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Òðúìï ñðåùó Áàéäúí è
êëàñîâàòà âîéíà â ÑÀÙ

Áîðèñîâ
îñòàâÿ
16,6 млрд. лева
дупка в бюджета
Ñêîðîñòòà íà óâåëè÷åíèå íà íàøèÿ äúëã íàäâèøàâà
òåìïà íà ðàñòåæ íà èêîíîìèêàòà íè

Проектобюджетът за
2021 г. се сдоби с поредния си критик, и то
само за няколко дни
след като бе публично
обявен от Министерството на финансите
(МФ). Вчера забележките си към идеите на
Кирил Ананиев и неговия екип изрази и икономистът от Лондон
проф. Димитър Иванов. В ефира на бТВ
той оспори обясненията на МФ, че това е
"антипандемичен бюджет", и заяви, че найголемият проблем на
разписаните текстовете
е, че те могат да вкарат
страната в "дългов
трап". "С проектобюджета за 2021 г. влизаме в
дългов капан, в дългов
трап. Скоростта на увеличение на нашия дълг
надвишава темпа на
растеж на икономиката
ни и това се превръща
в тенденция", коменти-

Ñúäúò ïîòâúðäè:

ра професорът. Той има
предвид числата по дълга, обявени в проекта
за бюджет и в средносрочната прогноза към
него. Според текстовете там до края на 2023
г. България може да е
натрупала дълг в размер на почти 40 млрд.
лв. - сума невиждана
през последните години.
По думите на икономиста следващото правителство ще бъде изправено пред дупка от минимум 16,6 млрд. евро.
Така той се превръща
в поредния експерт,
който на практика нарича проекта за бюджет
"бомба" за следващите
управляващи. Според
бившия министър на
икономиката Николай
Василев проектът дори
ясно показва, че е правен от хора, които нямат намерение да управляват в следващ
мандат.
<5
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Âèñø ãåðáåð å
â êîíôëèêò
íà èíòåðåñè

Апелативният съд е потвърдил
становището на КПКОНПИ, че бившият зам.-министър на икономиката от ГЕРБ Алекcандър Mанолев e с установен конфликт на интереси във връзка със скандала
"Къщи за гости". Висшият гербер
ще обжалва решението във Върховния административен съд.
Манолев нашумя покрай скандала с луксозните къщи за гости,
строени с пари по европроекти за
селски туризъм, а ползвани като частни имения.
В записите, изтекли това лято в
публичното пространство, в които
се разпознава гласът на премиера
Бойко Борисов, се чува: "Манолев
ще изгори, ще му повдигнем днеска
или утре обвинения, ще го съсипем. Аз го предупредих. Там и кметът ще изгори". ç

Пловдив. С празнична света литургия в храм "Свети Димитър" бе честван вчера големият християнски празник Димитровден. Храмът е известен, че е единственият в страната с иконостас, изработен изцяло от мрамор.

ÑÏÎÐÒ

ÑÂßÒ

Ïóòèí:
Âúçìîæåí å
êîìïðîìèñ
çà ðàêåòèòå
â Åâðîïà

Руският президент Владимир Путин
предложи Русия и САЩ да се споразумеят да не разполагат определени
ракети с наземно базиране в Европа и
да приемат мерки за взаимни проверки след прекратяването на действието
на договора за ракетите със среден и
малък обсег. Путин каза, че Русия е
готова да не разполага в европейската
част на своята територия ракети
9М729, които САЩ смятат за нарушаващи договора, ако и НАТО предприеме
съответни стъпки в тази насока. < 11

ÖÑÊÀ îáÿâè
îôèöèàëíî
çà ðàçäÿëà
ñúñ Ñòàìåí
Áåë÷åâ

ЦСКА официално обяви раздялата със
Стамен Белчев, както и на помощника
му Владислав Януш. "Белчев вече не е
старши треньор на ЦСКА. Наставникът
и неговият помощник Владислав Януш
се разделиха с клуба по взаимно
съгласие", се казва в съобщението. В
същото време вече бившият наставник
на "червените" заяви, че не таи
огорчение в себе си от случилото се,
и пожела успех на отбора в шампионата и Лига Европа.
< 12

PCR ïëþñ,
PCR ìèíóñ,
íî íå çà âñåêè

П

андемията, която
никой не е сигурен
как е започнала,
както и никой не е
сигурен как и докога ще
продължи, взе нова
жертва у нас. И то
доказано здрав човек,
шефа на здравната
инспекция в София
доктор Данчо Пенчев. И
то подобно на коронавируса - с малко данни и
много спекулации. Една от
спекулациите е важна може би заради отменената карантина на
двамата силни мъже от
двете страни на булевард
"Дондуков". В последно
време работата на РЗИтата привличаше внимание - едновременно
възстановените брифинги
на здравните власти,
както и с положителните
проби на държавния глава
Румен Радев и премиерът
Бойко Борисов. Те бяха и
под карантина, но след
това единият даде
положителен тест, а
другият - няколко отрицателни. Дотук с чистата
фактология. А сега
коментарът. Признавам,
че той е от аргументите
на Здравното министерство - 10-дневната карантина на двамата беше
отменена въпреки разликата и правилата, които
важат за всички останали
обикновени българи.
Дойде и официалното
становище на МЗ отрицателен PCR не е
основание за преустановяване на карантината и/
или намаляване на
нейния срок, а отчита
просто моментното
състояние на дадено
лице. Президентът после
трикратно показа отрицателни тестове, но Борисов
- не, и повлече след себе
си министъра на енергетиката Теменужка Петкова, министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
Росен Желязков, заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев, министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, главния
държавен здравен
инспектор доц. Ангел
Кунчев, Деница Желева началник на политическия
кабинет на министърпредседателя, и Севделина Арнаудова от централата на ГЕРБ. Питам се ами какво остава за
обикновените българи?!
Любомир
ЦАНКОВ
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Снимка
Пресфото БТА

Íàêðàòêî
Каракачанов даде
информация за
състоянието на
Борисов

В Гербовата зала
на "Дондуков" 2
президентът
Румен Радев
връчи държавни
отличия
на изтъкнати
българи
за значимите им
заслуги
в областта
на културата.

Øåôúò íà ÐÇÈ-Ñîôèÿ Äàí÷î Ïåí÷åâ
ïîäàäå îñòàâêà
Îòðèöàòåëåí PCR íå å îñíîâàíèå
çà ïðåóñòàíîâÿâàíå íà êàðàíòèíàòà
èëè íàìàëÿâàíå íà íåéíèÿ ñðîê,
êàòåãîðè÷íè ñà îò ÌÎ
Директорът на Столичната регионална здравна
инспекция д-р Данчо
Пенчев подаде оставка,
съобщиха от пресцентъра
на Министерството на
здравеопазването. Това е
станало по време на
разговор между Пенчев и
министъра на здравеопазването. Проф. Костадин
Ангелов е приел оставката, допълниха още от
ресорното министерство.
Причината е коронакризата, която вкара
София в най-горещата,
червена зона. Предполага
се, че отмяната на карантините на президента и
премиера от РЗИ-София
може да е също аргумент
за оставката на шефа на
здравните инспектори в
столицата, коментира
"Дарик радио". И Радев, и
Борисов бяха контактни
на положителни за коро-

навирус, но дадоха отрицателни тестове. С този
мотив РЗИ-София отмени
10-дневната им карантина, както е по правилата
за всички останали
граждани. Аргументът за
отмяната на карантината
беше, че имат общественозначима работа, изказан от д-р Пенчев. После
обаче се оказа, че последвалият тест на Бойко
Борисов е положителен,
а Радев потрети тестването и отново е отрицателен. Официални мотиви
обаче все още не се
съобщават. Вчера bTV
отправи въпрос към
Министерството на здравеопазването съгласно
кой нормативен текст е
прекратена карантината
на премиера Бойко Борисов и на президента
Румен Радев. Двамата
бяха контактни със зара-

зени и след като тестовете им бяха отрицателни,
здравните власти им
свалиха карантината.
Впоследствие Борисов се
оказа заразен. Последва
и оставката на директора
на РЗИ-София Данчо
Пенчев, като все още не
се съобщават мотивите за
нея. От отговора на
Здравното министерство
става ясно, че отрицателен PCR не е основание
за преустановяване на
карантината и/или намаляване на нейния срок, а
отчита моментното състояние на дадено лице.
Съгласно действащата
Заповед № РД-01-610/
22.10.2020 г. на министъра
на здравеопазването

всяко идентифицирано
близко контактно лице се
поставя под 10-дневна
карантина, считано от
последния контакт с
доказан случай на
COVID-19. Ако до изтичане
на определения период не
се появят симптоми за
COVID-19, карантината се
преустановява. Министерството на здравеопазването обръща внимание, че
отрицателният лабораторен резултат от PCR
изследване отчита единствено моментното състояние на лицето и същият
не е основание за преустановяване на карантината и/или намаляване на
нейния срок, поясняват от
ведомството. ç

ÌÎÍ ðàçðåøè íà ó÷èëèùàòà äà èçáèðàò îíëàéí ôîðìà íà îáó÷åíèå
Училищата ще могат да
преминават към обучение
в електронна среда от разстояние след разрешение
от министъра на образованието и науката, по
предложение на ръководителите на образователните институции, предвижда
нова заповед, съобщи Топновини.бг. Предложението
за преминаване към обучение от разстояние може
да бъде направено от ръководителите на образователни институции, в области с усложнена епидемична обстановка, които по-

падат в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването.

Когато се намират в тези
зони и в конкретното училище има увеличаващ се
брой отсъстващи и/или

под карантина, както и нарастващ брой положителни проби за COVID-19 или
случаи с грипоподобни
симптоми, ръководителят
на образователната институция може да инициира
преминаване към обучение
от разстояние. За да бъде
издадено разрешение, е
необходимо предложението да е взето от педагогическия съвет, съгласувано
с обществения съвет и отчитане мнението на преобладаващата част от родителите, съобщиха от
МОН. ç

Двамата са си разменили
SMS-и в неделя вечерта, в
добро състояние е, заяви
Каракачанов пред "Нова
телевизия" за състоянието
на премиера Бойко
Борисов. Карантината е 10
дни. Пожелавам му бързо
справяне със ситуацията.
Министър-председателят
написа в неделя вечерта
във Facebook, че е дал
положителна проба за
коронавирус и остава в
домашна изолация. У дома
са и министрите, които са
били в контакт с него - на
здравеопазването, на
енергетиката и на транспорта. Проф. Костадин
Ангелов написа във
Facebook, че тестът му е
негативен, но остава под
10-дневна карантина.

Гешев се е
самоизолирал заради
близък с коронавирус
Главният прокурор се е
самоизолирал заради член
на семейството си с
положителен тест за
коронавирус. Това съобщи
самият Иван Гешев в
профила си в Тиутър. От
пресцентъра на прокуратурата казаха за БНР, че
първият PCR тест на
Обвинител номер едно е
отрицателен. От публикацията на Иван Гешев,
която е от 12.56 часа
става ясно, че той се е
самопоставил под карантина и чака указанията на
здравните власти. "С
личен пример и спазвайки
правилата, всеки помага
на лекарите в борбата им
с пандемията. Пожелавам
здраве на всички!", написа
главният прокурор.

COVID-19: 327
новоинфектирани,
10 души починаха
327 са новоинфектираните
с COVID-19 за изминалото
денонощие, показват
данните от единния
информационен портал за
развитието на коронавируса у нас. По традиция в
последния ден от седмицата се правят по-малко
тестове. Данните в случая
са на база направени
2257 теста. С това общо
заразените от началото на
пандемията стават 37 889.
Активните случаи са 18
441. 10 души са починали
за изминалото денонощие,
отчитат още здравните
власти. Битката с COVID19 загубиха общо 1094
души. Висок е броят на
хоспитализираните - 2036
души, 146 от които са
настанени в интензивни
отделения. 122-ма са
излекувани за изминалото
денонощие, с което
общият брой на излекуваните става 18 354.
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Ïðåäèçáîðíèòå ðàçõîäè íå ñà ñîöèàëíè ðàçõîäè.
Èçïîëçâà ñå îáùåñòâåí ðåñóðñ çà ïîñòèãàíå íà
òåñíîïàðòèéíèòå öåëè íà Áîðèñîâ
"Единственото сигурно
от следващите избори е,
че не може да има коалиция ГЕРБ-БСП. Нашата
политическа цел е отстраняването на това вредно
за България управление.
След като целта ни е
отстраняване на ГЕРБ от
власт, не може да се
очаква, че ще работим
заедно с тях в следващото управление", каза
заместник-председателят
на ПГ на "БСП за България" Христо Проданов
пред БНР.
Държавния бюджет
Проданов коментира така:
"Предизборните разходи
не са социални разходи.
Използва се обществен
ресурс за постигане на
теснопартийните цели на
Борисов и ГЕРБ. Да,
пенсионерите ще получават 50 лв. надбавка на
пенсиите си, но това ще е
до март месец, когато са
и изборите. Семействата
ще получават детски, но
до края на 2021 г., която е
изборна година. Затова
смятаме, че бюджетът е
по-скоро предизборен,
отколкото социален.
Пенсиите трябва да се
увеличат, но по справедлив начин чрез преизчисление. Тезата, че няма
пари, я слушаме, откакто
ГЕРБ управляват и тя не е
вярна, защото виждаме,
че те ги намират и ги
харчат."
"В Националния съвет
на БСП винаги е имало
съвети, които са профилирани по различните
управленски политики.
След като свърши Конгресът и беше избран новият
Национален съвет, беше

необходимо да се съставят и новите съвети,
формирани по принципа,
по който е формиран
Министерският съвет.
Всеки един от тези съвети
ще следи съответното
министерство и политиките, които то провежда, и
съответно ще изразява
позициите на БСП по тези
политики. Това не означава, че председателите на
съветите ще са бъдещи
министри в кабинет на
БСП", обясни социалистът.
По неговите думи БСП
не е спирала да иска
оставката на правителството, и то не от началото на
протестите, а още от
началото на това управление. Проданов подчерта, че
като парламентарна опозиция са направили всичко
възможно това да се
случи, включително искане
5 пъти на вот на недоверие
на правителството.
Относно здравната
криза, Христо Проданов
каза: "Миналата седмица
имаше разискване в
Народното събрание по
наша инициатива, в което
ние настояхме планът,
който е приет още през
2006 г. за действия при
такива кризи, да бъде
изпълняван стриктно от
държавата и да има някаква отговорност. Планът е
много подробен и ясно
разписан кой за какво
отговаря. Не може в
такава ситуация държавата
да вдига ръце и да слага
за отговорници лекари и
медици. Това е сериозен
държавнически проблем и
трябва начело на щаба да
бъде вицепремиер".
"Още преди 5 години

:

Ñîöèàëèñò: Öåëòà íè å äà îòñòðàíèì òàçè
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Íà òîçè äåí

Христо
Проданов

Събития

предложихме в Народното
събрание приемане на
закон за държавните
предприятия. Целта на
този закон е да се избегне
възможността за назначаване на политически
калинки в бордовете на
директорите на държавните предприятия и да ги
превръщат в хранилки на
властта. Този закон беше
отхвърлен от мнозинството
от ГЕРБ. Преди около 1
година, когато тръгваха да
вкарват България в ERM-II,
две бяха основните изисквания от Европейския
съюз: едното беше стабилна банкова система,
второто беше точно такъв
закон за публичните
предприятия. Какво
направиха по първия
въпрос с капитализацията
на банките - наляха едни
140 млн. лв. държавни
пари в една частна банка,
като купиха акции на
двойна от пазарната цена.
А по второто изискване
приеха такъв закон под
натиска на ЕС, само че не
го изпълняват. Срокът, за
който трябваше да се
назначат бордовете на
директорите на държавните предприятия на професионален принцип, изтече
на 11 октомври. Управляващите сега удължават
този срок, но в същото

време се опитват по
стария добре познат
гербаджийски начин да си
назначат бордовете на
директорите в разрез със
закона", каза още Проданов. Той изтъкна, че е
недопустим и начинът, по
който се подбират тези
кадри - критериите за
кандидатите да са абсолютно еднакви за всички.
"За нас не е едно и също
да назначиш директор на
тържище за плодове,
зеленчуци и цветя и директор на АЕЦ "Козлодуй",
подчерта депутатът от
левицата.
"Вече се тушира напрежението в партията.
Членовете дадоха категорична оценка кой е техният лидер, а делегатите на
Конгреса избраха състава
на новия Национален
съвет. От тук нататък
трябва да се заемем с
нашите политически
задачи и да не обръщаме
внимание на отделни
хора, които чрез публичните си изяви се опитват
да накърнят образа на
БСП и по този начин да
помагат на ГЕРБ", категоричен е Христо Проданов.
В заключение той добави,
че БСП вече е формирала
своя предизборен щаб и е
готова за спечелването на
парламентарните избори.ç

” 97 г. - Римският император
Марк Кокцей Нерва осиновява
Траян, обявявайки го за свой
приемник, с което започва
периодът на осиновените
императори на Рим.
” 1806 г. - След разгрома на
пруската армия Наполеон
Бонапарт влиза триумфално в
Берлин.
” 1904 г. - Открита е първата
секция на Нюйоркското метро,
която свързва общината на Ню
Йорк и Харлем.
” 1961 г. - НАСА изстрелва
ракетата "Сатурн I", която е
първият космически апарат на
САЩ, предназначен за извеждане
на товари в околоземна орбита.
” 2005 г. - След загиване на
двама младежи от арабски
произход в трафопост в Париж,
в цяла Франция избухват
триседмични бунтове на мюсюлмански имигранти.

Родени
” 1728 г. - Джеймс Кук,
британски мореплавател,
изследовател и картограф
” 1782 г. - Николо Паганини,
италиански композитор и цигулар
” 1858 г. - Теодор Рузвелт, 26-и
президент на САЩ, Нобелов
лауреат
” 1859 г. - Александър Теодоров-Балан, български учен
” 1914 г. - Дилън Томас, уелски
поет
” 1939 г. - Джон Клийз,
британски актьор
” 1952 г. - Роберто Бенини,
италиански актьор
” 1978 г. - Ванеса Мей,
английска цигуларка и композиторка

Починали
” 1975 г. - Рекс Стаут, американски писател
” 1980 г. - Джон ван Флек,
американски физик, Нобелов
лауреат
” 2010 г. - Нестор Киршнер,
президент на Аржентина

Êîðíåëèÿ Íèíîâà çà ïðîô. Ñòîÿí Ìèõàéëîâ: Æèâÿ äîñòîéíî, òâîð÷åñêè, ñ èäåàëèçúì
В съболезнователен адрес до близките, колегите
и приятелите на починалия
на 23 октомври социолог и
общественик проф. Стоян
Михайлов лидерката на
БСП Корнелия Нинова написа: "Позволете ми от
името на Националния съвет на Българската социалистическа партия и на
Парламентарната група
"БСП За България", както и
от свое име да изкажа искрените си съболезнования
по повод кончината на големия български учен, политик и държавник проф.
Стоян Михайлов.
Той бе един от създателите на българската социология, професор в СУ "Климент Охридски", член-кореспондент на БАН и висш партиен ръководител, народен
представител в четири състава на българския парла-

мент, депутат в Седмото велико народно събрание, вицепремиер на България
през 1989-1990 г.
Проф. Стоян Михайлов
изживя достоен и наситен
със съдържание, творчество и идеализъм живот. Той

бе сред малцината днешни
български политически дейци със собствени виждания
за пътя на България в найновата ни история, който не
изневери на морала и принципите на социалната справедливост. Обичан и уважаван от колеги, близки и приятели, проф. Стоян Михайлов ще остане в спомените
ни като човек, служил безкористно и всеотдайно на
родината си, носител на богата духовност, открит и диалогичен с хората. Днес се
прощаваме с твореца, общественика и политика Стоян Михайлов, но делото му
ще бъде продължено от неговите деца, внуци, ученици и последователи.
Поклон пред светлата му
памет!", написа Корнелия
Нинова до опечалените
близки на проф. Стоян Михайлов. ç

На 10 октомври - малко преди кончината си - проф. Стоян Михайлов
получи лично от лидерката на БСП Корнелия Нинова Наградата "Димитър
Благоев", с която го отличи 50-ият юбилеен конгрес на партията
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100 000 åâðî çà ôåðìà ó íàñ,
â Äàíèÿ å 24 ïúòè ïî-ñêúïà
Ñ ðÿçêîòî íàðàñòâàíå íà èìîòè è ñãðàäè, îáåêò íà èíâåñòèöèÿ â ñåëñêèòå ðàéîíè,
ñðåäíàòà öåíà íà çåìåäåëñêèòå ñòîïàíñòâà â Áúëãàðèÿ ñå î÷åðòàâà äà ðàñòå
В държави като Дания и Холандия
приблизителната сума на стопанство
е над 2.4 милиона евро, а българските и румънските фирми се котират
на средна стойност от около 100 хиляди евро. Това се дължи основно на
комбинацията от стойността на земеделската земя в различните държави членки и по-голямата капиталова интензивност на земеделските сектори в някои от тези държави
Доходите в селскостопанския сектор на ЕС са се увеличили през периода 2014-2019 г., се посочва в доклад на Европейската комисия, разглеждащ процесите в аграрната икономика на страните членки. Това нарастване от своя страна се дължи
отчасти на спада, който се наблюдаваше през 2013 година. Особено голямо покачване се забелязва в секторите на градинарството и винарството, както и в стопанствата, които
отглеждат трайните култури (главно
овошки и горски плодове, храсти, лозя и маслинови дървета). Тази тенденция обаче не се отнася за всички
сектори, тъй като при млечните продукти има спад на доходите в резултат на прекомерното производство и
кризата в сектора, която бе най-силна през 2014-2016 г.
В условията на пандемията от
COVID-19 търсенето на храни става
все по-важен стратегически отрасъл
и това води до добри прогнози за
цените на агропродукцията, доказа-

телство за което е стабилизирането
на пазара на мляко. От друга страна,
с рязкото нарастване на имоти и сгради, обект на инвестиция в селските
райони, средната цена на земеделските стопанства в България се очертава да расте. Най-вече за секторите
овощарство, зеленчукопроизводство,
преработка и пакетаж на аграрна продукция и по-малко в сектора на животновъдството. Най-скъпи остават
зърнопроизводствените стопанства,
където средната цена е 2.5 млн. лв.
(за средно стопанство, обработващо
5000-7000 дка земя под аренда), вкл.
материални активи.
Средният брой на наетите лица
в едно стопанство също варира значително, като в Словакия статистиката сочи приблизително 12.4 служители на пълен работен ден, а в
Гърция едва 1.1. Все още голяма част
от фермите в ЕС са семейна собст-

веност, като около 77% от целия труд
се извършва от членовете на семейството. Тази обща тенденция на семейния труд в земеделските стопанства се нарушава единствено от
Словакия, Чехия, Унгария, Естония
и Дания.
Директните плащания (субсидиите по СЕПП) все още представляват
голяма подкрепа за европейските земеделци, като в 28-те държави - членки на ЕС, през 2015 г. те отчитат средно 30% от доходността на земеделските стопанства. Делът на доходите,
които фермерите получават от директните плащания, се е променил незначително през периода 2014-2015 г.,
но различията между секторите все
още са налице. Пасищните животни,
смесените и полските култури имат
значително по-високи нива на директни плащания от сектора на виното
или градинарството. ç

Ïðîäàâà÷èòå íà õëåáíà ïøåíèöà íà áîðñàòà
ñíèæèõà îôåðòèòå ñ 20 ëåâà íà òîí
През третата седмица на
октомври отбелязваме продължаване на възходящия
тренд на цените на основните зърнени култури по световните борсови пазари.
Пшеницата в САЩ добави 2
долара до 279 щатски долара за тон, тази във Франция
качи 6 евро до 213 евро за
тон. Цените и в Украйна, и в
Русия продължават устрема
нагоре с плюс 8 и 7 долара
до еднаквата котировка от
255 щ. д./т. При царевицата

данните за ниско равнище
на наличностите в САЩ вдигат цените нагоре с нови 3
долара в Чикаго до 218 щ.
д./т и с цели 13 долара в
Украйна до 225 щ. д./т. Ечемикът в Украйна след известен застой също "порасна" с
5 долара до 210 щ. д./т, а
във Франция промяната е също възходяща с нови 8 евро
до 200 евро/т. При рапицата
в
Европейския
съюз
(Еuronext) цената следва тенденцията с плюс 5,75 евро

до 394,75 евро/т. От началото на октомври нерафинираното слънчогледово олио на
борсата в Ротердам отново
прави опити за възстановяване на високата цена и тази седмица добави 20 долара до 1010 щ. д./т, а рафинираната захар също е с плюс
от 10,80 долара до 399 щ. д./
т на борсата в Лондон.
В подкръг "Зърно" на Софийската стокова борса при
някои от офертите се забелязва известно раздвижва-

не. Хлебна пшеница се търси на 320 лева за тон, продавачите паднаха на 330 лв./
т. Фуражната се търси на
310 лв./т, продавачите не котират. Царевицата остана
290-300 и 310 лв./т съответно за купува и продава. При
маслодайния слънчоглед за
търсенето от място цените
са 740-760 лв./т, продавачите котират на 800 лв./т. Всички цени са без ДДС. ç

Áðèòàíñêè ôåðìåðè òúðñÿò áúëãàðè äà èì ãëåäàò ïóéêèòå
Производителите на пуйки във Великобритания настояват за спешно изключение за
набиране до края на месеца на 1000 сезонни работници от чужбина и най-вече от Полша, Румъния, Унгария и България, за да гарантират, че доставките за Коледа няма да
се сринат, съобщи електронното издание
FarmingUK. От Британския съвет за домашните птици, откъдето е отправено искането,
са убедени, че секторът може да не оцелее
без работници извън Великобритания. При
наложените мерки за борба с коронавируса
в страната обаче има опасност от недостиг
на висококвалифицирана работна ръка за
селското стопанство. Данните сочат, че ежегодно за Коледа във Великобритания се отглеждат около 9 млн. пуйки.
"Ако тези свободни места не могат да
бъдат запълнени, това ще даде значително
отражение върху производството, а оттам и върху разходите за храна. Всичко това ще
представлява риск за финансовите възмож-

ности и евентуално ще принуди хората да
пазаруват по-малко храни тази Коледа", изтъква главният изпълнителен директор на съвета Ричард Грифитс.
Налице е недостиг на британски работници с необходимата подготовка и квалификация за клането и обработката на пуйките, отбелязват от изданието. Фермерите са силно
зависими от лицензираните и обучени работници от Европейския съюз със специфични
умения в отглеждането, обработката и раз-

фасоването. От съвета са категорични, че тези умения не могат да бъдат придобити без
продължително обучение и "не могат да бъдат
предоставени" от британските работници, още
повече от онези, които са без работа в момента. "Освен това е неефективно да бъдат
обучавани и развивани уменията на британските работници за краткия оставащ период.
Ако секторът не успее да внесе обучени работници от чужбина, тогава нивото и качеството на продукцията ще бъдат изложени на
значителен риск", смята Грифитс.
Той призова правителството да действа
така, че месото от домашни птици в страната да остане "достъпно и налично за всички". "Загубата на контрола върху начина, по
който се изхранваме като нация, ще накаже
британските производители на храни в период, когато би трябвало да поемем в собствените си ръце нашата продоволствена сигурност", категоричен е главният изпълнителен директор на съвета. ç

КОМЕНТАР

Ïîíå âåäíúæ
ïîñî÷åòå èìåíàòà íà
„÷åðòîæíèöèòå“
От юни досега фонд "Земеделие" все още не е дал информация дали и тази година
практиката с невалидното деклариране на площи с плодове
и зеленчуци с цел незаконно
получаване на субсидии продължава. След миналогодишното изобличение на 4453-мата схемаджии при обвързаната подкрепа за обществеността е важно да знае дали практиката с фалшивите "чертожници" продължава. За да бъдем наясно дали досегашните
санкции с отнемането на помощта за три поредни години
за нарушителите са ефективни. Да не говорим за онези
90 измамници, които миналата есен бяха дадени за разследване и от прокуратурата,
но досега няма информация
дали има повдигнати обвинения срещу тях. Миналата година фонд "Земеделие" увеличи проверките по обвързана
подкрепа от 5 на 50 процента
при заявените площи, а тази
- почти до 100 процента. Може би затова все още експертите не са готови с окончателните данни.

Ще припомним, че през
2019 година най-големите разминавания бяха установени в
областите Хасково, Пловдив,
Плевен и Благоевград, като в
Хасковско най-много несъответствия са открити при краставиците и лука, където празните площи бяха върху близо
4 хиляди декара. В област
Пловдив пък нарушенията основно бяха с декларирани, но
липсващи над 3 хиляди декара с домати, картофи и пипер.
Въпросът е защо досега
няма подобна информация за
"чертожниците" при пасищата
и ливадите, където също се
действа мащабно, но очевидно протекциите са железни. От
министерството ни увериха, че
всичките данни от проверките по места през миналата година са обявени и в Европейската комисия. Неслучайно
схемаджиите, които през 2019
година са имали наглостта да
заявят над 50% от площите си
с фиктивни насаждения, не
могат да кандидатстват за субсидии по обвързаната подкрепа през 2020 и 2021 година. Но защо само на тези с
над 50% заявени площи, а не
за всички, питаме ние.
Все още не знаем и какви
са били наказанията за стоте
фермери от онези 4453-ма
чертожници, за които се разбра, че дори са представили
фалшиви фактури, за да получат очакваните субсидии.
Все имена, които трябваше да
бъдат обявени публично, не
мислите ли?
Екатерина
СТОИЛОВА,
Синор.БГ
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„Àãðèîí Ôèíàíñ“ îáëåê÷àâà
ëèçèíãîâèòå óñëîâèÿ
Êîìïàíèÿòà äàâà âúçìîæíîñò äà îòïàäíå
ñàìîó÷àñòèåòî íà ëèçèíãîïîëó÷àòåëÿ
"Как да финансирам бизнес идеите си, без да минавам през тромави процедури?". "Мога ли да получа желаната от мен земя, без да
плащам накуп парите за
нея?" "Има ли кредитираща
институция, на която да плащам тогава, когато имам приходи?" Това се пита всеки земеделски производител, който обмисля разширяване на
бизнеса си или търси изгодни условия, за да обезпечи
следващата стопанска година. Въпросът е още по-актуален във времена на пандемия и лоши климатични условия, които засегнаха сериозно реколтата в някои части на страната.
Отговор дава кредитиращата институция "Агрион Финанс". За да стимулира фермерите и да подпомогне тяхната дейност, дъщерната
компания на лидера в управлението на земеделски активи "Агрион", предложи на
пазара още по-гъвкави условия при лизинг на земеделска земя и по-ниска лихва.
Облекчена процедура
"Основен приоритет на
"Агрион" е подпомагането на
малките и средни земеделски производители и затова решихме допълнително
да облекчим процедурата и
да съкратим сроковете и
при кандидатстване за финансиране. Както винаги,
дори в условията на пандемия, ние сме до земеделските стопани, за да помогнем", казаха от компанията. Дружеството отпуска до
100% от размера на пазарната оценка на земята,
обект на лизинга. Ако цената на избрания терен съв-

пада с оценката, на лизингополучателя не се налага
да участва със собствени
средства в сделката, а директно започва да си плаща вноските по лизинга. Това е сериозно облекчение
за по-малките и средни земеделци, за които осигуряването на самоучастието
често е сериозно предизвикателство, категорични са
експертите. Лихвата е чувствително намалена, което
спестява много пари на
фермерите.
Индивидуален
погасителен план
Сериозно облекчение за
фермерите е и изготвянето
на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. Фермерите могат
да изберат на колко вноски
и кога да изплащат лизинга
си, като съобразят тези плащания с приходите, които
имат по периоди. Дружеството не начислява такса за
разглеждане на документи,
липсва и такса ангажимент.
За регистрираните земе-

делски производители и юридическите лица не се изисква кредитна история и подробен бизнес план, каквито
са задължителните условия
на други кредитни институции.
Без такси и комисиони
"Агрион Финанс" не удържа такса за разглеждане на
документите и за оценка на
обезпечението. Пазарната
оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на "Агрион" и е аб-

солютно безплатна за лизингополучателя. Размерът на
отпуснатото финансиране не
зависи от дохода на физическото лице, а се определя
от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред
към подпомагането на предприемачи, които тепърва
стартират своя бизнес. Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на
имота.
Допълнително облекчение
е, че кандидатстването може
да стане почти изцяло дигитално - през секцията в сайта на "Агрион" https://
www.agrion.bg/bg/finance/.
Клиентът може да извърши
почти всички операции от
страницата, без да се налага
да напуска дома си и да посещава непрекъснато офиси
Информация за пълните
условия на финансовите
продукти на "Агрион Финанс"
може да бъде намерена на
сайта на компанията на адрес www.agrion.bg/finance/ и
на националния телефон
0800 111 66. ç
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Проектобюджетът за 2021 г. се сдоби с поредния си критик, и то само за
няколко дни след като бе публично обявен от Министерството на финансите
(МФ). Вчера забележките си към идеите на Кирил Ананиев и неговия екип
изсипа икономистът от Лондон проф.
Димитър Иванов, който се включи в
ефира на бТВ. Той оспори обясненията на МФ, че това е "антипандемичен
бюджет", и заяви, че най-големият проблем на разписаните текстовете е, че
те могат да вкарат страната в "дългов
трап". "С проектобюджета за 2021 г.
влизаме в дългов капан, в дългов трап.
Скоростта на увеличение на нашия дълг
надвишава темпа на растеж на икономиката ни и това се превръща в тенденция", коментира професорът. Той
има предвид числата по дълга, обявени в проекта за бюджет и в средносрочната прогноза към него. Според текстовете там до края на 2023 г. България може да е натрупала дълг в размер на почти 40 млрд. лв. - сума невиждана през последните години. Само през тази година страната емитира
две емисии облигации на международните пазари от 5 млрд. евро, бяха из-

теглени и заеми от вътрешния пазар.
За следващата година е предвиден таван от възможен нов дълг в размер на
нови 4,5 млрд. евро. Освен това обаче властта залага дефицит за тази и
следващата година в размер на цели
10 млрд. евро общо.
"Следващото правителство ще бъде изправено пред дупка от минимум
16,6 млрд. евро. 10 млрд. лв. са само
дефицитите, но има и един милиард
лева допълнително за пенсии, които
ще се изплащат през всяка една следващата година. После има два падежа
по еврооблигации за съответно 2,4 и
2,2 млрд. евро, или общо 16,6 млрд.
евро задължение за следващия кабинет", изчисли професорът. Така той се
превръща в поредния експерт, който
на практика нарича проекта за бюджет
"бомба" за следващите управляващи.
Според бившия министър на икономиката Николай Василев проектът дори
ясно показва, че е правен от хора, които нямат намерение да управляват в
следващ мандат.
Проф. Иванов акцентира и върху друг
критикуван от експертите момент - според тях този бюджет е не антипандеми-

чен, както го описа финансовият министър Кирил Ананиев, а "предизборен":
"Очевидно е, че това е предизборен бюджет, няма съмнение в това. За всеки
от нас даването на повече заплати, пенсии, удвояването на доходите на хората в образованието е положително. Но
тези разходи се отразяват на основните критерии на здравословността на бюджета, а това не е добре. "Друг голям
проблем по думите на проф. Иванов е
фактът, че не са разчетени никакви буфери за евентуалното засилване на кризата. Според него даването на повече
средства в социалната сфера е хубаво
от политическа гледна точка, но не е
финансово устойчиво, защото не се
знае дали парите на бюджета ще стигнат за новите решения, които едно задълбочаване на кризата ще изиска. "Антипандемичен ли е този бюджет? Аз бих
се усъмнил в това. Този проект не ни
убеждава, че можем да излезем по-силни от кризата", обобщи проф. Димитър
Иванов. ç
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Пазарът на ваканционни
имоти е бил стабилен през лятото на 2020 година. Българите
са компенсирали отсъствието на
руснаци в покупката на ваканционни имоти по Черноморието.
Това показва докладът на водеща строително-инвестиционна
компания. Бюджетите на българите са били по-различни тази
година спрямо предходни. За
апартамент с една спалня в комплекс в Созопол те са плащали
средно по 65 000 евро, а за две
спални - 100 000 - 110 000 евро, твърдят от компанията. "Част
от купувачите ни през това лято
бяха планирали сделка така или
иначе, но коронакризата ускори
темпа на плановете им. Имахме
и клиенти, които взеха и реализираха решението си в рамките
на този сезон. Това бяха българи, почиващи в чужбина, които
не са си представяли, че този
формат на ваканция може да бъде възпрепятстван. През последните 10 години са посещавали
българското Черноморие рядко
или изобщо не са, но през този
сезон преоткриха качествата му
и решиха да се сдобият със собствен ваканционен имот тук", коментира Теофил Петров, изпълнителен директор на компанията. По думите му най-силният мотив на клиентите да се ориентират към покупка на жилище или
вила на морето е търсенето на
изгодни възможности за съхранение на парите.
"Около времето на извънредно положение се заговори за
покупката на къща извън града
като разумен начин за вложение на спестяванията в несигурни времена. Ваканционният
имот винаги се е разглеждал като възможна добра инвестиция,
но през 2020 година тази нагласа у потребителите се засили", казва Петров.
От компанията посочват, че
активността, замразена през
март и април, се компенсира в
края на сезона. Август и септември са месеците, в които са се
случили по-голямата част от
сделките за лятото. Расте и интересът на клиентите към ваканционните къщи. "Семейства с
малки или в училищна възраст
деца, със средни към високи доходи, които живеят в големите
градове - това бе най-често срещаният профил на купувачите на
вили в Созопол. Част от тях живеят за постоянно в къщите и
искат да пренесат стила си на
живот и във "втория" си дом",
коментира Екатерина Желяпова,
търговски директор "Ваканционни имоти" в компанията. Най-желани остават апартаментите с една или две спални. Повечето
сделки клиентите изплащат с налични средства, а не с ипотеки.
Това потвърждава тенденцията за
сигурна инвестиция на спестяванията. От компанията не отчитат
промени в намеренията на руските собственици у нас. Те покриват дължимите такси, отдават
жилищата си под наем в очакване, че след преминаването на
пандемията ще могат отново да
ги използват. ç
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Няма други избори досега в американската история, които да се гледат
толкова внимателно, те са част от упадъка на хегемонната позиция на Америка

Телевизионният дебат между Тръмп и Байдън

Проф. Васил ПРОДАНОВ
През 2006 г. Уорън
Бъфет, един от няколкото
най-богати милиардери в
света, заяви пред "Ню Йорк
Таймс": "Добре, има класова война, но моята класа,
класата на богатите, води
войната и ние побеждаваме". Да, тази война започна през 1981 г., когато
дойде на власт Роналд
Рейгън, поставил началото
на намаляване на данъците, глобализацията на
капитала, криенето му в
офшорни убежища. Благодарение на това и класата
на Уорън Бъфет наистина
се оказа победител в класо-

вата война с останалите
американци.
Затова и според известните икономисти Тома
Пикети и Еманюел Саез
между 1973 и 2000 година
средните доходи на долните
90 % от американските
данъкоплатци са паднали
със 7 %, а доходите на 1 %
най-богати са се увеличили
със 148 %, на 0.1 % найбогати - с 343 %, а на найбогатите 0.01 % - с 599 %.
След това с кризата през
2007-2008 г. тази дистанция
в богатството стана още
по-голяма, а от началото
на тази години имаме нов
гигантски скок. Само между
18 март и 10 септември
2020 година общото богатство на американските
милиардери е нараснало
с 821 милиарда долара (с
28%) и е стигнало 3.768
трилиона долара. В същото
време имаме срив на
доходите и богатството на
милиони американци.
Класовата победа на

свръхбогатата американска олигархия,
с която се хвали притежаващият около 80 милиарда
долара Уорън Бъфет, роди

гигантски противоречия,
които се виждат днес от
целия свят като проявяващи се в битката на хваналите се гуша за гуша Тръмп
и Байдън, републиканци и
демократи. Близо седмица
остава до финалния етап
на битката помежду им в
САЩ и може би няма
други избори досега в
американската история,
които да се гледат толкова
внимателно от останалия
свят, тъй като те са част от
упадъка и загубата на
предходната хегемонна
позиция на Америка,
имащи значение за посоката на развитие на много
държави, за съдбата на
много от хората в света.
Както изборът на Горбачов
начело на СССР се оказа
фатален за съветския
държавен социализъм, така
и изборът на Тръмп може
да бъде фатален за американизирания глобализиран
неолиберален капитализъм
и неговите крепители в
останалия свят. Тръмп
дойде на власт, без да бъде
откровен като Уорън Бъфет
и да произнася неговите
истини, че богатите са
водили класова война. Той
маскира това с твърдение-

то, че водещи виновници са
имигрантите, китайците и
останалите държави, които
не били в "честни" търговски отношения със САЩ, а
на всичко отгоре им пращат и "китайски вирус".
Това не реши, а засили
проблемите на САЩ и
затова днешната предизборна битка между Тръмп и
Байдън е много по-яростна,
отколкото при предходните
избори между него и Хилари Клинтън. Тази битка
навлиза в последната и
решаваща седмица.

Американското общество е поляризирано
както никога досега
от времето на Гражданската
война през ХIX век и
неслучайно се увеличават
прогнозите за нова гражданска война. Очевидно
американският капитализъм
е бременен с нея, като се
има предвид яростната
вълна на протести и бунтове през последните месеци,
родена само от убийството
на един чернокож американец. Множество са предпоставките, които може да
доведат до такава война като се почне от това, че

става дума за една от
страните с най-много
оръжие, разпръснато сред
населението, мине се през
това, че имаме гигантски
класови различия, съчетаващи се с расови и етнически разделения, и се
стигне до поляризиращия
характер на биполярната
мажоритарна партийна
система, съчетана с новите
дигитални социални мрежи.
Тръмп и Байдън, републиканци и демократи си
отправят обвинения и си
слагат квалификации като
психопати, нарциси, мошеници, лъжци, некадърници,
измамници и какво ли още
не, което създава масова
психология на ненавист и
омраза. Тя обаче е само
социалнопсихологически и
политически израз на
социално-икономически
дистанции, противоречия,
експлоатация, които трудно
могат да бъдат прикрити от
традиционните идеологически апарати. Тези противоречия в момента рязко се
засилват в резултат на
пандемията, свързана с
най-тежката икономическа
криза на САЩ от голямата
На стр. 7
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и с това ударите по ЕС,
разрушава сегашния международен порядък. В
същото време, както става
в условия на кризи при
капитализма, военнопромишленият комплекс се
разглежда като инструмент
за решаване на кризата и
се стимулира неговото
развитие. Така става още
преди Втората световна
война, когато САЩ излизат от голямата икономическа криза с т. нар. военно кейнсианство и увеличаване на държавния дълг.
Сега отново се прави това,
като Тръмп се превърна в
главния лобист на военнопромишления комплекс и
разглежда НАТО не като
организация на сигурност,
а като структура, чиито
членове трябва да купуват
американско оръжие и да
се готвят за война.
Михаил Горбачов и Маргарет Тачър

От стр. 6
депресия през 1929-1933 г.
насам. По последни данни
БВП на Америка само през
второто тримесечие на 2020
г. се срутва надолу с около
2 трилиона долара. Дългът
на федералното правителство е скочил с около 3.5
трилиона от началото на
годината и вече е около
27 трилиона и 132 милиарда долара. Проблемът е, че
през изминалите четири
години от президентстването на Тръмп класовите
противоречия не намаляха,
а се усилиха, а с тях и
всички останали противоречия, проявяващи се в найразнообразни конфликти,
които при американската
мажоритарна избирателна
система политически се
проявяват като сблъсък
между републиканци и
демократи.

При Тръмп богатите
станаха още
по-богати, а бедните
се увеличиха,
особено с началото на
пандемията. В страната с
най-много милиардери и
милионери в света допълнително бяха намалени
техните данъци през първия мандат на Тръмп,
докато мнозинството от победните 50 % от американското население живеят от
заплата до заплата, а около
30 милиона души не си
дояждат. При това богатите
капиталисти не само плащат по-малки данъци и си
крият парите в офшорки,
но и допълнително мамят и
крият доходи. Не кой да е,
а добре известният у нас
Джефри Сакс, професор в
Колумбийския университет
и специален съветник на
генералния секретар на
ООН по Целите на хилядолетието за развитие, твърди, че "светът потъва в
корпоративни измами и
проблемите вероятно са
най-големи в богатите
страни - тези, които са уж с

добро управление. (...) Едва
ли минава ден без нова
история за злоупотреби.
През последното десетилетие всяка фирма на Уолстрийт е платила значителни
глоби за фалшиво счетоводство, търговия с вътрешна
информация, измами с
ценни книжа" и пр. Ако
това е така в Америка,
какво да кажем за българския образец на неолиберален капитализъм, налаган с
евро-атлантически лозунги
и у нас? Не са ли наивници онези, които с ревове
"мутри" ни обясняват, че
като дойде някоя друга
партия на власт или като
се смени конституцията и
нещата щели да се оправят? Дали могат да се
оправят у нас, ако не са се
оправили у "големите
началници"?
Всъщност Тръмп в
днешните САЩ в някои
отношения прилича на
Горбачов в някогашния
Съветски съюз.

Неслучайно някога
Горбачов бе харесан и
хвален не от кой да е,
а от Маргарет Тачър.
Същият нарцис. И той
обещаваше как с перестройка ще направи СССР
още по-велик. Както Тръмп
възприе протекционизма,
Горбачов пък се отказа от
предходното "братско
сътрудничество" с България и другите социалистически страни, защото това
не било в интерес на
СССР. При Горбачов
започна растеж на външния дълг и на СССР, и на
България, при Тръмп
дългът също рязко се
увеличи. Както Горбачов
започна да разрушава СИВ
и Варшавския договор,
така и Тръмп разруши
Транстихоокеанското и
Трансатлантическото споразумение и не иска повече
да плаща на НАТО вместо
другите, подкрепи Брекзит

Да си повишат разходите за война на 2%
от БВП на държавите
си и да дават
тези пари за
американско оръжие.
Затова и първата му
стъпка като президент
през първия му мандат бе
да продаде оръжие за
стотици милиони на
Саудитска Арабия. Стъпи
на врата и на ограбени и
съсипани от реставрацията
на капитализма бедняци
като нас, които трябва да
задлъжнеят с милиарди, за
да купят от американското
оръжие и да обогатят
допълнително "класата на
богатите", за която говори
Бъфет. И останалите
източноевропейци трябваше да бъркат в джобовете
и да дават. Ето защо това
кой ще победи в САЩ има
значение и за България. В
същото време у нас наблюдаваме любопитно
разделение на поклонници
на Тръмп и на Байдън.
Правителството на Бори-

Уорън Бъфет

сов се опитва да работи с
Тръмп, докато отровното
трио и по-голямата част
от протестиращите по
софийските улици през
последните повече от сто
дни са с ценностите и
визиите на Байдън. Аргументи за и против Тръмп
наблюдаваме и в нашите
медии. Всъщност и единият, и другият са протекционистка и глобалистка
версия на неолиберали,
обслужващи различни
части от класата, за която
Бъфет говори, че е спечелила класовата война.
Тръмп е протекционист и
националист, който намалява данъците на богатите, докато Байдън е неолиберален глобалист, чиято
партия не само съучаства
в процеса на глобализация
на капитала, но разрешава
на богатите да крият
богатството си в офшорки
и така да бягат от данъчно
облагане. Интересното е,
че у нас има хора, които
се самоидентифицират
като леви, но са повече за
Тръмп, има и крайни
антикомунисти които също
харесват Тръмп. Същевременно представители на
финансирани отвън соросоидни НПО-та, либерално и неолиберално ориентирани сайтове са против
него. Вероятно по различни причини. Неолибералните глобалисти искат
запазване на статуквото,
те са за сегашния неолиберален капитализъм.

Левите са за Тръмп,
защото той разрушава
глобалния неолиберален
капитализъм.
Всъщност още по време
на предишните избори
световно-известният ляв
философ Славой Жижек,
най-известното име на
философ от балканска
държава, представящ себе
си за марксист и ленинец,
заяви, че ако бе американски гражданин, би гласувал за Тръмп, защото
Тръмп ще задълбочи
противоречията на капитализма, ще създаде предпоставки за възход на
левите. Вярно е, че след
това като че ли имаше
такъв възход - и с Бърни
Сандърс в САЩ, и с
Джеръми Корбин във
Великобритания. След
това обаче и единият, и
другият отстъпиха назад.
И това не е случайно. В
условия на криза на
капитализма, както стана
през 30-те години на
XX в., могат да спечелят и
нови версии на нацизъм и
фашизъм, основаващи се
на технологиите на дигиталната епоха и техните
възможности за тотален
контрол и подчинение на
милиони хора. Светът е в
състояние на нарастващ
хаос и турбулентност и
може да тръгне в неочаквани посоки.
От "Клуб 24 май"
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Ìèðîëþáèâèÿò êèòàéñêè íàðîä
íå ñå ñòðàõóâà îò ïðîâîêàöèè

Â äíåøíèÿ ñâÿò
ìèðíîòî ðàçâèòèå
è âçàèìíîèçãîäíîòî
ñúòðóäíè÷åñòâî å
ïðàâèëåí ïúò, çàÿâè
êèòàéñêèÿò ëèäåð
Ñè Äçèíïèí
"Великата съпротивителна война срещу
американската агресия на Корейския полуостров обузда експанзията на американската
империя, защити сигурността на Китайската

народна република и мирния живот на китайския народ, стабилизира ситуацията на
полуострова и поддържа мира в Азия и в
света", каза на 23 октомври китайският
председател Си Дзинпин на мероприятието,
посветено на 70-годишнината от включването
на китайските доброволчески сили в Корейската война. Той направи цялостен преглед на
трудния ход и историческото значение на
войната и отправи ясен сигнал за твърдата
решимост на Китай за защита на своя суверенитет и териториална цялост и за поддържане на регионалния и световния мир и
стабилност.
При изключително неравенство между
силите на Китай и враговете, китайските
доброволчески сили и корейските войски и
народ се бориха съвместно с агресорите и
постигнаха важна победа във войната, което

се смята за чудо в историята на съвременните войни.
Днес Китай тържествено отбелязва великата си победа от преди 70 години, за да спре
конфронтацията, да извлечи поуки и опит от
историята и да защити мира.
В днешния свят мирното развитие и взаимноизгодното сътрудничество е правилен път,
хегемонизмът и силовата политика водят до
задънена улица. Великата победа във войната
против американската агресия и духът, който
тя култивира, ще вдъхновят китайския народ
да се осмели да се бори срещу всички заплахи и предизвикателства, да върви неотклонно
по пътя на мирното, отворено и съвместно
развитие и да работи с други държави за
изграждане на общност на споделена съдба
на човечеството и да се стреми заедно с
останалите народи към по-светло бъдеще.

Êèòàé ñå ñòðåìè êúì ñïðàâåäëèâî ðàçïðåäåëåíèå íà âàêñèíèòå ñðåùó COVID-19
През последните няколко дни
участието на Китай в Проекта за
прилагане на ваксините срещу новия коронавирус" (COVAX) привлече вниманието на световните медии и бе високо оценено от международната общност. Китайски
официални лица многократно подчертаваха през последните дни, че
целта на този ход е да се насърчи
справедливото разпределение на
ваксините в световен мащаб, да
се гарантира получаването на ваксини от развиващите се страни и

в същото време да се призоват
по-способните страни да се присъединят и подкрепят COVAX.
Възмутително е, че след избухването на пандемията единствената световна суперсила не само се оттегли от СЗО, но и отказа да се включи в COVAX. Поредицата от едностранни действия
на САЩ сериозно подкопаха глобалното антиепидемично сътрудничество и бяха силно осъдени
от международната общност.
Председателят на Европейска-

та комисия Урсула фон дер Лайен излезе със статия, в която
приветства присъединяването на
Китай към COVAX. Тя посочи, че
мултилатерализмът е ключът към
постигане на глобалната цел за
достъп на ваксините за всички.
Бъркли, главен изпълнителен директор на Глобалния алианс за
ваксини и имунизация, посочи, че
участието на Китай в COVAX е от
голямо значение за справедливото разпределение на ваксините
между страните, особено за пре-

доставянето им на изостаналите
държави. Ройтерс коментира, че
Китай с практически действия
придвижва напред световния проект за ваксините.
В този критичен момент отговорностите и действията на Китай не само внесоха стимул в глобалното сътрудничество в борбата с пандемията, но доказват, че
Китай не е заплаха, а възможност
за останалите държави, и че страната не е техен съперник, а партньор.

Ðàäèî Êèòàé: Ïîëèòèêàòà çà çàåòîñòòà â Ñèíäçÿí ïîìàãà çà ëèêâèäèðàíåòî íà
áåäíîñòòà â ðàéîíà
Неотдавна американски
депутати предложиха проект за закон, който да не
допуска налагането на
принудителен труд на уйгурите. Според тях центровете за професионално
обучение в Синдзян-уйгурския автономен район и
различни компании в страната са се обединили в
"система за принудителен
труд". Но според официалните медии в Китай страната поставя на първо мяс-

то правото на съществуване и развитие на народа.
През последните години в
Синдзян благодарение на
политиката за ликвидиране на бедността са създадени нови работни места
и жизненият стандарт се
е повишил. В резултат на
това хората са по-щастливи и човешките им права
са гарантирани.
Екип от Института за изследване на човешките
права към Югозападния

университет за политически науки и право проведе
анкета, резултатите от която показаха, че обвиненията срещу китайската
политика в Синдзян са неоснователни. Китайската
политика за заетостта в
Синдзян отговаря на изискванията на ООН и на
международните норми. Тя
е изиграла важна роля в
премахването на бедността в района, посочват учените.
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Яйцето показва характера
Ново изследване твърди,
че може да определи личностните ви характеристики
по начина, по който обичате
да ядете яйцата си сутрин.
След като анализирали
данни от над 1000 участници, учените смятат, че се
открили статистическа
връзка между начините, по
които се готвят яйцата, и
редица личностни характеристики, изграждащи ха-

рактера на човека.
Резултатите показват, че
тези, които обичат яйцата си
поширани, са екстровертни
и положително настроени
личностни. Те слушат по-весела музика и са по-щастливи.
Тези, които обичат яйцата си варени, са безразсъдни, неорганизирани и импулсивни.
Тези, които обичат бър-

кани яйца, са внимателни и
подозрителни.
Хората, които предпочитат омлет пък, се отличават
със силна самодисциплина.
А тези, които обичат пържени яйца, имат по-силно
сексуално желание.
В допълнение, повече жени обичат яйца, сварени без
черупките, докато младите
мъже по правило обичат
пържени яйца.

7 признака, че сте
успели в живота
Всеки си задава въпроса какъв е смисълът на живота и в някакъв момент
прави своята равносметка.
Дали имате вярна самопреценка обаче? Изследователите смятат, че ако откриете себе си в следните
факти, то непременно може да се каже, че сте успял човек и ви е предопределено да постигнете
много.
1. Реализирали сте се
професионално. Ако работите това, което обичате, и
сте добър в това, което
правите, то вие със сигур-

ност сте успял. Това дава
самочувствие и сигурност,
че можете да бъдете независими и да избирате работното си място. Или наймалкото - да имате високи
изисквания към работодателя си.
2. Умеете да разрешавате проблеми. Това качество не е присъщо на всеки
човек, защото се изискват
различни умения, съобразителност, а и способност
да се поставиш на мястото на другия. Разрешаването на проблеми в критични ситуации показва, че

вие сте далновиден и мислите една крачка пред останалите.
3. Нищо не може да ви
спре да осъществите целите си. Целеустремеността
е положително качество,
прекалената амбиция - не.
Когато знаете какво искате от живота, е по-лесно
да го осъществите.

Каква е идеалната температура за чая
Според ендокриноложката Зухра Павлова ракът
на хранопровода е "национална болест" на народите,
които пият големи количества топли напитки. Да вземем за пример чая - когато
е твърде горещ, той изгаря
нашето гърло, което от своя
страна би могло да доведе
до деградация на лигавиците.
Лекарката базира твърденията си на изследване,
проведено върху група хора в североизточната част
на Иран в продължение на
10 години. През този период рак на хранопровода е
открит при 328 души, като
в 90% от случаите се разболяват тези, които пият
най-малко 700 милилитра
много горещ чай на ден.
Идеалната температура
на тази напитка, както от-

белязва ендокринологът, е
60 градуса. "При нея чаят е
горещ, но не пари. Как можете да разберете дали
температурата е правилна?
Уви, нямам по-мъдър съвет,
освен да опитате водата с
пръст. Ако можете да я понесете, можете да пиете",
каза тя.
Разбира се, чаят има и
безброй ползи. Той е пълен
с фитонутриенти, антиоксиданти за организма. Антиоксидантите в черния и зеления чай, наричани флаваноиди, спомагат за поддържането на здрави клетки и тъкани, както и здрава
сърдечна система. Той подсилва и имунната система,
защото помага на тялото в
борбата с бактерии, вируси, свободни радикали и
други.
Освен това чаят дава

нужния вкус без излишни
калории. Катехините, които
се откриват в зеления чай,
активират отслабването, като стимулират тялото да гори калории и да намалява
телесните мазнини. Катехините имат антивъзпалителни свойства, които помагат
в регулиране приема на
храна.
Пиенето на зелен чай
или чай оолонг пък предлага комбинираните ползи от
кофеин и катехини, които
засилват метаболизма, а
флаваноидите в чая намаляват склонността на тромбоцитите да се слепват, което е причинител на сърдечните болести и инфарктите. Те помагат на организма да се предпази от образуване на тумори. Зеленият чай има раково инхибиращи компоненти.

4. Притежавате неуморна упоритост. Упоритостта
помага да се поддържате
в добра форма. Не бъркайте с инатливостта обаче.
Упоритост се проявява там,
където има смисъл и си
струва. Инатът е неприятна черта на характера.
5. Не се боите да задавате въпроси. Глупав е са-

мо онзи въпрос, който не
е бил зададен. Питайте, питайте, питайте! Това показва, че не се отнасяте презрително към останалите, че
не ви е срам да признаете, че не знаете нещо, освен това ви дава шанс да
научите нещо ново.
6. Никога не се предавате. Всеки може да претърпи неуспех, но това не
е повод да се откажете. Успелият човек винаги намира начин. А понякога неуспехът се превръща в предпоставка за бъдещ успех.
7. Съзнавате, че промяната е във ваши ръце. Вие
и само вие управлявате
съдбата си. "Някои са родени велики, други постигат величие, а трети изпитват влиянието им" (Уилям
Шекспир).

3 признака за детска
гениалност

Три признака издават, че
детето ви може да е гениално, твърди руската детска психоложка Полина Загарова.
1. Любознателност. Например, когато гениалните
деца получават нова играчка, те са любопитни как е
"направена". За тях е интересно не само да играят с
нея, но и да я разглобят
на части, например.
Тези деца често обръщат
къщата с краката нагоре.
Благодарение на това бързо опознават света, защото се стремят да получат
максимално най-много информация.
2. Висока чувствителност. Надарените деца са с
висока чувствителност. На
физическо ниво това често
се проявява в дребни битови детайли. Тези деца са
претенциозни към дрехите
си - не понасят шевовете
на дрехите си, не искат да

носят шапка, не търпят ръкавици. Може да им е неудобно да седят на твърд
стол или пък да спят на меко легло, обяснява психоложката.
Детето естествено няма
обяснение за всичко това,
а то определено дразни родителите.
3. Нестандартни решения. Надарените деца търсят решения на друго ниво.
За тях всяка дреболия може да е стимул и подтик да
търсят. Тя събужда интереса му. Те харесват предизвикателствата за ума, жадуват за сложни логически
задачи, разказва психоложката.
Полина Загарова съветват родителите внимателно
да се отнасят към тези
дребни признаци, за да не
пропуснат да открият скритите заложби на детето.
От обекти;
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Изпълнителният комитет

Британският премиер
Борис Джонсън разглежда
продуктите за ново меню
в болницата "Роял Беркшир"
в Рединг, Англия

Е

вропейски лидери
предупредиха, че
предстоят трудни
месеци в момент,
когато разрастването
на пандемията от COVID19 принуждава властите
да налагат нови рестрикции, след като редица
страни отчетоха рекорден
ръст на инфекциите, а
целият континент надхвърли прага от 250 000 починали от заразата, предаде
Ройтерс.
Правителствата отчаяно се опитват да избегнат
пълната карантина, която
сдържаше инфекцията в
началото на годината с
цената на затварянето на
цялата икономика, но
трайният ръст на новите
случаи ги принуждава
неотклонно да засилват
контрола.
"Изправяме се пред
много, много трудни
следващи няколко месеца",
заяви на среща с лидери
на нейния Християндемократически съюз германският канцлер Ангела Меркел,
цитирана от в. "Билд".
Въпреки че Германия се
справя относително добре
в сравнение с други
държави в Европа, тя
също преживя рязък скок
на случаите и индексът на
бизнес среда Ifo вчера
отбеляза спад, отразявайки тревогите заради
вируса.
В Испания, където бяха
регистрирани повече от
един милион случая на
новия коронавирус, премиерът Педро Санчес предупреди, че страната е

Åâðîïà çàòÿãà ìåðêèòå
çàðàäè COVID-19
ÎÎÍ: Ïàíäåìèÿòà å íàé-ãîëÿìàòà êðèçà íà íàøåòî âðåìå
изправена пред извънредна ситуация, когато обяви
в неделя, че се въвежда
полицейски час в отделни
места и се забраняват
пътуванията между областите в някои случаи.
Италия също въведе
нови рестрикции, като
нареди ресторантите и
баровете да затварят след
18.00 ч., затвори кината и
фитнес залите и въведе
полицейски час в няколко
района.
Австрийският канцлер
Себастиан Курц днес
заплаши да наложи карантина като последно средство, ако скокът на случаите на заразата не се
успокои, предаде ДПА.
Ситуацията в болниците
ще определи, дали ще
бъде наложена нова
карантина, каза Курц.
"Никоя държава в света
няма да позволи системата й за интензивна медицинска помощ да стигне
до предела на възможностите си", добави канцлерът.
В Австрия възможното
претоварване на здравната система е законова
предпоставка за налагане
на карантина. Страната

на Християндемократическия съюз
(ХДС) в Германия е решил да
отложи планирания за 4 декември
партиен конгрес за избиране на
нов лидер, съобщиха източници от
партията на германския канцлер
Ангела Меркел, цитирани от
Ройтерс. Гласувано е единодушно в
подкрепа на предложението на
лидерката на ХДС Анегрет КрампКаренбауер да се вземе решение
на 16 януари дали е възможно
организиране на среща с участието
на 1001 делегати в условията на
пандемия от коронавирус. Ако
епидемичната ситуация е все още
неясна, партията ще трябва да
обмисли варианта с организиране
на виртуален конгрес и да позволи
на делегатите да гласуват по
пощата, заявиха източниците.
Крамп-Каренбауер заяви през
февруари, че ще се оттегли от
ръководния пост в ХДС.

Швейцарски съд

потвърди присъдата на бившия
украински депутат Микола
Мартиненко за изпиране през
банки в Швейцария на милиони
долари от подкупи. Федералният
наказателен съд също така остави
в сила присъдата на друг украинец,
който според съдебните документи
е бил финансов съветник на
Мартиненко и му е помогнал за
изпирането на около 3,4 млн.
долара от подкупи между 2009 и
2011 г. Мартиненко беше осъден
на 28 месеца затвор, от които 16
условно. Той също така беше
наказан с условна глоба в размер
на 250 000 швейцарски франка и
ще трябва да плати на швейцарските власти около 3,8 млн.
франка. Другият обвиняем по
делото беше осъден условно на 24
месеца затвор и глоба.

Турският президент

Улични музиканти се опитват да разведрят атмосферата и да
припечелят в гръцката столица Атина, където беше въведен вечерен
час заради нарастването на заразените с короновирус. В Атина,
където живее почти половината от населението на страната, хората
до голяма степен спазват новите правила, включващи задължително
носене на маски на открито и вечерен час.

въведе в неделя ограничение от шест души за
частни събирания на
закрито и от 12 души на
открито.
"Пандемията от COVID19 е най-голямата криза на
нашето време", заяви
генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш,
цитиран от АП. Гутериш
откри вчерашното онлайн
среща за световното
здравеопазване с призив
за глобална солидарност
пред кризата и поиска от
развитите страни да
подкрепят здравните
системи на страните,

които изпитват недостиг
на ресурси. Пандемията
беше водещата тема на
срещата, която според
първоначалните планове
трябваше да се проведе в
Берлин.
"Никой не е в безопасност, докато всички не сме
в безопасност от вируса",
заяви германския президент Франк-Валтер Щайнмайер. "Дори тези, които
се справят с вируса в
собствените си граници,
остават затворници в тези
граници, докато той не
бъде победен другаде",
подчерта той. ç

Реджеп Ердоган призова турците да
бойкотират френските стоки на
фона на спор с Париж по въпроса
за отношението към мюсюлманите
във Франция. "Така както някои
във Франция казват "не купувайки
турските стоки", аз се обръщам
оттук към моята нация: най-вече не
обръщайте внимание на френските
марки, не ги купувайте", заяви
Ердоган в реч в Анкара.

Повечето гласове

на проведения в неделя в Чили
референдум за нова конституция
подкрепят промяната на сегашния
основен закон, приет по времето
на диктатурата на ген. Аугусто
Пиночет. След преброяването на
гласовете в 90,78 на сто от
избирателните секции 78,24 на
сто са гласували в подкрепа на
промяната, а 21,76 на сто са се
обявили против. Критиците на
действащата конституция смятат,
че тя насърчава дълбокото
социално-политическо неравенство, довело до серия от протести
през 2019 и 2020 г.

ßïîíèÿ íÿìà äà ïîäïèøå äîãîâîð çà çàáðàíà
íà ÿäðåíèòå îðúæèÿ

Японският император Нарухито, носещ маска за лице за защита
срещу коронавируса, чете традиционното изявление за официалното откриване на извънредна сесия на горната камара на
парламента в Токио

Япония заяви вчера, че
няма да подпише договор на
ООН за забрана на ядрените оръжия и не подкрепя
влизането му в сила догодина, предаде АП. По този
начин правителството отхвърли желанието на оцелели от атомните бомбардировки японци, които призовават страната да се присъедини към споразумението и да работи за свят без
ядрени оръжия.
ООН потвърди в събота,
че 50 държави са ратифицирали договора, проправяйки
пътя за влизането му в сила

до 90 дни. Съобщението беше приветствано от противници на ядрените оръжия.
Споразумението обаче среща силна съпротива от САЩ
и други водещи ядрени сили. Главният секретар на
японското правителство Кацуноби Като каза, че Токио
споделя стремежа за свят
без ядрени оръжия, но не
смята, че договорът е начинът за постигането на тази
цел. "Подходът на Япония е
различен от този на договора и няма промяна в нашата позиция да не го подпишем", заяви той.

Япония отказва да подпише договора, въпреки че
е единствената държава в
света, преживяла ядрени нападения. Тя също така не иска да притежава, произвежда или приема на своя територия ядрени оръжия. В
страната са разположени 50
000 американски войници, а
страната е защитена от американския ядрен чадър. Нейният договор за сигурност
със САЩ също усложнява
усилията за присъединяването й към споразумението
за забрана на ядрените оръжия. ç
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çà ðàêåòèòå â Åâðîïà

Мощният тайфун Молави връхлетя вчера Източните Филипини и се наложи властите да евакуират
десетки хиляди хора, като същевременно се опитват да избягнат рисковете от пренаселване на центровете за спешно настаняване в условията на пандемията от коронавируса. Тайфунът принуди хиляди да
се евакуират в по-безопасни райони на юг от столицата Манила.

От стр. 1
Руският президент
Владимир Путин предложи да се обмислят мерки
за изграждане на взаимно доверие, като се
позволи на Русия да
извършва проверки на
американските комплекси "Иджис Ашор" в бази
на САЩ и НАТО в Европа, а САЩ да проверяват
руските ракети 9М729 в
обекти в Калининградска
област. "Предлагаме
всички заинтересовани
страни да обмислят
конкретни варианти за
мерки за взаимни про-

верки, за да се премахнат съществуващите
тревоги", заяви Кремъл.
Путин каза, че Русия
подкрепя мораториум
върху разполагането на
ракети със среден и
малък обсег с наземно
базиране, и призова НАТО
да обяви подобен ответен
мораториум. Той прикани
всички заинтересовани
страни да потърсят начин
за поддържане на стабилността в света без договора за ракетите със среден
и малък обсег по отношение на Азиатско-тихоокеанския регион. ç

Êèòàé ðàçðàáîòâà ñëåäâàùèÿ ñè
5-ãîäèøåí èêîíîìè÷åñêè ïëàí
Ïåêèí ñëåäâà èäåÿòà çà ò. íàð. äâîåí êðúãîâðàò - èêîíîìè÷åñêàòà
ñàìîäîñòàòú÷íîñò è âúçïîëçâàíå îò ãëîáàëèçàöèÿòà.
Ръководителите на
Китай започнаха вчера
четиридневно заседание,
на което ще бъде разработен планът за икономиката на страната през
идните пет години и ще
бъдат определени целите
за развитие до 2035 г.,
предаде ДПА.
Четиринайсетият
петгодишен план вероятно ще бъде насочен към
икономическа самодостатъчност, технологични
иновации и по-чиста
околна среда. Китай
продължава да следва
идеята за т. нар. двоен
кръговрат, според която
си поставя за цел да
засили икономическата
си самодостатъчност и
същевременно да продължи да се възползва от
глобализацията.
Президентът Си Цзинпин изчете работен
доклад при откриването
на пленарната сесия на
централния комитет на
Китайската комунистическа партия, предадоха
държавни медии. Заседанието ще продължи до
четвъртък, 29 октомври,
но не се очаква взетите
решения да бъдат обявени до следващата парламентарна сесия, която
обикновено се провежда
през март.
Заседанието ще работи на фона на засиленото
напрежение по въпросите
на търговията, човешките
права и пандемията от
коронавирус между
Пекин и САЩ, Австралия
и други западни страни.
Докато САЩ, Европа и

други части от света
преминават през втора
вълна на пандемията,
Китай успя до голяма
степен да овладее инфекцията, което позволи на
националната икономика
да започне да се възстановява. Очаква се тя да
се ускори до растеж от
4,9 на сто през третото
тримесечие на годината
след историческия спад
от 6,8 на сто през първите
Китай ще наложи
санкции на американски
компании заради доставката на оръжия за Тайван, заяви на пресконференция говорителят на
външното министерство
Чжао Лицзян. По думите
му ще бъдат санкционирани "Локхийд Мартин",

"Боинг дифенс" и "Рейтиън". Говорителят не уточни в какво ще се изразяват санкциите. Доставките на американско оръжие за Тайван сериозно
подкопават принципа на
единен Китай, нарушават
суверенитета на КНР и
накърняват нашите интереси в сферата на сигурността. В тази връзка
изразяваме решителен
протест и осъждаме
подобни действия", заяви
говорителят.
Пентагонът миналата
седмица съобщи, че
Държавният департамент
на САЩ е одобрил потенциалната продажба на
три оръжейни системи за
Тайван - сензори, ракети
и артилерия на стойност
общо 1,8 млрд. долара. ç

Китайският лидер Си Цзинпин изнесе работен доклад при откриването
на пленарната сесия на ЦК на Китайската комунистическа партия,
която ще продължи до четвъртък. Взетите решения вероятно ще бъдат
обявени до следващата парламентарна сесия, която обикновено се
провежда през март.
Хиляди
студенти
протестираха за
пореден ден
в тайландската
столица
Бангкок
срещу
премиера
Прают Чаноча, но и
все понастойчиво
призовават
за реформи,
които да
ограничат
властта на
крал Маха
Ваджиралонгкорн.
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В Борисовата градина обсъждат няколко варианта за нов треньор
Стамен Белчев коментира раздялата си с
ЦСКА пред Gong.bg.
Специалистът бе освободен от треньорския пост
след равенството 1:1 с
Арда. Вече бившият
наставник на "червените"
заяви, че не таи огорчение в себе си от случилото се и пожела успех
на отбора в шампионата
и Лига Европа. "Няма
какво да коментирам.
Пожелавам успех на
ЦСКА, всичко е наред.
Няма огорчение в мен.
Благодарен съм на
ЦСКА, че ми дадоха
възможност да работя.
Радвам се, че класирах
отбора там, където му е
мястото - в Европа, след
10 години отсъствие.
Пожелавам на следващия треньор да стане
шампион на България,
успех на ЦСКА!", заяви
специалистът.
Различни са версиите
кой ще застане на горещия стол начело на
"червените". ЦСКА найвероятно ще бъде воден
при гостуването на Рома
в групите на Лига Евро-

па в четвъртък от Даниел Моралес, който бе
помощник на уволнения
Стамен Белчев. В треньорския щаб на бразилеца ще бъдат Кирил
Динчев и Красимир
Чомаков. Това ще се
случи, ако ЦСКА не си
намери нов наставник до
тогава, което изглежда
малко вероятно.
Един от вариантите Златомир Загорчич, найвероятно ще отпадне.
Сред опциите е Стойчо
Младенов. Неговият
договор с казахстанския
Кайсар изтича през
ноември, но спецът
може и по-рано да си
тръгне оттам, ако се
стигне до преговори и
споразумение с ЦСКА.
Според "Факти" клубът
от "Армията" преговаря
усилено с французина
Беноа Кое. Той e бивш
полузащитник на ''армейците'', който през cезон
2004/2005 стана шампион
c ЦСКА под ръководството на Миодраг Йешич.
Кое имаше изключително
силна кариера като
футболист, като oсвен

51-годишният Стамен Белчев за втори път си тръгва от ЦСКА

титлата c ЦСКА, той има
2 титли на Франция c
Олимпик (Марсилия),
една Купа на Франция
със същия клуб, шампион e на страната си и c
Нант, a върхът в кариерата му e спечелването
на Купата на УЕФА c
италианския Интер.

След края на футболната си кариера бившият
полузащитник прекара
дълги години като треньор в школата на Интер, където направи
няколко набора шампиони. След това 51-годишният треньор води аматьорски френски клуб. ç

Â Èòàëèÿ
îòíîâî áåç
çðèòåëè
Италианският премиер
Джузепе Конте е издал нов
указ за борба с нарастващите случаи на COVID-19 в
страната,
твърди
PassioneInter.com. Така мачовете в Серия "А" отново ще
се играят при затворени врати. Новият указ изрично забранява присъствието на феновете в спортни съоръжения, като той влиза в сила
от днес. Спортните събития
и състезания, които не са "от
национален интерес", ще бъдат преустановени, тъй като
случаите на коронавирус
продължават да нарастват.
Досега на феновете бавно се разрешаваше да се
връщат на стадионите, като
максимумът беше около
1000 души. "За момента не
планираме да спираме професионалния футбол, но Серия "А" трябва да внимава.
Има създаден собствен протокол за провеждането на
мачове в условията на коронавируса, но често се
случват нарушения, които не
се наказват", заяви спортният министър Винченцо Спадафора пред телевизия "РАИ".
Така двубоят от групите на
Лига Европа в четвъртък Рома - ЦСКА ще се играе без
зрители. ç

"×åðâåíèòå" áåç ïîáåäà â ïúðâåíñòâîòî îò äâà ìåñåöà
Арда и ЦСКА завършиха 1:1 в двубой от
10-ия кръг на Първа лига. Домакините продължават да нямат загуба у дома от началото на първенството, докато "червените" нямат успех в последните шест срещи в шампионата за последните два месеца.
Първото полувреме предложи много битка
пред двете наказателни полета и реално никакви точни удари в рамките на двете врати.
Единственото, което впечатли феновете под
дъжда в Кърджали, беше бомбен удар в напречната греда на Амос Юга от ЦСКА в 40-ата

минута. Втората част започна по-добре за домакините с две опасности, в основата на които беше бившият играч на ЦСКА Спас Делев. След час игра пък голмайсторът на "червените" Али Соу получи първата си възможност, но не уцели вратата. Малко преди това
пък централният защитник на ЦСКА Юрген
Матей се контузи и беше заменен от Валентин Антов.
Арда откри резултата в 71-вата минута с
попадение на юношата на Лудогорец Светослав Ковачев. ЦСКА опита да отвърне на

удара след положения на Ахмедов и Соу, които обаче не успяха да уцелят вратата на
Арда. Това обаче стори резервата Жером
Синклер в 85-ата минута, а една по-късно
отново той уцели гредата. Синклер имаше и
трети шанс да се разпише в последната минута, но вратарят Караджов отрази удара
му.
Така "червените" не са побеждавали в първенството от края на август, когато спечелиха срещу Славия с 1:0 у дома с автогол на
Бенгюзов в последните минути. ç

Ãîëìàéñòîðúò íà Ëóäîãîðåö Èõèíèî
Ìàðèí å ñúñ ñ÷óïåí ãëåçåí
Неприятна новина
сполетя шампиона Лудогорец. Нападателят
на тима Ихинио Марин
ще отсъства от терените около четири месеца, тъй като е със
счупен глезен, съобщи "Гонг". Испанецът
бе заменен още в 16ата минута в мача с
Монтана, като преди
това вкара първия гол
за успеха с 3:1. Голмайсторът бе откаран
веднага в болница, а
тежката контузия, за
която се опасяваше
Станислав Генчев, е
факт. Това е сериозен
удар за Лудогорец, тъй
като Инхинио за кратко време се превърна
във водещ реализатор

за "орлите" и има 7 гола във всички турнири.
Монтана поведе и
загуби у дома от шампиона Лудогорец с 1:3
под проливния дъжд
на стадион "Огоста" в
мач от десетия кръг на
Първа лига. Гостите бяха водени от временния треньор Станислав
Генчев, след като обявиха, че се разделят с
Павел Върба и щаба
му след загубата от Антверпен с 1:2 в първия
мач от груповата фаза на Лига Европа. Тони Тасев (2) изведе домакините напред, а
Ихинио Марин (10) изравни и шест минути
по-късно се контузи

тежко, като бе заменен от Елвис Ману (52),
който направи обрата
пълен. Доминик Янков
(86) пък оформи крайния резултат.
Жозуе Са направи
своя официален дебют
за шампионите, а Светослав Дяков се завърна в титулярния им
състав. Нападателят
Кешеру, Козмин Моци
и Драгош Григоре останаха извън групата
на шампионите.
След успеха си Лудогорец събра 20 точки на втората позиция
и отново е на два пункта зад лидера Локомотив (Пловдив). Тимът от
Разград е с мач помалко. ç

Най-малко четири месеца Ихинио Марин ще се възстановява от тежката контузия
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Българинът в тима на Кайсар Алекс Колев с червен
картон при поражението от Жетису
Воденият от Стойчо Младенов
Кайсар претърпя загуба с 1:3 като
гост на Жетису в мач от 15-ия
кръг на футболното първенство на
Казахстан. Така беше сложен край
на серията на Кайсар от четири
поредни мача без поражение.
Домакините от своя страна спряха
поредицата си четири последователни загуби.
Аслан Дарабаев даде аванс на
домакините в 29-ата минута, когато с далечен удар затрудни вратаря Александър Зарутский, който
пропусна топката да мине през
ръцете му. В 41-вата минута Алекс
Колев остави Кайсар с човек помалко. Той получи пресилен червен картон, след като при опит за
задна ножица изрита Ненад Адамович от Жетису в главата.
Въпреки намаления си състав
гостите от Кизилорда успяха да
изравнят в 48-ата минута с попадение на Елвин Фортес, който с
хубав диагонален удар прати
топката точно под гредата на
Алмат Бекбаев. Шест минути след
това Максим Федин изпусна дузпа
за гостите. Наказателният удар
беше отсъден за игра с ръка в
наказателното поле на Мирам
Сапанов. Бекбаев обаче спаси
удара от бялата точка на Федин.
Домакините стигнаха до победата с два гола в последните двайсет минути. Първо Дейвид Мавутора възстанови аванса на Жетису в
71-вата с удар извън наказателното поле, а в 80-ата Айбар Жаксиликов с глава, след центриране от
корнер, оформи крайния резултат.
С този успех Жетису събра
актив от 19 точки и излезе на

:

Îòáîðúò íà Ìëàäåíîâ ïðîïóñíà
äóçïà è çàãóáè â Êàçàõñòàí

Íàêðàòêî

Григор Димитров запази
20-ото си място
в обновената световната ранглиста на АТР. Първата ни ракета
достигна до полуфиналите на
турнира в Антверп през миналата
седмица, но това не се отрази на
позицията му в класацията. Той
има в актива 2215 точки, като ще
може да прибави нови през
следващите дни с участието си на
турнира от категорията АТР 500
във Виена. Първо препятствие
пред Григор там ще бъде Карен
Хачанов. Досега двамата не са
спорили един срещу друг в
официален мач. Промени в топ 10
няма. Лидер остава Новак
Джокович (Сърбия) с 11 740
точки. Втори е шампионът от
"Ролан Гарос" Рафаел Надал
(Испания) с 9850, а трети Доминик Тийм от Австрия с 9125
точки.

Арсенал падна у дома
от Лестър
с 0:1 в един от най-интригуващите
двубои от шестия кръг на
английската Висша лига. В 80-ата
минута Джейми Варди бе изведен
сам от лявата страна на атаката и
вкара красив гол, с който донесе
трите точки на гостите. Други
резултати: Саутхемптън - Евертън
2:0 и Уулвърхемптън - Нюкасъл
1:1.

Гранада спечели
с 1:0 при визитата си

Винаги когато има треньорска криза в ЦСКА, един от вариантите е Стойчо Младенов

шесто място в класирането. Кайсар е пети с една точка повече и
на три от четвъртия Тобол.
Веднага след тази среща се
заговори, че Стойчо Младенов
може да напусне Кайсар и да
приеме предложението на ЦСКА
да поеме отбора. Според някои
медии договорът на българския

специалист с казахстанския тим е
до края на ноември. Самият
Младенов много пъти е заявявал,
че може да се върне на "Армията"
само при определени условия пълна спортно-техническа власт,
което според запознати с нравите
на сегашното ръководство трудно
може да се случи. ç

на Хетафе в мач от седмия кръг
на испанската Ла Лига и се
изравни на върха в класирането с
шампиона Реал (Мадрид). В
последната минута на първата
част дойде голямата драма в
мача, след като Джене Даконам
извърши нарушение срещу
полузащитника на гостите Янхел
Ерера в наказателното поле.
Съдията отсъди дузпа, а Анхел
Монторо (45+2-дузпа) вкара от
бялата точка. След успеха си
Гранада събра 13 точки и се
изравни с лидера Реал (Мадрид).
Хетафе е на девета позиция с 10
точки. Други резултати: Валядолид
- Алавес 0:2, Кадис - Виляреал 0:0
и Реал Сосиедад - Уеска 4:1.

Äèêîâ ïðàòè
Þâåíòóñ ñ íîâà èçäúíêà áåç Ðîíàëäî
Ëîêîìîòèâ (Ñô)
íà âúðõà âúâ
Âòîðà ëèãà
Отборът на Локомотив (София) се върна
на върха във Втора лига, след като надви
трудно с 3:2 Струмска слава. Двубоят от 11ия кръг на стадион "Локомотив" бе доста драматичен и с обрати, но накрая "железничарите" записаха важен успех. Герой за столичани стана Светослав Диков (45, 61), който
вкара втория и третия гол. Преди това Александър Александров бе изравнил за Локомотив в 31-ата минута. Капитанът на гостите Борислав Николов пък отбеляза и двата гола
за тима от Радомир. Той първо даде аванс на
гостите в 13-вата минута, а после възстанови
равенството секунди след втория гол на "червено-черните".
Локомотив вече има актив от 25 точки след
10 изиграни двубоя. Кариана (Ерден) остана
втори с 23 точки, а Пирин вече е трети с 22,
но има мач повече от първите два отбора в
класирането.
Резултати: Локомотив (Горна Оряховица)
- Хебър (Пазарджик) 0:0, Спортист (Своге) Янтра (Габрово) 1:0, Добруджа - Пирин (Благоевград) 0:2 и Созопол - Септември (София) 0:0. ç

Шампионът Ювентус не успя да победи у дома Верона и
стигна до 1:1 в мач
от петия кръг на
Серия "А". Домакините бяха без голямата
си звезда Кристиано
Роналдо, който е дал
вече три положителни теста за коронавирус и е под карантина. Пауло Дибала
се завърна в титулярния състав на "бианконерите" и игра в
атака с Алваро
Мората, а зад тях
действаше Аарън
Рамзи.
След намесата на
ВАР не бяха зачетени два гола - по
един и за двата
отбора през първото
полувреме. Ебрима
Коли от гостите
вкара топката в
мрежата в 15-ата
минута, но голът не
бе признат заради
засада. В 42-рата

Деян Кулушевски (вляво) изравни за Ювентус след самостоятелен пробив
Снимка Пресфото БТА

минута Хуан Куадрадо шутира силно и
прати топката в
напречната греда, а
три минути след това
гол на Алваро Мората не бе зачетен
заради засада.
През втората част
Андреа Фавили (60)

изведе гостите напред, а в 76-ата минута Дибала уцели
греда. Все пак скоро
след това влезлият
като резерва Деян
Кулушевски (78)
изравни след самостоятелен пробив.
Така Ювентус

направи втора поредна издънка, след като
в миналия кръг не
успя да победи
Кротоне и също
завърши 1:1. "Бианконерите" са пети с 9
точки, а Верона е с
една по-малко на
осмата позиция. ç

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

14

27.10.2020 ÇÅÌß

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

27.10.2020 ÇÅÌß

15

Тв програма - вторник, 27 октомври

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

bTV

00.15
01.30
02.30
03.30
04.50
05.50
06.50
07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16:30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
22.00
22.30
23.15

„Нашият следобед с БСТВ“ (п)
„Общество и култура“ (п)
„Дискусионен клуб“ (п)
„За историята свободно“ (п)
„Студио Икономика“ (п)
„Лява политика“ (п)
Музикален антракт
„Антидот“ с Юлия Ал-Хаким (п)
„Общество и култура“ (п)
„Не се страхувай“ (п)
ТВ пазар
„Актуално от деня“ (п)
ТВ пазар
„Думата е ваша“ (п)
Документален филм
ТВ пазар
„Студио Икономика“ (п)
ТВ пазар
„Нашият следобед с БСТВ“ с водещ
Елена Пенчукова
Новини
„Антидот“ с Юлия Ал-Хаким
„Думата е ваша“ – открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини – централна емисия
„Актуално от деня“
„Лява политика“ с Александър Симов
Новини (п)
„Актуално от деня“ (п)
„Лява политика“ (п)

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /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 /п/
14.00 Когато сърцето зове 2 - 12-сериен тв
филм /САЩ, 2014 г./, 1 епизод,
режисьор Майкъл Лънсън Джуниър,
в ролите: Ерин Кракоу, Даниъл Лисинг, Чела Хорсдал, Мартин Къминс
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Животинският свят на природен парк "Витоша"
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
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджиева
22.00 Геният Пикасо - 10-сериен тв филм
/САЩ, 2018 г./, режисьор Кенет
Билър, в ролите: Антонио Бандерас,
Клеманс Поези, Алекс Рич, Саманта
Коли и др.
23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата - Храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец", Тутракан /п/
04.25 Когато сърцето зове 2 - тв филм /1
епизод/п/

05.00 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 58
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 18
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
2, еп. 116
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 109 - 111
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 77
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 90
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. 10
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 50
02.50 "Преди обед" /п./

bTV Action
05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 17
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 16 - 19
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 17
09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 1
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 9
11.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 2
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4
13.00 "Вдъхновение за убийство" - психотрилър, драма (тв филм, Канада, 2016),
в ролите: Ванеса Рей, Адам Корсън,
Тара Спенсър-Неърн, Тайлър Хайнс
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 18
16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 2
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 3, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" сериал, с. 3, еп. 1
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Хелбой ІІ: Златната армия" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, Германия, 2008), в
ролите: Рон Пърлман, Селма Блеър,
Дъг Джоунс, Джон Хърт, Джон Алекзандър и др.
00.15 "Ел Чапо" - сериал, с. 3, еп. 1
01.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 3
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 10
03.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
04.15 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 2

bTV COMEDY
05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 20, 21
(последен)
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
09.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Хаос вкъщи" - комедия, семеен (САЩ,
2012), в ролите: Били Кристъл, Бет
Мидлър, Мариса Томей, Том Евърет
Скот, Бейлий Мадисън и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
14.30 "Селцето" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу

Превалявания
Днес облачността над южните и западни райони ще се увеличи, но
ще бъде без валежи. Дневните температури ще останат без промяна,
от 16 до 21 градуса. Ще се появи слаб източен вятър.
В сряда облачността ще бъде променлива, предимно висока и
средна. Минималните температури ще са от 5 до 10 градуса, в източната половина на страната до 12-13. По-късно следобeд на места в
южната половина на страната е възможно да превали слаб дъжд.
В четвъртък облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат от 7 до 12 градуса, а дневните - от 15 до 20. В петък
облачността ще бъде значителна. Минималните температури ще са от
6 до 11, а дневните от 15 до 20, в южните райони до 21 градуса. Ще
духа слаб, в Дунавската равнина - до умерен западен вятър.
Следобeд над крайните североизточни райони ще превали дъжд. В
събота и неделя ще бъде слънчево, сутрин в низините и котловините
на места - мъгливо. Температурите слабо ще се понижат и минималните ще са от 1 до 7 градуса, а дневните - от 12 до 17 градуса.

ÇÅÌß
София 1301
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факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Сватбата на Уайлд" комедия, романтичен, в ролите: Глен Клоус, Джон
Малкович, Патрик Стюарт, Мини Драйвър, Грейс
Ван Патен, Джак Давънпорт, Ноа Емърик, Питър
Фачинели, Лили Енглърт и др.
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 4, 5
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 109
20.00 "На гости на третата планета" - сериал, еп. 62
20.30 Премиера: "Селцето" - сериал, еп. 5
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал, с.
2, еп. 8
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 5, еп. 3, 4
00.00 "Хаос вкъщи" /п./ - комедия, семеен
(САЩ, 2012)
02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
7, 8
08.00 "Перфектно убийство" - трилър, криминален, драма (САЩ, 1998), в ролите: Майкъл Дъглас, Гуинет Полтроу, Виго Мортенсен, Дейвид Сушей,
Сарита Чаудъри и др.
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 9, 10
12.45 "Вълна след вълна" - комедия (Италия, 2016), в ролите: Роко Папалео,
Алесандро Гасман, Луз Чиприота,
Масимилиано Гало и др.
14.45 "Двоен агент" - трилър, романтичен,
драма (САЩ, 2004), в ролите: Шарън
Стоун, Рупърт Евърет, Джулиън Уодъм, Майкъл Кокрън, Ан Ламтън,
Джим Пидок и др.
16.45 "Не се замисляй" - комедия (САЩ,
2016), в ролите: Кийган-Майкъл Кий,
Гилиън Джейкъбс, Майк Бърбиглия,
Кейт Микучи, Тами Сагър и др.
18.45 "Психиатрията Стоунхърст" - трилър,
хорър (САЩ, 2014), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Брендън Глийсън, Бен Кингсли, Майкъл Кейн, Джейсън Флеминг
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Сватбата на Уайлд" комедия, романтичен (САЩ, 2017), в
ролите: Глен Клоус, Джон Малкович,
Патрик Стюарт, Мини Драйвър, Грейс
Ван Патен, Джак Давънпорт, Ноа
Емърик, Питър Фачинели, Лили Енглърт и др.
23.00 "Джунгла" - трилър, биографичен,
драма (Австралия, Колумбия, Великобритания, 2017), в ролите: Даниел
Радклиф, Ясмин Касим, Луис Хосе
Лопес, Лили Съливан, Яцек Коман
01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 9,
10
03.15 "Логан: Върколакът" - фантастика,
екшън (САЩ, 2017), в ролите: Хю
Джакман, Патрик Стюарт, Дафни
Кийн, Бойд Холбрук, Стивън Мърчант, Ричард Грант, Ерик Ла Сал,
Елизабет Родригес и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
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"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (премиера) - сериал, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сезон 8
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 8
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/
07.20 "Родени в Китай" - док. филм /п/
09.00 "Цветарница на мистериите: Мълчание"- мистерии с уч. на Брук Шийлдс,
Бренън Елиът, Бю Бриджис, Кейт
Дръмънд и др.
11.00 "Разкажи ми за любовта" - романтичен филм с уч. на Шарлот Съливан,
Кори Севиър, Кристи Лейнг, Колин
Лорънс, Престън Вадърслийс и др.
13.10 "Хотел за кучета"- семеен филм с уч. на
Ема Робъртс, Джейк Остин, Лиса Кудроу, Трой Джентъл, Кевин Дилън /п/
15.20 "Кин" (премиера) - приключенски
екшън с уч. на Майлс Труит, Джак
Реинър, Денис Куейд и др.
17.30 "Tomb Raider: Първа мисия" - приключенски екшън с уч. на Алисия
Викандер, Доминик Уест, Уолтън Гогинс, Даниел Ву, Кристин Скот Томас, Дерек Джакоби и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4
21.00 "Ангели и демони" - трилър с уч. на
Том Ханкс, Юън Макгрегър, Армин
Мюлер-Стал, Айелет Зурер, Стелън
Скарсгард, Пиерфранческо Фавино
23.50 От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.30 "Под прицел" - криминален екшън с
уч. на Клинт Истууд, Джон Малкович,
Рене Русо, Дилан МакДермът, Гари
Коул, Джон Махони и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 203
"Фатима". "Аканат". "Натали". Завала. Вагони. Иконом. Акинак. Единак. Сатана. Масиви. Иванов (Михаил). Оникян (Стефка). Дяково. Оварит. Скатол.
"Татари". Арамис. "Вилиси". "Надали". Далида (Йоланда). Латина. Пиколо. "И питам". Катари. Лирика. Камина. Ироним. Аратор. Карате. МАДАРА.
Дакота. Отолит. Нерити. Реноме. Мотика. Асавак.
ЛАВАЦА. Царица. Амиров (Фикрет). "Се ла ви".
Есенин (Сергей). Анилин. Рококо. Никола. Целина. Алеман. Ларина. Иранит. Котило. МОКОНА.
Кимоно. Комини. Калина. Бараки. Табита. Токата.
СОНАТА. Катани. Колики. "Летало". Тераса. Атанас. Атаман. Аполон. Попара. Комари. Окаден.
Селеда (Анджи). Намеса. "Анатол".

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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Îáÿâèõà íàãðàäèòå
îò ôåñòà ïî
êëàñè÷åñêà êèòàðà
â Êþñòåíäèë
Голямата награда от фестивала
на класическата китара в Кюстендил получи Биляна Лазарова - възпитаничка на Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен. Двайсет и четвъртото издание на конкурса беше организирано от Община Кюстендил
и читалище "Братство", с подкрепата на Министерството на културата. Участваха само музиканти от
България, заради епидемиологичната обстановка.
Присъдени са три едногодишни
стипендии. Те са получени от Биляна Лазарова - Плевен, Малена
Шишкова и Александра Иванова София. Връчени са и три награди на Александър Иванов - Пловдив,
Росица Гочева - София, и Ема Тороманян - Бургас. Участниците във
фестивала са оценявани от найдобрите специалисти в областта на
китарата - доц. д-р Росен Балкански, д-р Милена Вълчева, д-р Столина Добрева, д-р Нели Недева.ç

Ïðåìèåðà íà ìþçèêúëà
"Ïàðèæêàòà ñâåòà
Áîãîðîäèöà" â ÍÄÊ
На 5 ноември в зала 1 на
НДК ще видим хитовия спектакъл по музика на Рикардо
Кочанте на Държавната
опера - Варна. Режисьор е
Петко Бонев, диригент Страцимир Павлов.
Режисьорското решение
на Петко Бонев и визията на
спектакъла със сценограф и
костюмограф Ася Стоименова
и 3D мапинга от Elektrick.Me,
ни внушава величествената
катедрала. Оркестрацията и
музикалното ръководство са
работа на Данко Йорданов, а
маестро Страцимир Павлов е
диригент на този амбициозен

спектакъл. Текстът е на Люк
Пламондон, хореограф е Станислава Томова. На 5 ноември
ще оживее историята на Есмералда, Клод Фроло и Квазимодо, разказана от солистите,
хора, балета и оркестъра на
Държавната опера - Варна.
В образа на Есмералда ще
се превъплъти Лилия Илиева,
Клод Фроло ще е Драгомир
Шопов, Квазимодо - Велин
Михайлов, Феб дьо Шатопер Борислав Веженов, Фльор дьо
Лис дьо Гондельор - Мария
Павлова, Пиер Гренгоар Момчил Караиванов, а Клопен
Труйфлу - Николай Колев.çç

Михаил Белчев е сценарист на големия концерт
"Третият лъч", който събира
звезди от няколко генерации
в НДК. При 30 процента от
капацитета на зала номер едно на 11 ноември ще прозвучат както някои от най-големите хитове в родната поп
музика от десетилетия насам, така и абсолютно нови
песни.
Мишо Белчев е готов с
уникално добра балада в неговия типичен френски стил,
обвеян от аромата на романтика и носталгия. Първата
премиера на "Песенен послеслов" беше през лятото във
Варна, където Мишо и

Ïîêàçàõà íîâàòà âåðñèÿ íà
îáðàçèòå â "Íó, ïîãîäè!"

:

Кристина Белчеви редовно
гостуват с прекрасните си
шлагери. "Животът ми е пряка реч - тиренце между двете дати. Недейте се коси от
жал и хич недейте се измъчва. Не вярвайте, че съм умрял, аз просто съм в друга
кръчма", пее Мишо Белчев с
музиката на Хайгашод Агасян.
Маргарита Хранова също
е готова с изненада - "Последен танц". Овации ще има
и за нейния хит "По пътя".
Орлин Горанов ще вдигне адреналина със "Светът е за
двама", "Да започнем отначало" и "Анкора". С любими
песни ще блеснат още Тони
Димитрова, Веселин Маринов, дует "Ритон", Милица Божинова и Асен Масларски,
Деси Добрева, Хайгашод
Агасян, Камен Воденичаров,
Тончо Токмакчиев. Режисьор
е Николай Априлов.çç

Ìèõàèë Áåë÷åâ
ñúáèðà çâåçäè
â ÍÄÊ

"Союзмултфилм"
показа образа на
заека в новите епизоди на популярния
анимационен филм
"Ну, погоди!".
Заекът ще бъде
озвучен от шоумена
Дмитрий Хрусталев,
съобщи пресслужбата на филмовото
студио. Вълкът в новите серии ще говори с гласа на Гарик
Харламов.
"Нашата творческа група отдавна
търси модерно въплъщение на пакостливия герой, бяха създадени над 30
вариации на изображението
- беше важно да се намери
баланс между чертите на характера, както и да се запази приемствеността с класическата версия: например
нашият заек има същия цвят
на очите", каза Юлия Осе-

27.10.2020 ÇÅÌß

16

Íàêðàòêî
Енрике Иглесиас най-великият латино
изпълнител

Испанският певец ще
бъде почетен като
най-великия латино
изпълнител на всички
времена на наградите
за латино музика на
сп. "Билборд".

Изпълнителят на хита
Hero ще получи
почетното отличие в
центъра Би Би енд Ти
в Сънрайз, Флорида,
като признание за
бляскавата му кариера. През годините
45-годишният певец е
продал над 180
милиона копия от
записите си. Над 10
милиона души са
присъствали на
концертите му по
света.

Хуан Диего Флорес
ще пее в НДК

тинская, генерален продуцент на филмовото студио.
"Вълкът е с по-остри черти, а образът на заека, за
разлика от него, е със заоблени контури - от една страна, това е много сладък персонаж, но притежава присъщите му хитрост и находчивост, отбеляза тя.çç

Прочутият перуански
тенор Хуан Диего
Флорес ще пее в
София на 14 януари
2021 г. На сцената на
зала 1 в НДК ще му
партнират Софийската филхармония и
диригентът Кристофър Франклин.
"Нямам търпение да
пея за вас", каза
Флорес. За него това
е първи гастрол на
българска сцена.
Смятан е за найдобрия лиричен
тенор на актуалната
оперна сцена днес.

