за това какво ще е следващото
правителство...
- То ще е коалиционно със сигурност?

Въпросът е две или три партии ще
направят тази коалиция и колко стабилна ще е тя.
- В политиката нищо никога не се
знае. Първо е важно какви избори ще
имаме. Дали ще имаме честни избори,
дали ще имаме равен старт за участниците и после ще видим.
- И кой ще ги организира - дали това
правителство, или служебно такова?
- За служебно не знам дали остана
време вече. Няма как да правим избори в
края на декември-началото на януари.
Това ще е абсурдно. Ще ни вкара в хаос.
Така че по-скоро да се концентрираме
върху това партиите, които са извън
управлението, да могат да гарантират
чрез паралелно преброяване един наистина по-чист и по-балансиран вот. Визирам тук и Слави Трифонов, Христо
Иванов, Цветан Цветанов, Мая Манолова... Всички тези нови и стари субекти,
които имат опит, имат структури в страната и имат желание за промяна, за да
могат да балансират управляващите по
отношение честността на вота.
- Цветан Цветанов, като знае как
ГЕРБ правят изборите, казвате, че може
да бъде полезен в тази ситуация, когато
вече е извън парламента. Така ли?
- Да, той може да бъде полезен,
защото той знае как се правят избори.
Той ги е правил досега в ГЕРБ, така че
ако е откровен и в своите намерения за
алтернатива на ГЕРБ и на управлението.
- А дни след като напуснахте президентството, оглавихте Институт за
анализи "Рего". С какво ще се занимава
той?
- Институтът ще се занимава с политически анализи, социология, маркетингови изследвания. Едно динамично,
критично малко общество. Мозъчен
тръст, който ще търси работещи решения
за държавата - по-оперативни, по-бързи,
по-ефективни. Според нас в България
няма много особено време за губене с
оглед на мястото, на което се намира и в
Европейския съюз, и с настроенията на
обществото.
- А това своеобразен трамплин ли е
за влизане в политиката. Имате ли
такива планове?
- Не, засега нямам такива планове!
Концентрирал съм се изцяло върху
научната и изследователската работа и
структурирането на работата на института.
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Çà êàêâî Áîéêî Áîðèñîâ ïðîôóêà
20 ìèëèàðäà ëåâà çàåìè!?
За какво бяха профукани
20-те милиарда заеми, с които Борисов загроби България, пита риторично журналистът Васил Василев в предаването "Не се страхувай",
излъчено по БСТВ на 19 октомври 2020 г.
Един доклад от 1912 г. на
Министерския съвет до цар
Фердинанд съдържа таблица за "употребението" на държавните заеми, сключени
между 1887 и 1912 г. В предаването "Не се страхувай",
излъчено снощи по БСТВ,
Васил Василев показа дебелия том с доклада за цялостното състояние на държавата. Всичко е до стотинка и особено важно - вписано е
за какво са използвани парите, подчерта водещият.
За откупуване на железницата Русе-Варна, за строителство на жп линии и пристанища, за военни доставки
- това е в навечерието на
Балканската война, за комисиони и т. н. Яснота, точност,
прозрачност преди повече от
век, когато е записвано на
тефтери, когато не е имало
пишещи машини, да не говорим за компютри и софтуер. И при онези примитивни от днешна гледна точка
възможности е даван пълен,
най-подробен публичен отчет
за какво е взет заемът, за
какво е похарчен, как, кога
и по колко на кого ще се
връща.
Имаме ли сега, 100 - 120
години по-късно, и една десета от това като публична
информация, попита той.
Знае ли някой от нас за какво бяха профукани 20-те милиарда заеми, с които Борисов загроби България? Къде ще потъне новият заем
от 5 милиарда лева? Има ли
днес помен от отчетността,
царяла при авторитарния режим на Фердинанд? Защо
тогава сметките за дълговете на държавата са били толкова ясни, а днес са потулени. Защо? За да не се види
катастрофалната финансовоикономическа картина ли?
Ще се опитам да разкрия
част от нея, продължи Василев. Брутният ни външен дълг
в края на юли е 35.6 милиарда евро, или 62 % от БВП.
С новия дълг от 2.5 милиарда числото скача на над 38
милиарда и близо 67 % от
БВП. Как, кога, с какво ще
се изплащат тези колосални заеми? Държавата няма
резерви, няма потенциал да
извади тези пари, които
трябва да връща. Представете си, че трябва да отделяте две трети от всичко, което печелите през годината,
за да си връщате заемите.
Ще издържите ли, ако се наложи да ядете всеки трети
ден? Един ден се храните,
два дена гладувате. Ще оцелеете ли? Съединените щати, Франция, Италия са с поголеми задължения спрямо
БВП, но хамбарите им са

пълни, имат запаси за много години напред.
А нас Борисов и сие са ни
вкарали в дългова спирала,
която предполага живот на
заем и продажба на всичко,
което имаме - води, земя, летища, пристанища, територии. И така, докато останем
голи и боси, та и без държава дори.
Защо управляващите така
ненаситно вземат заеми?
Първото предположение е,
защото получават комисиони. Второто - защото не са в
състояние да накарат икономиката да работи, а държавата и обществото да произвеждат повече, отколкото
потребяват. Третото е, че всеки, който не иска да работи,
живее на социални помощи,
които няма откъде да се вземат. Поощряват се мързелът
и безделието, а не трудът и
съзиданието. Четвъртото е в
прахосничеството, с което
властите се отнасят към
всичко, което управляват и
не е лично тяхно.
Доколко сме затънали, се
вижда и от една съпоставка, допълни Василев.

ход ще се намери. Русия беше още по-затънала при Елцин, но с Путин пак си стъпи на краката и отново засвири първа цигулка. И ние след Освобождението, особено след Първата, а и след
Втората световна война сме
били на дъното и пак сме се
възраждали. Затова трябва
да мислим отсега кого ще
изберем начело на страната и кого ще изхвърлим на
политическото бунище. Може да е утре-вдругиден, може и през март, трябва особено да внимаваме - изборът ще е съдбовен за България, подчерта водещият.
Васил Василев цитира в
предаването едно съобщение на компанията "Дънди
Прешъс" - за третото триме-

долара на милион и нещо.
Жотев отменя и задължението им да осигуряват държавен контрол на обекта. "Дънди" става държава в държавата.
Но това е нищо в сравнение с облагите, които раздава Сакскобургготски. Какво
е получил бившият цар от
концесията, е неясно, но ето
каква безумна щедрост проявява неговата министърка
Лидия Шулева: намалява наполовина концесионната такса и освобождава "Дънди" от
задължението да преработва златната руда на територията на страната. Т. е. работните места, свързани с
преработката на българското злато, се изнасят в чужбина, а

сечие на тази година тя е
добила 80 000 унции злато
от находищата в България.
Това са 2500 килограма, два
тона и половина злато. По
днешни цени - 1900 долара
за унция, или 61 000 долара
за килограм - това са повече от 150 милиона долара.
Само за три месеца. За годината това значи 10 тона
злато за един милиард лева. Кокетна сума, която любезните инвеститори отмъкват от страната под благосклонния поглед на правителството.
Но нека видим историята,
преди да поднесем изводите, каза Василев.
През май 1999 г. Божков министър на икономиката
при Костов - дава концесията за добив на златна руда
край Челопеч. Божков бе
скромен по днешните мащаби човек - подозиран бе, че
подкупът при него е само една десета от договора. Затова го наричаха Мистър 10
%. След него концесията поема Петър Жотев. Той се
оказва с особено милозливо сърце - подписва анекс,
с който задълженията на концесионера за рекултивиране на околната среда се намаляват от 10-ина милиона

българската държава е
лишена от правото да
контролира колко злато
е добито.

Живков остави дълг от
10 милиарда долара,
или 8 милиарда евро.
Тогава имахме държавна
индустрия, оценявана за над
150 милиарда долара, бяхме
9 милиона народ и нямаше
педя земя, която да е чужда
собственост. Имахме 120 000
армия, страхотно разузнаване, океански флотилии, бяхме космическа държава, изнасяхме храни, електроника
и оръжия за милиарди.
Сега имаме 5 пъти повече
дълг и 10 пъти по-малко възможности да го изплащаме.
Държавната собственост е
сведена до минимум, свихме се до 7 милиона, от които между 1 и 2 милиона емигрираха. За 30 години загубихме 20 на сто от населението и 40 на сто от трудовия потенциал на страната.
Не можем да се изхраним и
внасяме огромна част от потребностите си, които плащаме с парите, които вземаме
назаем.
Толкова ли е безнадеждно? Тревожно е, но все още
има надежда.

Дедите ни са създали
държавата от нищото,
от нулата, та нима сега,
когато я имаме, няма да
я защитим?
Нима ще се оставим да ни
я завземат отново? Много е
разрушено, включително моралът на хората, но все пак
има за какво да се хванем и
да започнем да възстановяваме пораженията. Трябва да
има преди всичко добро,
почтено и компетентно управление. Ако не крадат и
разбират от работата си, из-

Можем само да гадаем как
и с колко е възмездена тази
разгулна любезност на тогавашното правителство. А добивът е колосален - от 2011
до 2013 г. само от Челопеч
са добити близо 19 тона злато, 43 тона сребро, 67 000
тона мед и още 38 вида редки метали. И българската
държава отстъпва, отказва
се от това несметно богатство срещу микроскопичната
концесионна такса от 1.44 %.
Черната серия не свършва
с Шулева. Други трима министри - Петър Димитров,
Трайчо Трайков и Теменужка
Петкова, подписват допълнителни споразумения, все във
вреда на държавата. Петкова приема и анекс за засекретяване на всички споразумения с "Дънди". Защо? Ами
защото според бургаския икономист Николай Едрев, цитиран от в. "Труд", от концесиите на "Дънди" държавата
е загубила между 25 и 30 милиарда лева. Как няма да крият? Нали ще им лъснат рушветите. Има ли нормален мо-

Ñåãà èìàìå 5 ïúòè
ïîâå÷å äúëã è 10
ïúòè ïî-ìàëêî
âúçìîæíîñòè
äà ãî èçïëàùàìå,
îòêîëêîòî ïðè
Òîäîð Æèâêîâ
зък, запознат с порядките в
България, който да не предположи, че тук става дума за
колосални подкупи. И не
"Дънди" са виновни.

Намерили село без
кучета и се развихрили.
Виновна е цялата кохорта от продажници и
корумпирани типове,
управлявали България през
последните 2-3 десетилетия
и допуснали хищническото
ограбване на националните
богатства.
"Дънди" е само един от
скандалните случаи. Нагла
корупция прозира от почти
всяка концесионна сделка.
Вижте "Софийска вода". Купува френската компания водата от държавния язовир
"Искър" по 2 стотинки кубика и я продава на столичани 120 пъти по-скъпо. Или пагубната концесия за летище
София, когато държавата се
лиши от огромни приходи за
следващите 35 години. Или
скандала с летищата във
Варна и Бургас, при който
правителството опрости таксите на концесионера "Фрапорт", защото компанията била на загуба. Нищо че чл. 5
от Закона за концесиите определя, че концесионерът
действа на свой риск. Значи когато концесионерът извлича несметни богатства,
това е за негова сметка, той
печели, а когато бизнесът му
запада, губи, но за наша
сметка. Тази практика ме кара да смятам, че ние водим
още една международна класация - за държавата с найпродажните управници в Европа, а може би и в северното полукълбо.
Не можем да не си зададем и въпроса - защо управляващите - не само тия, а и
предшествениците им - толкова обичат концесията. Първо, този механизъм им е
много удобен. Да управляваш бизнес, е трудна работа - трябват интелигентност,
практичност, опит, знания,
комбинативност и много работа. Виждате ли тези качества в преминалите или преминаващите през погледа ни
министър-председатели и министри на икономиката? С
хитрост, подлост, мързел и
лъжи бизнес не се управлява. А даването на концесия
не изисква никакви знания.
Управляват хората бизнеса
и министърът не полага никакви усилия. Вярно, плащат
само трохи, но пък и бизнесът да не е на баща му. Държавен, кучета го яли. А щом
е получил и тлъст подкуп за
концесията, няма как да не
се радва. Хем не работи, хем
взема дебели пари за себе
си. Така се пълнят чекмеджетата на нощните шкафчета с
пачки и кюлчета злато, така
и се тика държавата в пропастта, заключи Василев.
От БСТВ
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Êèòàéñêàòà èêîíîìèêà ñå âúçñòàíîâÿâà
óñòîé÷èâî è ñòàáèëíî
Íàöèîíàëíîòî ñòàòèñòè÷åñêî áþðî íà ÊÍÐ
ñúîáùè, ÷å òåìïúò íà èêîíîìè÷åñêè ðàñòåæ
äîñòèãíà 4,9% ïðåç òðåòîòî òðèìåñå÷èå
"Повечето страни по
света все още се борят с
пандемията от новия
коронавирус, докато
Китай бързо възстановява
икономиката си, благодарение на ефективните
мерки за овладяване на
COVID-19", коментира в.
"Ню Йорк таймс", след
като китайското правителство публикува на 19
октомври икономическите
данни на страната за
третото тримесечие.
Националното статистическо бюро на Китай
съобщи, че темпът на
икономически растеж
достигна 4,9% през третото тримесечие, като цяло
БВП през първите три
тримесечия се е увеличил
с 0,7% на годишна база.
Икономическият ръст се
превърна от отрицателен
в положителен и икономиката като цяло продължава да се възстановява
стабилно.
Мерките на китайското
правителство за осигуря-

ване на заетост и нормален живот на хората са
ефективни. През първите
три тримесечия в градовете бяха създадени 8,98
милиона нови работни
места и основно бяха
изпълнени годишните
задачи. Безработицата в
национален мащаб в
градовете през септември
е 5,4% и продължава да
се понижава. В същото
време цените нарастват
умерено, а доходите на
жителите се увеличават
стабилно. През първите
три тримесечия националният разполагаем доход
на глава от населението
всъщност се е увеличил с
0.6% и е в съответствие с
0.7% икономически растеж за същия период.
Може да се каже, че
едновременно с превенцията и контрола на епидемията и защитата на
живота и здравето на
хората, китайското правителство предприема силни
мерки за подпомагане на

предприятията и за гарантиране на благосъстоянието на гражданите, както и
поддържане на заетостта,
която е от изключително
значение за живота на
хората. Всичко това е
основа за икономическото
възстановяване към
момента.
Като цяло основата на
китайската икономика не
се е променила. Занапред
Китай ще продължи да
задълбочава реформите и
отварянето, да насърчава
висококачественото
икономическо развитие и
да се стреми да изпълни
годишните цели, за да
допринесе чрез високия
си растеж за възстановяването на глобалната
икономика в рамките на
своите възможности.
Има основа китайската
икономика да запази
стабилност през тази
година, заяви говорителят
на Държавното статистическо управление Лиу
Айхуа на пресконферен-

ция на правителствената
пресслужба, предаде
Радио Китай.
Според данни на управлението първите три
тримесечия БВП на Китай
е нараснал с 0,7%, обръщайки тенденцията за
спад от първото полугодие, а инвестициите в
недвижими имоти са
нараснали с 0,8%. Обемът
на износа и вноса на
стоки е нараснал с 0,7%;
средният доход на глава
от населението се е
увеличил с 0,6%.
През третото тримесечие
обемът на продажбите на
дребно се е увеличил с
0,9% на годишна база,
докато през второто той е
бил минус 3,9%. В същото

време обемът на износа и
вноса на стоки е нараснал
със 7,5%, а през второто
тримесечие той също е
бил отрицателен: минус
0,2%. Няколко показателя
са се увеличили бързо.
БВП през третото тримесечие е нараснал с 4,2%
на годишна база, което е с
1,7% повече в сравнение с
второто тримесечие.
Лиу Айхуа посочи, че от
промяната на основните
икономически показатели
се вижда, че превенцията
на епидемията от COVID-19
и икономическото възстановяване в Китай са
постигнали успехи, което е
доказателство за гъвкавостта и жизнеността на
националното стопанство.

×óæäè äèïëîìàòè: Êèòàéñêèÿò îïèò â áîðáàòà ñ áåäíîñòòà å óñïåøåí
Áúëãàðñêèÿò ïîñëàíèê â Ïåíèê è íåãîâè êîëåãè ïîñåòèõà ñåëî ×úñè â ïðîâèíöèÿ Ôóäçèåí, êîåòî
ïðåòúðïÿ îãðîìíà òðàíñôîðìàöèÿ îò áåäíîñò êúì áëàãîäåíñòâèå
На 13 октомври българският посланик в Китай Григор
Порожанов и негови колеги
от други страни посетиха село Чъси, в югоизточната провинция Фудзиен, което някога е било едно от най-бедните места в Китай, но е претърпяло огромна трансформация през изминалите години. В продължение на повече от 30 години и упорити
усилия село Чъси търси своя
път за избавяне от бедността, намирайки го в развитието на местния туризъм, културните индустрии, подобряването на околната среда и
развитието на земеделието.
Чуждестранните посланици
не само общуваха с местните хора, но и опитаха от известния бял чай, с който селото се слави. След като изслуша историята на месните хора, българският посла-

ник, който е за първи път
тук, заяви, че Китай е поел
отговорна задача за намаляване на бедността. Според
него бедността е общ враг
на цялото общество и съществува в почти всяка държава, като за справянето с нея
са необходими непрекъснати усилия, каза Порожанов.
Той добави още, че е впечатлен от природата тук,

нейната красота и хармонията между хората и природата, което заслужава възхищение.

40 години път
към прогреса
През последните 40 години, от старта на реформите
и отварянето си, Китай успя
да избави над 800 милиона

души от бедността, което е
повече от 70% от глобалното
бедно население за същия период. След приключването на
стратегията за изкореняване
на абсолютната бедност тази година, Китай ще реализира целта за намаляване на
бедността от Програмата на
ООН за устойчиво развитие
до 2030 г. с 10 години предсрочно и допринесе значително за премахването на бедността в световен мащаб.
Защо Китай успя да се
справи със задачата толкова бързо? Бурното икономическо развитие на страната
създаде голям брой работни
места, което доведе до динамичен ръст на доходите на
жителите, като по този начин формира огромен вътрешен потребителски пазар.
В допълнение към намаляването на бедността чрез на-

сърчаване на производството, екологията и образованието, развитието на технологии, като цифровата икономика, също е ключово за
премахване на бедността.
В момента този проблем
все още е огромно предизвикателство пред света. Въпреки че се е ангажирал със
собствената си задача, Китай винаги е водил активно
сътрудничество с развиващите се страни в тази сфера, особено тези, които са
най-слабо развити. В същото време, Китай призова за
създаването на Нова банка
за развитие на БРИКС и Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции и съвместно изграждане на "Един пояс, един път", които да допринесат за общото намаляване на бедността и просперитета на света.

Ðàäèî Êèòàé: Ôàëøèâèòå íîâèíè çà Ñèíäçÿí íÿìà äà ïðîìåíÿò ôàêòèòå è ðåàëíîñòèòå
От известно време Австралийският институт за
стратегическа политика публикува доклади за ситуацията в Синдзян, в които обвинява китайските власти, че са създали в района лагери, където
се използва масово принудителен труд. Тези твърдения са част от поредицата опити на някои западни политици да дискредитират Пекин по линия на спазването на човешките права и етническата му политика в Синдзян.
На 19 октомври Центърът за изследване на
развитието на Синдзян публикува "Доклад за заетостта сред етнически групи в Синдзян-уйгурския автономен район", в който се показва с факти, че политиката за осигуряване на трудова заетост там се съобразява напълно с волята и же-

ланията на хората, гарантирайки тяхното право
на труд и развитие.
В доклада се посочва, че постъпването на работа при хората от различните етноси в Синдзян
става на базата на принципите на доброволността и свободния избор. Синдзянските власти са
изработили и прилагат мерки за заетост, чиято
цел е да подпомогне много хора да се избавят
от бедността. От сондирането на мнения и предпочитания до провеждане на професионално обучение и назначаване на работа, местни власти
винаги са действали в интерес на гражданите. В
Синдзян не се прилага принудителен труд в никаква форма. Тези, които отиват в други градове
в търсене на по-добра работа и живот, по ника-

къв начин не са възпрепятствани да практикуват
своите религиозни възгледи и начин на живот, а
държавата не се намесва в тази сфера.
Практиката е показала, че хората от различните етнически малцинства в Синдзян имат възможности за достоен труд в условията на гарантиране на техните права и свободи. Това е доказателство за напредъка в развитието и гарантирането на човешките права в района, както и за
успешното управление там, и тези факти не могат да бъдат отречени от никого. Всеки доклад,
претендиращ за научност и достоверност, трябва да се базира на реално проучване и неоспорими факти, а не да ги изопачава и разчита на
откровени неистини.
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Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Íàêðàòêî
България

постига за тази година разходи
за отбрана, равни на 1,93 на
сто от брутния вътрешен продукт
(БВП), сочат данни, представени
от НАТО. Отбелязва се, че
миналата година страната ни е
осигурила за отбрана 3,18 на
сто от БВП. През 2014 г.
държавните и правителствените
ръководители на страните от
НАТО приеха цел за отбранителни разходи, равни на 2 на сто
от БВП до 2024 г. Преди 6 г.
нашата страна е отделяла 1,31
на сто от БВП за отбрана.
Според данните за тази година
на глава от населението
отбранителните разходи у нас са
за 150 долара, а миналата
година са били за 263 долара.

Афганистанци откарват убита
жена в град Джалалабад. Наймалко 34 души от афганистанските сили за сигурност, включително висш полицейски служител, бяха убити при нападения
на талибаните в североизточната
провинция Тахар. Други 8 човека
са били ранени при атаките,
извършени през нощта срещу
сряда в окръг Бахарак. Според
местни политици убитите са 42ма. Талибаните нападнали,
докато служителите на силите за
сигурност спели в няколко
сгради в село в Бахарак.

Гръцкият премиер

Ãîäåíèöàòà íà óáèòèÿ æóðíàëèñò
Õàøîãè çàâåäå ãðàæäàíñêè èñê â ÑÀÙ
Õàòèäæå Äæåíãèç ñìÿòà, ÷å ñëóæèòåëè íà ïîñîëñòâîòî íà Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ
âúâ Âàøèíãòîí ñà ïðèìàìèëè ãîäåíèêà é â ñàóäèòñêîòî êîíñóëñòâî â Òóðöèÿ
Годеница на саудитския
журналист дисидент
Джамал Хашоги, убит през
октомври 2018 г. в Турция,
е подала във Вашингтон
граждански иск срещу
саудитския престолонаследник принц Мохамед
бин Салман и няколко
предполагаеми поръчители на убийството, предаде
АФП.
Туркинята Хатидже
Дженгиз смята, че служители на посолството на
Саудитска Арабия във
Вашингтон са примамили
годеника й в саудитското
консулство в Турция като
му казали, че там е единственото място, където
може да получи нужния
му документ. Това фатално
подвеждащо насочване се
е случило в САЩ и е част
от по-голяма конспирация,
целяща да въздейства
пряко върху политическата дейност на Хашоги в
САЩ, пише в иска, внесен
във федерален съд в
Мико обитава
аквариума в
Хелзинки от
2007 г., когато
е дарен от
магазин за
риби, след като
тамошната
обител му
"отеснява" и
след като
продължава да
изяжда останалите си
"съквартиранти".
15-килограмовият Мико може
и да не е
любимец на
останалите
риби, но
определено е
фаворит на
посетителите на
морския център.

американската столица.
Жалбата, към която се
присъединява и опозиционната неправителствена
организация "Демокрация
за арабския свят сега",
основана от Хашоги, е
насочена срещу престолонаследника и няколко
членове на неговия вътрешен кръг, сред които са
бившият съветник Сауд ал
Катани и бившият номер
две в разузнаването ген.
Ахмед ал Асири. Двамата
мъже, идентифицирани от
турските разследващи
като поръчители на убийството, бяха съдени от
наказателен съд в Истанбул.
Дженгиз твърди, че е
претърпяла загуба на
любов, утеха, интимност,
морална подкрепа и
привързаност със смъртта
на Джамал Хашоги, за
когото се е била омъжила
с религиозна церемония и
е очаквала гражданското
им бракосъчетание.

Джамал Хашоги,
сътрудник на
американския в.
"Вашингтон пост"
и критик на
режима в Рияд,
беше убит, а
тялото му
разчленено, в
саудитското
консулство в
Истанбул. Той
влязъл в сградата,
за да получи
документ. Останките му така и не
бяха намерени.

Тя претендира за
обезщетение, чийто размер следва да бъде определен от съда.
Смъртта на Хашоги
хвърли Саудитска Арабия
в една от най-тежките
дипломатически кризи и
опетни образа на престолонаследника, посочен от
турски и американски
власти като поръчител на
убийството. След като
първо отричаше убийство-

то, а после лансира
няколко версии, Рияд
потвърди, че то е било
извършено от саудитски
агенти, действали на своя
глава, без да са получили
заповеди.
През декември 2019 г.
петима саудитци бяха
осъдени на смърт, а трима
- на затвор, от трибунал в
Рияд. През септември т. г.
смъртните присъди бяха
изменени. ç

Кириакос Мицотакис вероятно
до дни ще обяви пълна карантина в няколко области в Северна
Гърция след рекорд от 667
потвърдени положителни случаи
за ден. Повечето заразени са
студенти, които не спазват
мерките за дистанция. Солун,
Янина и Кастория са следващите
области, които се очаква до
края на седмицата да бъдат
поставени под карантина.
Префектът на област Солун
Дзиздикостас в изявление вчера
предупреди, че се увеличава
броят на заразените, като
повече от половината са млади
хора - студенти и работещи в
кафенета и барове. При тях е
почти невъзможно да се
установят контактите, което
предполага силна епидемиологична активност, коментират
експерти. "Вървим към локдаун",
заяви префектът.

Израелската армия

обяви, че е открила още един
тунел, прокопан от ивицата
Газа към територията на
Израел. "Тунелът с няколко
десетки м дължина е бил
прокопан от град Хан Юнес, в
южната част на ивицата Газа, и
излиза на израелска територия", заяви военният говорител
Джонатан Конрикус. Той бил
открит в зона на израелска
територия от система от
подземни сензори, инсталирани
близо до оградата, издигната
между еврейската държава и
палестинския анклав. Говорителят увери, че тунелът не
представлява опасност за
местното население и скоро
ще бъде унищожен.

Ñàìîòåí ðèáîê êàíèáàë îòïðàçíóâà
16-è ðîæäåí äåí ñ òîðòà è ñâåùè
Депресиран и самотен
рибок, нагостил се с всеки
един свой приятел, споделял аквариума му, е отпразнувал 16-ия си рожден ден
с торта от сьомга и свещи,
пише в. "Дейли стар".
Мико, който обитава аквариума "Линанмаки Сий
Лайф" в Хелзинки, Финландия, се депресирал от липсата на посетители заради
коронавируса. Рибокът
страда и от самота, за която сам си е виновен, тъй
като има навика да поглъща всяка друга риба, предложена му за компания.

Най-скорошният му другар - отровна червена лъвска риба, също попаднал в
пастта на своя "хазяин".
Заради депресивните си
епизоди сърдитият на вид
Мико често поставя гледачите си в положението да се
чудят как да го развличат.
Кратък момент на щастие за самотника-канибал
се оказало партито по случай 16-ия му рожден ден.
Кадри от купона, запечатани във видео, показват как
Мико се спотайва на дъното на аквариума си, докато
гледачите му поднасят тор-

тата от сьомга.
Очевидно привлечен от
светлината на празничните
свещи, рожденикът излиза
от прикритието си, за да инспектира поднесеното му
лакомство, и видимо доволен, му "вижда сметката".
За да поддържат духа му
и да му правят компания,
гледачите му и други хора
от персонала започнали да
закусват или да пият кафето си близо до аквариума.
Мико освен това редовно
е четкан с мека четка, за
да се стимулира активността му. ç
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Òðúìï èìà áàíêîâà ñìåòêà â Êèòàé,
ðàçêðèâà âåñòíèê "Íþ Éîðê òàéìñ"

Двамата съперници на президентските избори на 3 ноември Доналд
Тръмп и Джо Байдън. Нужен е втори мой мандат за възстановяване от
пандемията и икономическите й последици, заяви Тръмп на предизборна
проява в ключовия щат Пенсилвания. "Ако искате отворени училища,
отворена икономика и сигурна, здрава и процъфтяваща страна,
гласувайте за мен", призова Тръмп.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп има банкова
сметка в Китай, където години наред се е опитвал да
развива бизнес, твърди в.
"Ню Йоркс таймс", цитиран
от АФП.
Магнатът от сферата на
недвижимите имоти е поддържал офиса, който откри
в Китай, преди да бъде избран за президент на САЩ,
в течение на целия си мандат и се е опитал да договори партньорство с голяма китайска компания, контролирана от държавата, пише американският вестник.
Американският прези-

дент е запазил и една банкова сметка в Китай, неизвестна досега и контролирана от негова фирма "Тръмп интернешънъл хотелс
мениджмънт", сочи анализ
на данъчните му декларации.
Според една от тези декларации дружеството е платило в Китай данъци в размер на 188 561 долара, докато е полагало усилия да
сключи споразумения за
търговско лицензиране през
2013-2015 г.
Адвокатът на групата
"Тръмп" Алън Гартън заявил,
че фирмата "е открила смет-

ка в китайска банка, притежавайки офиси в САЩ, за
да си плаща данъците".
"Не се стигна до никакво
споразумение, трансакция
или друга дейност и от 2015
г. нататък сметката остана
неактивна", казал Гартън.
Президентът на САЩ се
впусна в търговска и дипломатическа война с Китай
и уверява, че единствен брани истински американските
интереси в отношенията с
азиатския гигант, както твърди, за разлика от съперника си демократ на президентските избори на 3 ноември Джо Байдън. ç

Ðóñèÿ îòâàðÿ â Ñúðáèÿ ïðåäñòàâèòåëñòâî
íà ñâîåòî ìèíèñòåðñòâî íà îòáðàíàòà
Ìîñêâà ñå ñòðåìè äà çàäúëáî÷àâà
òåñíèòå âîåííè âðúçêè ñ Áåëãðàä
Русия е упълномощила
министерството на отбраната да открие свое
представителство в Сърбия, предаде Ройтерс,
като се позова на правителствен документ.
Това става на фона на
усилия на Москва да
разшири военните си
връзки с традиционния си
балкански съюзник в
момент, когато Белград се
опитва да се присъедини
към ЕС
Миналия месец Сърбия
преустанови съвместни
военни учения с чуждестранно участие за половин
година, като изтъкна
натиска на ЕС да се
оттегли от общи учения с
Русия и Беларус.
В нареждането на
руското правителство,
което е с дата 15 октомври и е подписано от
премиера Михаил Мишустин, пише, че ръководителят на предложеното
представителство ще
помага за решаване на

военни и технически
въпроси, свързани с
руско-сръбското сътрудничество.
След като бъде подписано от двете страни,
споразумението ще даде
на руския представител в
Сърбия право да посещава сръбски поделения,
които използват руски
оръжия и военна техника,
след предварително
уведомление и съгласие
на сръбската страна.
Сърбия, чиято армия
използва главно военна
техника от бившия Съветски съюз, през последните
години се снабди с руски
изтребители МиГ-29 и
хеликоптери, танкове и
бронирани машини.
На 10 октомври, демонстрирайки обновената си
военна боеспособност,
сръбската армия проведе
големи военни учения, като
показа бойно използване
на оръжия руско производство, включително зенитноракетни системи "Панцир".

Хеликоптер на сръбска армия "Газела" лети, докато руски изтребител МиГ-29 минава отгоре по време на учения
в Деня на армията (13 февруари) в Белград. Сърбия поддържа деликатен баланс между амбицията си да се
присъедини към ЕС и историческите си връзки с Русия и Китай, които подкрепят отказа й да признае независимостта на бившата й южна провинция Косово.

Показани бяха също бойни
дронове, закупени неотдавна от Китай.
Русия се стреми да

задържи православна
славянска Сърбия в
своята сфера на геополитическо влияние и откри-

Ïàïà Ôðàíöèñê çà ïðúâ ïúò íîñè
ìàñêà íà îáùåñòâåíî ìÿñòî

Папа Франциск запалва свещ за мир на площада пред кметството
на Рим. Ежегодната молитва за мир започна да се отслужва през
1986 г. по инициатива на покойния папа Йоан Павел II. Част от
белия дроб на Франциск е била отстранена при заболяване, когато
той бил още младеж и е живеел в родната си Аржентина. Понякога
той се задъхва, когато изкачва стълби.

Папа Франциск за пръв
път носеше маска на публично място по време на
молитва за мир по света,
в която взе участие заедно с други религиозни лидери, предаде Ройтерс.
Папата беше с бяла
маска по време на службата в римската базилика
"Санта Мария ин Арачели".
Досега светият отец носеше маска само докато
се вози в автомобил на път
за седмичните си аудиенции във Ватикана.

Той стана обект на някои критики, особено в социалните медии, за това, че
не си слага маска по време на аудиенциите и понякога е в твърде близък контакт с посетителите.
83-годишният Франциск
присъства на службата в
базиликата във вторник вечерта заедно с други християнски лидери, сред които беше и Вселенският патриарх Вартоломей.
По същото време на
други места в Рим евреи

ването на представителство на министерството на
отбраната е знак за това
намерение. ç
се молиха в градската синагога, а будисти, сикхи,
индуси и мюсюлмани също участваха в свои религиозни служби.
Събитието се състоя в
условията на постоянно
покачващ се брой хора в
Италия, които дават положителни проби за коронавирус през последните
седмици.
Във Ватикана също се
наблюдава известно увеличение на броя на заразените. Четирима членове
на колоритната швейцарска гвардия - елитния корпус, който охранява папата, също дадоха положителни проби. ç
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Ëîêîìîòèâ (Ïä) ñå ïðåïúíà çà
ðàäîñò íà ïðåñëåäâà÷èòå ñè
Гонзо разкри кога „смърфовете“ ще мислят за титла

Ðåçóëòàòè è ãîëìàéñòîðè
â Øàìïèîíñêàòà ëèãà
Започна същинската фаза на Шампионската лига с
първите мачове от груповата фаза. В най-любопитния
сблъсък за вечерта Манчестър Юнайтед отново повали
Пари Сен Жермен, побеждавайки го с 2:1 на "Парк де
Пренс". В същото време Барселона очаквано не срещна
трудности с Ференцварош и записа разгромн успех с
5:1. Ювентус също започна с победа с 2:0 над Динамо
(Киев), а Челси и Севиля не излъчиха победител.
Лацио се завърна в най-комерсиалния турнир с успех
с 3:1 над Борусия (Дортмунд). Миналогодишната сензация РБ Лайпциг пък надви с 2:0 Истанбул Башакшехир. ç

Група E
Челси - Севиля
Рен - Краснодар
1:0 Жираси 56-дузпа, 1:1 Кристиан Рамирес 59

0:0
1:1

Група F
Зенит - ФК Брюж
1:2
0:1 Емануел Денис 63, 1:1 Итан Хорват 74-автогол,
1:2 Шарл де Кетелар 90+3
Лацио - Борусия (Дортмунд)
3:1
1:0 Чиро Имобиле 6, 2:0 Марвин Хитц 23-автогол,
2:1 Ерлинг Холанд 71, 3:1 Жан-Даниел
Акпа-Акпро 76

Група G

31-годишният вратар на Арда Иван Караджов има голям принос за равенството в Пловдив

Локомотив (Пловдив) и
Арда (Кърджали) завършиха 0:0 в последната
среща от 9-ия кръг на
Първа лига. След първата
си издънка у дома от
началото на сезона
"смърфовете" не успяха
да се откъснат пред
Лудогорец, Берое и ЦСКА
на върха, като в момента
преднината им е само 2
точки пред шампионите,
които обаче са с мач помалко. Локомотив е
лидер с 19, Лудогорец
има 17, трети с 15 е
Берое, следват ЦСКА с
14, а с по 13 са Арда,
Царско село и ЦСКА 1948.
Воденият от Николай
Киров тим на Арда, който
въпреки проблемите,
които имаше с коронавируса, показа борбен дух и
напълно заслужено спече-

ли точка от гостуването си
на "Лаута".
По-голямата част от
двубоя мина при равностойна игра, а головите
положения бяха в края.
Първият точен удар към
една от двете врати беше
чак в 75-ата минута.
Тогава Матеус Леони не
успя да даде преднина на
Арда, а до края пропуски
за Локомотив направиха
Карагарен, Анте Аралица и
Кенан Муслимович. Вратарят на Арда Иван Караджов ги отчая с отлични
намеси и не позволи на
"смърфовете" да стигнат
до победата.
Спортният директор на
Локомотив (Пд) Георги
Иванов заяви, че е доволен от точката срещу
Арда. "Не успяхме да
победим, тъй като отборът

не игра добре. Можехме и
да загубим мача. Арда се
представи на ниво. Бяха
подредени в защита и
играеха добре на контраатака. Ние пък изпитвахме
трудности срещу сгъстената отбрана. Има и такива
мачове, но точката е
важна, защото можехме и
да я изгубим", коментира
Гонзо след мача.
"Ние не гледаме лидерите, а играем и мислим
само как Локомотив да
печели. Смешно е след
деветия кръг да говорим
за шампиони. Всеки мач е
сам за себе си, като
мислим за следващия
двубой. Ако в 25-ия кръг
сме на първото място, ще
имаме амбиции за титлата, но сега целта е да
бъдем в първата шестица",
добави Георги Иванов. ç

Динамо Киев - Ювентус
0:1 Алваро Мората 46, 0:2 Алваро Мората 84
Барселона - Ференцварош
1:0 Лионел Меси 27-дузпа, 2:0 Ансу Фати 42,
3:0 Филипе Коутиньо 52, 3:1 Игор Харатин 70,
4:1 Педри 82, 5:1 Усман Дембеле 89

0:2
5:1

Младият талант на Барселона
Педри направи мечтан дебют в
Шампионската лига, реализирайки
попадение във вратата на Ференцварош. 17-годишният офанзивен
халф на каталунците носи ентусиазъм на феновете заедно с другия
тийнейджър Ансу Фати.
Педри прикова погледите не само
с изявите си на терена, но и след
това. Камерите уловиха как
испанецът се прибира след мача
с такси към вкъщи. Той още не е
пълнолетен и не е правоспособен
шофьор. Педри дойде на "Камп
Ноу" това лято за пет милиона
евро, но само с няколко срещи
умножи цената си.

Група H
ПСЖ - Манчестър Юнайтед
0:1 Бруно Фернандеш 23-дузпа, 1:1 Антони
Марсиал 55-автогол, 1:2 Маркъс Рашфорд 87

1:2

РБ Лайпциг - Истанбул Башакшехир
1:0 Анхелиньо 16, 2:0 Анхелиньо 20

2:0

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä îòíîâî ïîêîðè Ïàðèæ
Париж се превръща в
щастливо място за Манчестър Юнайтед. Две години
след знаменития обрат срещу Пари Сен Жермен в 1/8финалите на Шампионската
лига, във вторник "червените дяволи" надиграха своя съперник с 2:1 на старта на
участието си в груповата фаза на Шампионската лига.
Резултатът в полза на гостите откри Бруно Фернандеш от дузпа в 23-тата минута. В 55-ата минута парижани изравниха след автогол на Антони Марсиал. В
самия край на срещата Маркъс Рашфорд изведе отново гостите напред, които
удържаха аванса си до края.
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Оле Гунар Солскяер не можеше да разчита на новото попълнение
Единсон Кавани, както и на
Мейсън Грийнууд и капитана Хари Магуайър. На негово място в защитата игра
Туанзебе. В състава на парижани пък се завърна бра-

В самия край Маркъс Рашфорд шокира парижани и донесе трите точки на Манчестър Юнайтед

зилската звезда Неймар, а
Данило направи своя дебют.
Двубоят на "Парк де Пренс"
се игра под проливен дъжд.
Солскяер похвали свои-

те играчи за представянето им. "В началото на груповата фаза усещането е
по-странно, но важното е,
че спечелихме срещу един

страхотен отбор. Предишният път еуфорията беше различна, но въпреки това играчите се справиха отлично. Те бяха максимално фо-

кусирани и си свършиха работата. Точно това се искаше. Смятам, че победихме
заслужено. Знаехме, че ще
се изправим срещу отбор,
който се защитава добре.
Знаехме, че Давид ще трябва да направи няколко важни спасявания. Знаех също
какви са качествата на Туанзебе. Това бе първият му
мач от десет месеца, което
само показва колко е талантлив", заяви Солскяер.
"След два пропуска, нещата може само да се подобрят. Фернандеш ще продължи да изпълнява дузпите. За подобно нещо се иска спокойствие и характер,
каквито Бруно показа тази
вечер. За да излезем от групата ще ни трябват около
10 точки. Затова следващият мач с Лайпциг ще е много важен. Предстоят ни много срещи до края на сезона, но хубавото е, че разполагам с достатъчно добри играчи, от които да избирам",
каза още норвежецът. ç
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Имаме възможности да прескочим групите на Лига Европа,
твърди капитанът на „червените“ Петър Занев
Наставникът на ЦСКА
Стамен Белчев сподели
преди днешната среща
срещу Клуж от груповата
фаза на Лига Европа, че
"червените" няма да се
затварят, а ще пресират
противника и си пожела
два гола в първите две
минути във вратата на
противника. "ЦСКА ще се
опита да играе своята
игра. Това ще рече с
трайно владеене на топката. Клуж е изключително
агресивен отбор. Ще се
опитаме гостите от Румъния да се съобразяват с
нас. Искаме, ако можем,
да вкараме два гола в
първите две минути, но
невинаги се получава.
Няма да приемем играта
в собствената половина.
Ще се опитаме да пресираме високо, ако можем.
В общи линии съм наясно
със състава, с изключение на една или две
позиции. Надявам се в
следващите две тренировки да нямаме проблеми.
Не искаме да объркваме
футболистите с много
варианти на игра на
противника. Ще подготвим играчите за това,
което очакваме. С нетърпение очакваме мачовете,
но в никакъв случай не
трябва да има напрежение. Трябва да играем със
самочувствие, да покажем
постоянство и игра като в
мачовете с БАТЕ и Базел",
каза Белчев, който допълни, че често коментира
футболни теми с бившия
треньор на Левски и
Астана Станимир Стоилов.

Íàêðàòêî

Няма заразени с
COVID-19 в Лудогорец
в навечерието на мача с
Антверпен. Всички резултати
от задължителния PCR тест,
който се прави преди всяка
среща в европейските
клубни турнири, са негативни. Треньорът Павел Върба
ще може да разчита на
всички играчи, с изключение
на Мавис Чибота.

Найджъл Робърта
отпадна от групата
на Левски
за гостуването на Партизан
(Червен бряг) от 1/16-финалите в турнира за Купата
на България. Нападателят
претърпя пътнотранспортно
произшествие в близост до
стадион "Георги Аспарухов".
След направените прегледи
бе установено, че играчът
няма травми вследствие на
инцидента. Наставникът на
Левски Георги Тодоров обаче
прецени Робърта да остане
в София и да не пътува за
Червен бряг.
Старши треньорът на ЦСКА Стамен Белчев заяви, че познава добре играта на първия съперник
на "червените" - румънския Клуж

"Със Станимир Стоилов
се виждаме и чуваме
често. Ако се видим, си
говорим общи работи, но
винаги присъства и темата
футбол. Не само преди
мачовете от Европа",
добави Белчев, който
предпочита ЦСКА да
играе на "Армията", а не
на "Васил Левски".
"За нас всяка точка е
важна, защото може да
се окаже решаваща. Ще
се борим от първата до
последната минута. "Българска армия" е нашият
дом, там се чувстваме покомфортно. Надявам се
срещу Клуж да покажем
нивото, на което са нашите фенове. Групата е
тежка, няма слаби отбори.
Клуж е много силен тим.

Ñúïåðíèêúò íà Ëóäîãîðåö
îêóöÿ çà ìà÷à â Ðàçãðàä
Белгийският Антверпен
окуця сериозно за мача с
Лудогорец, който е тази вечер от 22 часа в Разград.
Диомерси Мбокани и Бруни Нсимба получиха контузии по време на последната тренировка на отбора и
не попаднаха в групата за
двубоя. Джордан Лукаку и
Абудлай Сек пък не успяха



Òðåíüîðúò íà ÖÑÊÀ ñè ïîæåëà äâà
áúðçè ãîëà âúâ âðàòàòà íà Êëóæ

Знаем нашите силни и
слаби места. Говоря
клишета, но ще се опитаме да се възползваме от
нашите силни страни и да
неутрализираме силните
страни на противника.
Мачът е 50/50", завърши
Белчев.
Капитанът на ЦСКА
Петър Занев сподели, че
отборът има възможности да прескочи групите
на Лига Европа. "Изпуснах доста време, заради
коронавирусът. Нямах
възможност да тренирам
четири седмици. Има
какво да се желае от
физическа гледна точка.
Лека-полека трябва да
навлизам във форма, за
да бъда вариант за
треньора в защита. Няма

напрежение. Всеки футболист чака тези двубои
от Лига Европа. Това са
мачове, в които всеки
един от нас иска да
покаже най-добрата си
светлина. Всяка точка е
важна. Личното ми мнение е, че имаме шансове
и възможности да излезем от тази група. Разбира се, че и за нас е подобре да играем на
"Армията", но стадионът
няма необходимия лиценз. Трябва да не допускаме елементарни голове. Харесва ми как се
представя отборът в
Европа. Надявам се да
подходим по същия
начин и сега - с концентрация и мотивация",
заяви Занев. ç

БНТ1 ще излъчи
и двата мача
на българските евроучастници ЦСКА и Лудогорец.
Началото на студийната
програма от стадион "Васил
Левски" е в 19 часа днес,
след което ще бъдат излъчени на живо двете срещи:
от 19,55 ч. - ЦСКА - ЧФР
Клуж и от 22:00 ч. - Лудогорец - Антверпен в Разград.

Новак Джокович
отказа участие
на турнира по тенис от
сериите "Мастърс" в Париж,
който започва на 2 ноември.
"Няма да играя в Париж,
защото не мога да добавя
точки към моя актив, но ще
участвам във Виена и в
Лондон. Мога да спечеля
500 точки във Виена, след
като не играх там миналата
година. Също мога да спечеля много точки и в Лондон", заяви 33-годишният
сърбин.

Снимки
Пресфото
БТА

да се възстановят от COVID19 и продължават да са в
изолация.
Старши треньорът Иван
Леко ще трябва да мисли
алтернативен вариант за
нападението на отбора, а
на всичко отгоре новото попълнение Гай Мбенза не бе
картотекиран за мачовете
от Лига Европа. ç

Ôóòáîëèñòè è òðåíüîðè
íàïóñêàò Íåôòîõèìèê
25 футболисти и треньорският щаб на Нефтохимик искат да разтрогнат
договорите си по вина на
клуба, поради липса на финанси и отношение от ръководство към тях, съобщава Sportal.bg. Новите
силни хора в лицето на
Костадин Джамбазов, Андрей Рунчев и Весислав

Илчев са заявили на треньорския екип да освободи почти всички футболисти - 16 души.
В момента играчите на
Нефтохимик очакват да получат по две заплати, а от
клуба им е било съобщено,
че от тук нататък разходите за наем на квартира няма да бъдат плащани. ç

Лидерът в генералното класиране на колоездачната обиколка на Италия Жоао Алмейда реши
да се снима с купата на състезанието. Преди 17-ия етап португалецът има преднина от 17 секунди
пред Вилко Келдерман от Нидерландия
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Тв програма - четвъртък, 22 октомври
00.15
00.35
02.30
03.30
04.00
04.30
07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
(п)
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Не се страхувай" с Васил Василев
(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора
Стоичкова
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Студио Икономика" с водещ Нора
Стоичкова (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "Общество и култура" с водещ Иван
Гранитски (п)
02.30 "Не се страхувай" с Васил Василев
(п)
03.30 "Лява политика" с водещ Александър
Симов (п)
04.50 "За историята свободно" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
(п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня - коментарно предаване/п/
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 /10
епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Живот сред
скалите
15.20 Влакът на динозаврите 2 - анимационен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Студио "УЕФА Лига Европа"
19.55 Футбол: ЦСКА-София - ЧФР Клуж среща от турнира на УЕФА "Лига
Европа" - пряко предаване от стадион "Васил Левски"
21.45 По света и у нас
22.00 Футбол: Лудогорец - Антверп, среща
от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко предаване от стадион "Лудого-

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

рец Арена"
Светът и ние /п/
100% будни /п/
Култура.БГ /п/
Бразди /п/
Туризъм.бг /п/
Когато сърцето зове - тв филм /10
епизод/п/

ÇÅÌß

bTV
05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3,
еп. 3
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 15
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
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. 113
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15
еп. 100 - 102
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 74
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 87
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 20, еп. 7
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 47
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 56

bTV Action
05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
14
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 6 - 9
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
14
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 11
10.00 "Островът на лемурите: Мадагаскар"
- документален, приключенски, късометражен (Канада, САЩ, Мадагаскар, 2014), режисьор Дейвид Дъглас
11.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 11
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 1
13.00 "LEGO: Филмът" - анимация, семеен,
екшън, комедия (Австралия, САЩ,
Дания, 2014), режисьори Фил Лорд
и Кристофър Милър
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
15
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 12
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2
18.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 12
(последен)
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 3, еп. 7
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа, I кръг от
груповата фаза: Рапид Виена - Арсенал
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа, I кръг от
груповата фаза: Селтик - Милан
00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Стрелецът" - екшън, криминален,
психотрилър (Испания, Великобритания, Франция, 2015), режисьор:
Пиер Морел, в ролите: Шон Пен,
Идрис Елба, Джазмин Тринка, Хавиер Бардем, Рей Уинстън, Марк Райлънс и др. [14+]
03.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 12
03.45 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 7
04.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 12

Затопляне
Днес облачността ще бъде незначителна. В североизточните райони ще се появи слаб югозападен вятър. Температурите ще се повишат
и ще са от 18 до 22 градуса, на места на изток до 23. Минималните
ще са от 4 до 9 градуса. В петък ще се затопли още и дневните
температури ще бъдат от 20 до 25 градуса. Ще се повишат още малко
и минималните и ще са от 5 до 10 градуса в повечето места. Ще
остане предимно слънчево или в висока облачност. В събота времето
ще остане без съществена промяна, а в неделя облачността ще се
увеличи и от запад ще започнат превалявания от дъжд. Температурите
ще се понижат и ще бъдат от 14 градуса на запад до 20 в централните
и източни райони. Ще се появи вятър от изток. През следващата
седмица облачността ще бъде по-често значителна. В някои дни ще
има превалявания от дъжд. Ще остане сравнително топло през повечето време, с дневни температури около или малко под 20 градуса,
освен в някои дни в местата с валежи, където ще са малко по-ниски.
Високи ще бъдат минималните температури, в повечето места от около 8-9 до 13-14, в някои дни и малко по-високи на изток.

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

bTV Cinema, 21.00 ч., "Нашествие" - фантастика,
трилър, в ролите: Никол Кидман, Даниел Крейг,
Джереми Нортъм, Джефри Райт, Вероника
Картрайт, Силиа Уестън и др.
bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
14.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
23.00
00.00

02.00
03.00
04.00

"Гранд" /п./ - сериал
"Гранд" - сериал, с. 3, еп. 10, 11
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Свършихме ли вече?" - фентъзи,
комедия, семеен (Канада, САЩ, 2007),
режисьор Стив Кар, в ролите: Айс
Кюб, Ниа Лонг, Джон Макгинли,
Алийша Алън, Филип Болдън и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Селцето" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Приятели" - сериал, с. 3, еп. 23, 24
Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 106
"На гости на третата планета" - сериал, еп. 59
Премиера: "Селцето" - сериал, еп. 2
"Полицаят от Рубльовка" - сериал, с.
2, еп. 5
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 21, 22
"Нашето мото е "Криза" - комедия,
драма (САЩ, 2015), режисьор Дейвид Гордън Грийн, в ролите: Сандра
Бълок, Били Боб Торнтън, Антъни
Маки, Жоаким де Алмейда, Ан Дауд,
Скут Макнеъри, Зоуи Казан и др.
"Гранд" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Комиците и приятели" - комедийно
шоу (есен 2019)

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
1, 2
08.00 "Х-Мен: Първа вълна" - фантастика,
екшън, приключенски (САЩ, 2011),
в ролите: Джеймс Макавой, Майкъл
Фасбендър, Дженифър Лорънс, Кевин Бейкън, Роуз Бърн, Зоуи Кравиц,
Алекс Гонзалес, Оливър Плат, Никълъс Хоулт, Джейсън Флеминг, Джеймс
Римар и др.
10.45 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
13.00 "Несломим" - биографичен, драма,
исторически (САЩ, 2009), в ролите:
Морган Фрийман, Мат Деймън, Скот
Истууд, Ленгли Къркууд, Джулиън Люис Джоунс и др.
15.45 "Зимна приказка в Ню Йорк" - драма,
фентъзи, мистъри, романтичен (САЩ,
2014), режисьор Акива Голдсман, в
ролите: Колин Фарел, Джесика Финдли, Ръсел Кроу, Уил Смит, Мат
Боумър, Дженифър Конъли, Уилям
Хърт и др.
18.30 "Невидима зона" - спортен, биографичен, драма (САЩ, 2009), режисьор Джон Лий Ханкок, в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Лили Колинс,
Рей Маккинън, Кати Бейтс и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Нашествие" - фантастика, трилър
(САЩ, Австралия, 2007), в ролите:
Никол Кидман, Даниел Крейг, Джереми Нортъм, Джефри Райт, Вероника Картрайт, Силиа Уестън и др.
23.00 "Затворници" - криминален, драма
(САЩ, 2013), режисьор Дени Вилньов, в ролите: Хю Джакман, Джейк
Джиленхол, Вайола Дейвис, Мария
Бело, Терънс Хауърд, Мелиса Лио,

Пол Дейно, Уейн Дювал и др.
02.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
3, 4
04.00 "Дъската на дявола" - хорър, психотрилър (САЩ, Япония, 2014), режисьор Стайлз Уайт, в ролите: Оливия
Кук, Ана Кото, Дарън Кагасов, Бианка Сантос и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 8 /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"
- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен
филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (премиера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,
сезон 22
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 8
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,
сезон 8
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/
07.00 "Черното тефтерче на бавачките" драма с уч. на Спенсър Лок, Стефани
Брас, Пери Рийвс, Раян Макпартлин
и др.
09.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Смъртоносно имение" - мистерии с уч. на
Кели Мартин, Джакомо Баесато, Матю Мако и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10, 2 епизода
13.00 "Мол Фландърс"- романтична драма
с уч. на Морган Фрийман, Стокард
Чанинг, Робин Райт, Бренда Фрикър,
Джералдин Джеймс и др.
15.45 "Днес ще се омъжа" - романтичен
филм с уч. на Джен Лили, Маркъс
Роснър, Джесика Лаундс, Кристи
Лейнг и др.
17.30 "Похитителите на изчезналия кивот"
- приключенски екшън с уч. на Харисън Форд, Карън Алън, Пол Фрийман,
Джон Рис-Дейвис, Алфред Молина,
Роналд Лейси, Антъни Хигинс /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4
21.00 "Индиана Джоунс и кралството на
кристалния череп" - приключенски
екшън с уч. на Харисън Форд, Кейт
Бланшет, Шая Лебьоф, Джон Хърт,
Рей Уинстоун, Джим Броудбент и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.30 "Мол Фландърс"- романтична драма
с уч. на Морган Фрийман, Стокард
Чанинг, Робин Райт, Бренда Фрикър,
Джералдин Джеймс и др. /п/

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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Ñèìôîíè÷íèÿò
îðêåñòúð íà
ÁÍÐ ñ êîíöåðò
âúâ Âàðíà
Симфоничният оркестър на БНР с диригент
Марк Кадин ще изнесе
концерт във Варна на 24
октомври. Програмата е
посветена на 250 години от рождението на Бетовен и 180 години от
рождението на П. И.
Чайковски. Ще звучат
Концерт за цигулка и оркестър и Симфония номер 4. В творбата на Бетовен за първи път ще
чуем звездната унгарската цигуларка Юлия
Пушкер, лауреат на конкурса "Кралица Елизабет" през 2019 г. в Брюксел.
Пушкер е включена в
документалния филм
"Невидимите струнни талантливите сестри
Пушкер" и става широко известна в цял свят.
Учи в Лондон, в Кралската академия за музика, където работи под
ръководството на Дьорд
Паук.çç
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Ìóçåé-ãàëåðèÿ "Aíåë": ñðåùà
íà æèâè êëàñèöè
Две значими изложби
се застъпиха в столичния
хотел "Анел", където се
намира уникалната Музейгалерия "Анел", управлявана от "Фонд за изкуство и
култура - Ангел Симеонов".
Преди две седмици в това
изискано пространство
беше открита юбилейна
изложба на доайена на
българската скулптура
проф. Валентин Старчев.
В същия салон вече са
разположени 34 избрани
рисунки и графики на Иван
Нинов. От 20 октомври до
8 ноември почитателите на
изобразителното изкуство
и културната общественост
ще имат възможност да
оценят неговия неподражаем стил: изчистен, лаконичен и деликатен графичен
език, в който абстрактни и
фигурални форми се преплитат в хармонична контрастност. Границата между
въображаемо и реално е
невидима музика, която
изпълва зрителното поле
със знаци от ежедневието,

които сякаш не забелязваме. Предметният свят на
Иван Нинов ражда неподозирани полети - в триизмерна сферичност, която
диша по законите на самия
него.
На импровизирана
среща преди откриването
на изложбата Иван Нинов
прегърна колегите си проф.
Валентин Старчев и видния
художник Емил Стойчев,
пристигнал наскоро от
Париж.
Собственикът на единствения в света хотел музей на изящното изкуство - г-н Ангел Симеонов,
придружен от проф. Валери Стефанов, приветства
тримата известни творци.
Първите си впечатления
от изложбата споделиха
Албена Спасова - преподавател в Националната
художествена академия, и
Ивелина Илиева - магистър
по специалност "Теория и
практика на художественото образование".
Припомняме, че 5-

звездният хотел "Анел"
(София) е своеобразен
музей на българското
изобразително изкуство с
разположени стотици
оригинални творби на
живописта, графиката и
скулптурата на всички свои
етажи, стаи и общи пространства. От стените и
фоайетата на хотела ви
следват вдъхновенията на
най-изявените живи и
мъртви родни художници.
От друга страна, Арткомплекс "Анел" (Созопол,
местност Буджака) е
единственият в света
хотел с музейна експозиция на самия бряг на

Днес цигуларката Мила
Георгиева и пианистът Георги
Черкин са солисти на мултимедийния концерт "Кино и
класика" в Дома на културата в
Пловдив. Концертът е от програмата на Европейският музикален фестивал.
Диригент е Максим Ешкенази, а визуалното оформление е
на Иван Юруков. Програмата е
комбинация от виртуозни класически пиеси и любими филмови
хитове. Ще се звучат творби
на Сен-Санс, Чайковски, Моцарт, Бетовен, както и филмова
музика от Джон Уилям и други
филмови композитори.
Георги Черкин е подготвил
нови версии за цигулка и
оркестър на теми от "Междуз-

вездни войни", цигуларката
Мила Георгиева, която за първи
път се включва в проекта, е
харесала темата за Йода. В
програмата е музика и от
филмите "Хари Потър", "Карибски пирати", "Усещане за жена".
Премиерно ще бъде изпълнена втора част от Violintango
Concerto от съвременния
испански композитор Мелани
Местре, която съчетава бароковата полифония на Бах и
страстното танго на Пиацола.
Цигуларката Мила Георгиева
е дългогодишен концертмайстор
на Симфоничния оркестър на
Радио Щутгарт. Активната й
кариера на солист е свързана с
престижни европейски оркестри
като "Гевандхаус" - Лайпциг.çç

:

"Êèíî è Êëàñèêà" â Åâðîïåéñêèÿ
ìóçèêàëåí ôåñòèâàë â Ïëîâäèâ

морето, с накацали по
скалите монументални
пластики - една постоянна
жива изложба, достъпна
за свободно разглеждане
от туристите през цялата
година. Колекцията от
скулптури съхранява над
80 монументални произведения на пластичното
изкуство и няма аналог в
света.
Мисли на художника
Иван Нинов: "Метафора на
моето творчество? Например... борба. По-скоро
целта ми: да пробивам
видимото, да видя скритото
и да го извадя нарисувано."çç

Íàêðàòêî

Греди Асса показва над
70 картини за Франция
"Ma France/Моята Франция" е наречена изложбата, която Греди Асса откри
на 21 октомври в
галерията на софийската
улица "Оборище" 5.
Художникът представя 70
картини, посветени на
държавата, с която е
свързана голяма част от
живота му. Прекрасните
картини са посветени на
медиците, които в тежките дни на коронавируса
спасяват човешки животи.

Цветелина Василева
ще пее в НДК

Ïî÷èíà âäîâèöàòà íà Ñåðãåé
Áîíäàð÷óê - Èðèíà Ñêîáöåâà
Новината за смъртта на
народната артистка съобщи компанията ArtPictures,
основана от сина й Фьодор. Ирина Константиновна е вдовица на легендарния руски режисьор
Сергей Бондарчук и майка
на двете им деца - актьора и режисьор Фьодор
Бондарчук и актрисата
Йелена Бондарчук (която
почина от рак през 2009
г.).
Смъртта на Ирина
Скобцева съвпада с
датата, на която умира
нейният съпруг - той си
отива на 20 октомври 1994

г. Скобцева играе в повече от 60 филма, сред найизвестните са "Серьожа",
във филма на "майстора
на лирическата комедия"
Елдар Рязанов "Зигзаг на
късмета", "Земна любов",
Кира в комедията на
Александър Столбов
"Обикновен човек". Народната артистка на РСФСР
изиграва ролята на графиня Елен Безухова във
филма "Война и мир".
Първата й роля е на
Дездемона във филма на
Сергей Юткевич "Отело"
(1955).
Филмът е отличен с

награда на филмовия
фестивал в Кан, а самата
Ирина Скобцева е първата от актрисите, обявена
за Мис Чар на фестивала.
Актрисата Ирина Скобце-

ва бе голямата красавица
на руското кино, която
създаде незабравими
образи в много популярни
филми, каза продуцентът
Александър Роднянски.çç

Българското оперно чудо
Цветелина Василева влиза
в ролята на принцеса
Турандот в мащабната
продукция на 25 октомври
в зала 1 на НДК. Критиката я определя като найголямото оперно откритие
на международния
фестивал в Уексфорд,
Ирландия. Тенорът Иван
Момиров ще се превъплъти в ролята на влюбения Калаф, ще изпълни
арията Nessun Dorma.
Ролята на Лиу ще изпълни великолепната Илина
Михайлова.

