
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 203 (7804) Год. XXXII 70 ст.

25.10.2021
ПОНЕДЕЛНИК

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Âëàäèìèð Ïóòèí: Êàïèòàëèçìúò âå÷å íå ðàáîòè!
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Русия продължава по пътя на разумния консерватизъм,
обяви руският лидер на Форума във Валдай

днес

Åðäîãàí ãîíè
ïîñëàíèöèòå íà ÑÀÙ
è 9 çàïàäíè ñòðàíè

Вашингтон очаква Анкара
да изясни думите на
турския президент Реджеп
Тайип Ердоган за обявя-
ването на посланиците на
десет държави за персо-
на нон грата, заяви
представител на Държав-
ния департамент пред
кореспондент на ТАСС.
Ердоган каза в събота, че
е възложил на външното
министерство да обяви
посланиците на 10
държави за персона нон
грата, след като те
направиха съвместно
изявление във връзка с
процеса срещу НПО
активиста Осман Кавала.
Това са посланиците на
САЩ, Германия, Дания,
Финландия, Франция,
Холандия, Швеция,
Канада, Норвегия и Нова
Зеландия. ç
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Èçáîðúò -
äúðæàâíèê èëè
ïîïóëèñò!?

ÑÏÎÐÒ

Áúëãàðèí áåëåæè
çà òèìà íà Áåêúì

Бившият аржентински на-
ционал Гонсало Игуаин
отбеляза гол и направи
три асистенции за побе-
дата на своя Интер (Мая-
ми) с 5:1 над Синсинати в
мач от американската
Мейджър лийг. Неговият
брат Федерико Игуаин
също бе на висота, като
се отличи с гол и асис-
тенция. Футболистът с
български корени Индиана
Василев, син на бившия
футболист на Сливен
Денчо Василев, също до-
принесе за победата на
Маями, реализирайки
третия гол за тима. Инди-
ана Василев влезе в игра
в 66-ата минута на мяс-
тото на Федерико Игуаин
и три минути по-късно се
разписа с мощен шут.
Това е трети гол за аме-
риканеца с български
произход за отбора, соб-
ственост на Бекъм. ç

Ðóìåí
Ðàäåâ

избра
дълга
пред
рейтинга

а си достоен
държавник, не
означава да
вземаш популяр-

ричен бе държавният глава. Румен Радев
изтъкна, че алтернативите пред служеб-
ното правителство са били или да
затвори напълно държавата по примера
на предишните управляващи, или да
приложи гъвкав и отворен подход. Той
допълни: "Още помним изгонването на
хората от градинките, блокадата на
градовете, щетите за икономиката,
пълното отмиране на социалния и
културния живот, от което все още не
можем да се възстановим.

Предишните управляващи насадиха
крайно недоверие към ваксините, които
са най-надеждната защита срещу корона-
вируса", заяви Румен Радев.

ни и лесни решения. Да
си обединител, не
означава да си удобно
на всички "конферан-
сие", а да отстояваш
позиция и да убеждаваш
хората в нея. Да си
достоен, означава да
можеш да признаеш и
когато си сгрешил! Така
постъпи президентът
Румен Радев на срещата
със служебните минист-
ри по повод изостряне-
то на обстановката,
свързана с COVID-19 и
въвеждането на  "Зелен
сертификат", който е
непопулярен сред близо
80-те процента българи,
които не са се ваксини-
рали.

Най-лесното за
Румен Радев щеше да
бъде да постъпи по
бойкоборисовски -
лично да нахока минис-
трите и да смекчи
мерките предизборно,
за да изиграе ролята на
добрия Бащица.

Като достоен българ-
ски офицер и държав-
ник Румен Радев заста-
на зад експертизата на
своите министри и се
обоснова, че животът и
здравето на хората са
по-важни от личния
рейтинг и изборния
резултат. Но и не
спести критики към
екипа за начина, по
който бяха въведени
мерките без гратисен
период, който да
позволи на семействата
и бизнеса да се съобра-
зят с тези радикални
промени. Бе отчетена и
грешката за липсата на
проактивна информаци-
онна кампания за
ваксините.

Обратно бе поведе-
нието на Бойко Бори-
сов, който "отваряше" и
"затваряше" държавата
според личните му
предизборни и бизнес
сметки, който флиртува-
ше с чалга и фитнес
клубовете, докато
институциите на култу-
рата и духовността бяха
под ключ. По негово
време болни умираха на
стълбите пред болници-
те, бяхме първи по
смъртност в света,
а ваксините се превоз-
ваха в камиони за
кренвирши.

а извънредната среща на служебните
министри по повод covid обстановката
президентът Румен Радев заяви: "Ясно
беше, че определени партии и кандидат-
президенти ще се възползват от ситуаци-
ята, ще спекулират, ще истеризират, ще
искат оставки и ще саботират действия,
без да предложат алтернатива или дъл-
госрочно решение. Те броят гласове, но
ние броим заболелите и починалите,
защото управленската отговорност лежи
върху нас. Като човек на дълга за мен
приоритет са хората, а не рейтингът.
Животът на нашите съотечественици за
мен е по-важен от изборния резултат,
който ще приема със смирение", катего-

Новорегистрираните безработни
в цялата страна отново са повече
от постъпилите на работа - това со-
чат най-новите данни от специали-
зираното наблюдение на пазара на
труда на Националния статистичес-
ки институт и предварителните дан-
ни на Агенцията по заетостта зара-
ди Covid-19. В последната наблю-
давана до момента седмица от 11 до
17 октомври те са съответно 5300 и
3460 души. Наблюдението сочи, че
седмица по-рано, от 4 до 10 октомв-
ри, новорегистрираните в цялата
страна са почти двойно повече от
започналите работа. От края на де-
кември 2020 година до момента но-
ворегистрираните безработни са
малко над 222 хиляди души, а пос-
тъпилите на работа от регистрира-
ните в бюрата по труда са 190 хи-
ляди души.

Ïðåçèäåíòúò å êàòåãîðè÷åí, ÷å òåçè, êîèòî ñàáîòèðàò
„Çåëåíèÿ ñåðòèôèêàò“, íå ïðåäëàãàò àëòåðíàòèâà

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Áåçðàáîòèöàòà
îòíîâî çàïî÷íà
äà ðàñòå
Ïðåç ëÿòîòî òåíäåíöèÿòà
áå êúì ðúñò, 222 õèëÿäè
íà áîðñàòà, ñ íîâà ðàáîòà
190 õèëÿäè

До 10 дни могат да се осигурят щадящи тестове - тип близалка, за децата и ако
родителите им са съгласни да се тестват, те ще могат да се върнат в училище.
На снимката: Първокласничка общува с класната си в 21-ви век в онлайн
обучение. 5  2

Индиана
Василев
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Животът на нашите съ-
отечественици е по-важен
от изборния резултат. То-
ва заяви президентът Ру-
мен Радев на среща с ми-
нистри от служебното пра-
вителство във връзка с
разпространението на
COVID-19, съобщи Епицен-
тър.бг. Наистина ситуация-
та е напрегната въпреки
прилаганите пропорцио-
нални мерки. През послед-
ните дни броят на заболе-
лите и починали българи е
тревожно висок и болни-
ците се задъхват. Същата
картина наблюдаваме и в
държави от Източна Евро-
па, където нивото на вак-
синацията е ниско. Разби-
рам, че алтернативите през
служебното правителство
бяха или да затвори напъл-
но държавата, или да при-
ложи гъвкав и отворен под-
ход. Подкрепих вашето
виждане за съхраняване на
социалната и икономичес-
ката активност чрез сер-
тификат за преболедуване,
ваксинация или тест, защо-
то затварянето е крайна
мярка. Още помним изгон-
ването на хората от градин-
ките, блокадата на градо-
вете, щетите за икономика-
та и пълното отмиране на
социалния и културния жи-
вот, от което все още не
може да се възстановим.
Знам колко неблагодарна
е една такава стъпка, ко-
гато едва 20% от населе-
нието е ваксинирано, по-
сочи Радев. Предишните
управляващи насадиха
трайно недоверие към вак-
сините, които са най-на-
деждната ваксина срещу
вируса. Ясно беше, че оп-
ределени партии и канди-
дат-президенти ще се въз-
ползват от ситуацията, ще
спекулират, ще истеризи-
рат, ще искат вашите ос-
тавки, без да имат смелост-
та да предложат алтерна-
тива и дългосрочно реше-
ние, защото броят гласо-
ве. Но ние броим заболе-
лите и починалите, защо-
то управленската отговор-
ност лежи върху нас. На-
пълно осъзнавам негатив-
ния ефект от това решение
особено преди изборите.
За мен приоритет са хора-
та, а не рейтингът. Живо-
тът на нашите съотечест-
веници е по-важен от из-
борния резултат, повтори
държавният глава. Готов
съм да платя цената на
всички битки, които тряб-
ва да водим, за да защи-

Ðóìåí Ðàäåâ êúì ìèíèñòðèòå: Æèâîòúò íà
áúëãàðèòå å ïî-âàæåí îò èçáîðíèÿ ðåçóëòàò

тим живота и здравето на
българите. Въпреки висока-
та цена подкрепих вашите
решение, защото те оста-
вят обществото и икономи-
ческият живот отворени,
дава свобода на избор и
ни вади от пагубния цикъл
обществото ни да диша от
локдаун до локдаун. Начи-
нът на въвеждане на тези
мерки обаче търпи сериоз-
на критика. На хората не
беше дадено достатъчно
време да приемат тези
мерки и това предизвика
стрес и възмущение, допъл-
ни президентът, цитиран от
Агенция "Фокус". Мерките
трябва да бъдат пропорци-
онални и да изключват дис-
криминация, ваксиниране-
то в никакъв случай не
трябва да бъде принудите-
лен акт, заяви още прези-
дентът. Искам да поставя
някои въпроси, които въл-
нуват българите, и очаквам
служебното правителство
да даде възможно най-бър-
зо отговор и адекватно ре-
шение. На първо място де-
цата и техните родители,
които прекараха година и
повече затворени, са най-
ощетени от тези мерки. За-
това очаквам приоритет в
работата на правителство-
то да бъде възможно най-
бързото връщане на деца-
та в клас, особено от 1-ви
до 4-ти клас, при гаранти-
ране на здравето на деца-
та и учителите, посочи пре-
зидентът. На второ място,
получавам информация, че
на много места вместо обе-
щаните безплатни тестове
хората заплащат от 15 до
40 лв. за тест. Така един
работник да плаща до 80
лв. на седмица, за да ходи
на работа. Очаквам Минис-
терството на здравеопаз-
ването да провери възмож-
но най-бързо тези факти и
да осигури обещаните без-
платни тестове, заяви той.
Въпросът за издаване на
сертификат срещу антите-
ла на хора, които не са ре-
гистрирани в системата, за-
сяга хиляди българи. Апели-
рам правителството въз-
можно най-бързо да проу-
чи има ли такъв опит в дру-
гите държави и ако има,
възможно ли е той да се
приложи у нас. Очаквам
ясен отговор и указания
към личните лекари и бол-
ниците за ваксиниране или
друго решения за хора със
специфични заболявания,
които чуват противоречиви
съвети, каза още Радев. Не
на последно място остава

Íà÷èíúò íà
âúâåæäàíå íà
ìåðêèòå îáà÷å
òúðïè ñåðèîçíà
êðèòèêà. Íà õîðàòà
íå áåøå äàäåíî
äîñòàòú÷íî âðåìå
äà ãè ïðèåìàò è
òîâà ïðåäèçâèêà
ñòðåñ, êîìåíòèðà
ïðåçèäåíòúò

открит въпросът за пълно-
ценния контрол за спазва-
нето на мерките. Ако такъв
не бъде приложен, мерките
няма да имат ефект. Мер-
ките трябва да бъдат про-
порционални и да изключ-
ват дискриминация, катего-
ричен е Радев.

Ваксинирането в ника-
къв случай не трябва да бъ-
де принудителен акт. То
трябва да бъде доброволно
решение на хора, които
осъзнават своята отговор-
ност към близките си и към
обществото. Най-надеждна-
та защита срещу този ви-
рус е ваксинирането. Не би-
ва безразсъдно да оставя-
ме съдбата си на произво-
ла на късмета. Благодаря на
десетките хиляди наши съ-
народници, които в измина-
лите дни проявиха мъдрост
и отговорност. Благодаря и
на лекарите и медицински-
те сестри, които продължа-
ват да изпълняват всеотдай-
но своя дълг в тази напрег-
ната обстановка, заяви още
президентът.

В последната седмица
има рязка промяна на сре-
дата, в която децата учат.
Преди имахме по около 100
заразени на ден, докато
през последната седмица те
вече са около 500. Ние ня-
ма как да пренебрегнем
здравето на децата. Според
мен е правилно да има ра-
дикална промяна по начи-
на, по който се влиза в учи-
лище и се провеждат учеб-
ните занятия. Решението е
правилно от гледна точка на
здравето и живота на де-
цата, за които носим отго-
ворност, обясни образова-
телният министър проф.

Николай Денков, цитиран
от "Нова телевизия". Според
Денков връщането на деца-
та в класните стаи трябва
да стане на етапи. Първо
това трябва да се случи с
тези от 1-ви до 4-ти клас.
Той се надява, че здравият
разум ще надделее. Това е
похват, който се използва
навсякъде по света. Минис-
търът очаква учителите съ-
що да подкрепят осигуря-
ването на една такава бе-
зопасна среда в класните
стаи.

Здравния министър е ка-
тегоричен, че няма да поз-
воли да се бърка в носове-
те на децата. Има щадящи
тестове и ако родителите са
съгласни с такъв подход, то-
ва е начин да се осигури
безопасна среда. Когато
има детенце с положителен
тест, то няма да влиза и ня-

ма да се стига до каранти-
ниране на цялата паралел-
ка. Смятам, че ако имаме
необходимите средства, за
около седмица можем да
организираме този процес,
заяви още здравният ми-
нистър Кацаров.

Децата освен на здраве
имат право да ходят на учи-
лище и да бъдат щастливи.
Те не могат да бъдат залож-
ник на тази пандемия. Съв-
сем отговорно заявявам, че
Министерството на финан-
сите няма да пести нито
стотинка. Ще получите пъл-
ната подкрепа на нашето
ведомство, обеща финансо-
вият министър Валери Бел-

чев.

Предприети са допълни-
телни организационни мер-
ки, за да се подобри орга-
низацията в болниците
включително за разкрива-
не на нови легла, каза още
министърът на здравеопаз-
ването Стойчо Кацаров. На
среща със социалния ми-
нистър Гълъб Донев и ди-
ректорите на столичните
болници бяха обсъдени
всички проблеми, пред ко-
ито са изправени болници-
те. Предприети са допълни-
телни организационни мер-
ки, за да не пътуват хората
от една до друга болница и
да се подобри организаци-
ята включително за разк-
риване на нови легла. Ра-
боти се по процедура да се
прехвърля персонал към
други болници, посочи ми-
нистърът.

Въпросът за учениците
трябва да се обсъди много
сериозно с нашите експер-
ти. Още тези дни ще го об-
съдя с експертите в епиде-
миологията. Ключовата ду-
ма е безопасна среда. Ако
ние можем да осигурим бе-
зопасна среда на основа-
та на тестване, ние можем
да допуснем учениците да
се върнат на училище. Това
е въпрос както на органи-
зация, така и на разбиране
от родителите и учителите.
Приемам критиката, че се
забавихме с въвеждането
на тестовете, допълни Ка-
царов и обясни, че възста-
новяването на присъствено-
то обучение да се случи на
етапи, като се започне от
децата от първи до четвър-
ти клас. Според Кацаров
при съгласие на родители-
те до 7-10 дни децата може
да се върнат в класната
стая срещу тестване с ща-
дящ тест на входа на учи-
лище. Служебният вицепре-
миер Гълъб Донев заяви,
че съвсем скоро правител-
ството ще създаде необхо-
димата организация за ана-
лиз на данните, на база на
които да започне поетапно-
то връщане на учениците в
клас. Възстановяването на
учебния процес ще стане
единствено при гарантира-
не на безопасна среда. До-
нев напомни, че родители-
те на деца под 14 години,
които в момента ползват от-

пуск, за да се грижат за
децата си, може да полз-
ват подпомагане от Соци-
алното министерство. Се-
мействата с едно дете ще
получат 650 лв. месечно, а
с две и повече деца - 950
лв. месечно за времето, в
което децата не ходят на
училище. Гълъб Донев апе-
лира всички да се възпол-
зват от възможностите за
ваксинация. Той допълни, че
започва и допълнителна ор-
ганизация по предоставяне
на безплатни бързи анти-
генни тестове на местата,
където липсват, за да мо-
гат служителите на различ-
ни предприятия да се въз-
ползват от тях.

Въпросът дали наличи-
ето на антитела може да
послужи за доказателство,
че човек е предпазен от ко-
ронавирус, се обсъжда от-
давна, изтъкна още слу-
жебният министър на здра-
веопазването. Той изрази
надежда, че скоро експер-
тите в България ще достиг-
нат до общо становище по
въпроса. На базата на не-
го ще може да се вземе
решение дали наличието на
антитела е достатъчно за
издаването на зелен сер-
тификат. От днес, понедел-
ник, започва засилен кон-
трол върху спазването на
новите противоепидемични
мерки, допълни Стойчо Ка-
царов. Най-вероятно ще бъ-
дат създадени съвместни
групи между МВР, РЗИ,
Агенцията по храните и
други. Контролът ще е на-
сочен най-вече към недоб-
росъвестните граждани.

Служебният министър
на вътрешните работи
Бойко Рашков потвърди,
че МВР има готовност да
участва активно в съвмес-
тни екипи, които да конт-
ролират спазват ли се мер-
ките.

Служебният министър
на здравеопазването ще
възложи на експертните
съвети отново да направят
преглед на това кои забо-
лявания са рискови за вак-
синация и какво е съдър-
жанието на кратките харак-
теристики на ваксините.
Целта е, ако има заболя-
ване, което е рисково за
ваксиниране, то да бъде
добавено.

Управителят на НЗОК
Петко Салчев изтъкна, че
от този месец медиците на
първа линия ще получат по
1200 лв. допълнително към
заплатите си. За болници-
те, които лекуват коронави-
рус, ще има и нова методи-
ка за плащания от НЗОК.

В края на срещата пре-
зидентът Румен Радев при-
зова за по-добра комуни-
кация и по-навременни дей-
ствия от страна на прави-
телството и апелира всич-
ки българи да проявят съз-
нателност и отговорност, за
да не стигаме до ситуация-
та, в която в момента се
намира съседна Румъния. ç
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Ръководството на БСП
проведе среща с кметове на
общини, за да се запознае
със затрудненията пред тях
при справянето с кризата и
преди приемането на дър-
жавния бюджет за следва-
щата година.

"Всички трябва да се мо-
билизираме в помощ на хо-
рата в следващите тежки ме-
сеци. Вие сте на първа ли-
ния, най-близо до българс-
ките граждани. Моля, орга-
низирайте всички ресурси
да осигурим социални услу-
ги на бедните, слабите, пен-
сионери  и подкрепа на мла-
дите семейства, деца, рабо-
тещите. Ние сме готови с
конкретни решения за проб-
лемите в общините:

1.  Общинското здравео-
пазване да е абсолютен при-
оритет. Общински болници
в отдалечени и трудни ра-
йони да станат защитени
болници така, както има за-
щитени училища. Това озна-
чава да се подсилят с до-
пълнително, целево финан-
сиране, да не се закриват.
Готови сме с критерии как
да стане и списък на тези
болници. Всеки български
гражданин, където и да се
намира, да има достъп до
лечение.

2. Заради увеличението
на ток, газ, парно, храни
предлагаме увеличение на
субсидията към общините с
20% и ръст в стандартите на
делегираните държавни дей-
ности в бюджета за следва-
щата година.

3. Процент от събраните
данъци да остават в общи-
ната и да стигат обратно за
хората, от които са плате-
ни. Сега трябват конкретни
и работещи решения. Гото-
ви сме да дискутираме на-
шите с всеки, за да наме-
рим съгласие и пристъпим
към бързи действия," заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова.

Кметовете призоваха в
следващия държавен бю-
джет да бъдат предвидени
повече средства за общи-
ните, предвид увеличаващи-
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те се цени на тока и нужда-
та да се увеличи заплаща-
нето на служителите от ад-
министрацията.

"За нас ключовите думи
в тази ситуация са: промя-
на, но и стабилност, пред-
видимост и сигурност". То-
ва заяви в ефира на Нова
телевизия лидерът на БСП
Корнелия Нинова. По думи-
те й това е възможно - про-
меняш модел на здравео-
пазване и правиш общинс-
ката болница защитено за-
ведение, което дава стабил-
ност на хората в региона,
дава сигурност на лекари-
те, че ще работят там и
предвидимост, че ще има
регионално здравеопазване
и всеки българин ще има
достъп до качествено тако-
ва.

"Моментът е изключител-
но важен за решителни дей-
ствия. Изтече времето за
дискусии и приказки", кате-
горична бе Корнелия Нино-
ва. Нинова коментира, че в
момента 1 237 080 семейст-
ва ползват само дърва за
огрев. Тя заяви, че първо ре-
шение е временното спира-
не на износа на дърва, за
да се помогне на над 1 млн.
български домакинства.

Тя коментира, че в ре-
зерва би трябвало да има
олио, захар, мляко, сирене
и други стоки, закупени още
на ниските цени. По думи-
те й, ако сега те бъдат пус-
нати на пазара, това ще ус-
покои цените, а резервът
ще се запълни от произво-
дителите и търговците, от
които държавата ще купи и
така ще помогне и на бъл-
гарското производство.
По-нисък ДДС
за храните

Помолена да коментира
с кого БСП ще търси разго-
вори след изборите, Корне-
лия Нинова подчерта, че по
ключови теми трябва да се
търси съгласие отсега. Тя от-
беляза, че и Европа, и све-
тът призовават за намаля-
ване на данъците на гори-
ва, на енергоносители, ак-

Събития
 1859 г. - В Цариград княз
Никола Богориди поставя
основния камък на Желязната
църква.
 1944 г. - Втора световна война:
битка в залива Лейте - най-
голямата морска битка в
историята се състои във
Филипините между Имперския
японски флот и Флота на САЩ.
След нея е първата атака на
камикадзе.
 1971 г. - Общото събрание на
ООН приема резолюция, с която
китайското представителство в
организацията да се осъществява
от Китайската народна република,
вместо от Република Китай
(Тайван).
Родени
 1825 г. - Йохан Щраус (син),
австрийски композитор, диригент
и цигулар
 1828 г. - Драган Цанков,
министър-председател на
България
 1881 г. - Пабло Пикасо,
испански художник и скулптор
 1902 г. - Борис Ангелушев,
български художник
 1960 г. - Освалдо Риос,
пуерторикански актьор и музикант
Починали
 1400 г. - Джефри Чосър,
английски поет
 1906 г. - Тодор Бурмов, пръв
министър-председател на
България
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цизи, ДДС. "Можем ли да
се съгласим отсега, че на
15.11.2021 г. ще внесем на-
маляване на ДДС за храни-
те от малката кошница от
20 на 9%?", попита тя. Лиде-
рът на българските социа-
листи заяви, че БСП е гото-
ва да разговаря с всички,
но ще търси обединение
около промяна, която тряб-
ва да започне, защото съ-
ществената промяна още не
е започнала. Нинова под-
черта, че към момента ле-
вицата не води предизбор-
но разговори с други пар-
тии и ще ги води след из-
борите. "Призоваваме пар-
тиите да извадят програми,
да дадат идеи, да кажат съг-
ласни ли са да се стартира
атомна централа", попита
още тя. По думите й АЕЦ
"Белене" е дългосрочното
решение за българската
енергетика и икономика.
Корнелия Нинова подчер-
та, че хората искат да зна-
ят дали ще има 120 лв. за
пенсионерите през януари,
февруари и март. "Ние пред-
лагаме да има", допълни тя.
Корнелия Нинова подчер-
та, че основният опонент на
БСП е старият модел на уп-
равление, който трябва ка-
тегорично да бъде променен
и това трябва да започне с
промяна в законодателство-
то.
В здравеопазването -
предвидимост и смяна
на модела

Помолена да изрази
мнение за случващото се в
здравеопазването в момен-
та, Нинова коментира: "Тряб-
ваше да има предвидимост

и да има подготовка, както
и всяка здравна мярка да
бъде обявявана заедно с
икономическа и социална.
Ние бихме направили след-
ното - казваме: затварят се
училищата, след един ме-
сец. В същата заповед тряб-
ва да пише и че родители-
те, които остават да гледат
децата си, получават по ед-
на средна работна заплата
за страната, за това че са
в неплатен отпуск. Затваря-
ме кина театри, културни
мероприятия от дадена да-
та. На тези самоосигурява-
щи се хора също се изпла-
ща  по една заплата. Така
се създава спокойствие и
сигурност у хората".

Нинова изтъкна, че има
и мерки, които трябва да
се вземат на момента. Спо-
ред нея наличието на ан-
титела трябва да дава въз-
можност за получаване на
"зелен сертификат", което
може да се направи сега и
веднага.  По думите й на
хората, които имат заболя-
вания, непозволяващи да
им се постави ваксина,
трябва да се даде възмож-
ност също да се движат и
да живеят. По отношение
на здравната система тя ко-
ментира, че трябва да се
осигури заплащане на ле-
кари и медицински екипи,
които в момента са свръх-
натоварени. По думите й е
очевидно, че грешките на
Кацаров вредят и на Радев.
Нинова подчерта, че БСП
е последователна и както
е критикувала Борисов при
първите кризи, когато бях-
ме първи по смъртност, та-
ка и сега критикува.ç
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"Ключът за следващото управ-

ление е в БСП", заяви в ефира на
БНТ водачът на кандидатската листа
на "БСП за България" във Враца
Александър Симов. По думите му
последните два парламента и нап-
регнатите преговори показаха, че
липсата в българския политичес-
ки живот е на диалог. Според него
партии, натоварени с доверието на
хората, не са могли да прочетат
това, което им казват хората, по-

искали промяна, а то е: "Гласува-
ме за много партии, намерете об-
щите политики и осъществете уп-
равление".

"Много хора разбраха, че БСП
е партията на здравия разум  и
тя е ключът към съставянето на
управление", коментира социа-
листът. По думите му БСП е пар-
тията, която винаги е била на
страната на промяната, която в
44-тия парламент е била единс-

твената опозиция.
Според него абсурдното в

предните два парламента е било,
че всички са казвали, че искат да
се осъществи управление, но ни-
кой, с изключение на БСП, не е
положил достатъчно усилия.

Симов отбеляза, че проблемът
с ваксинацията се корени в раз-
рушеното доверие в държавата в
последните 30 години. Той обяс-
ни, че у нас нещо, което се пре-

поръчва от държавата, не се при-
ема като нещо добро. Социалис-
тът подчерта, че БСП винаги се е
борила за идеята, че държавата
има място в живота на хората.
"Лошото е, че трябваше да дойде
кризата, за да се види, че това е
така", каза той.

Той заяви, че в първите 100
дни БСП е заложила няколко ясни
мерки - държавата да даде помощ
на енергийно бедните семейства

-  200 kWh енергия за своя смет-
ка;  намаляване на ДДС от 20 на
9% на енергоносителите и на хра-
ните от малката кошница за поло-
вин година. Той допълни, че за
справяне с демографската криза
за всяко второ и трето дете леви-
цата предлага държавата да отпуска
6500 лв. за родители, които са се
осигурявали в последните 24 ме-
сеца. По думите му средства има,
въпрос е на приоритети.ç

От стр.1
Правеха се мрачни експеримен-
ти като нощните брифинги на
Щаба и Великденското послание
на Борисов, че ще складира тру-
пове по детските площадки. Бя-
ха забранени разходките в пар-
кове и планини, а Банско бе бло-
кирано, бяха въведени КПП-та на
големите градове само заради
няколко заразени. Борисов и не-
говите министри не се справиха
с пандемията и заради тяхната
политика хората до днес нямат
доверие в мерките на властта.

Вярваме, че с отговорността
си президентът Радев ще вдъхне
доверие на процеса и резулта-
тите ще бъдат видими съвсем
скоро!

Той бе достоен лидер през
първия мандат и ще бъде такъв
и в следващите пет години!а

Èçáîðúò -
äúðæàâíèê
èëè ïîïóëèñò!?
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От два месеца фейсбук
групите на животновъдите
преливат от предложения с
продажби на цели стада с
млечни животни, което е
сигурен сигнал, че кризата
с горивата и високите цени
на фуражите застрашава
малкия и среден бизнес и
този, който оцелее през
зимата, единствено би
имал шанс да остане на
пазара. Тази прогноза е на
двама от младите фермери
в бранша, поставили
начало на бизнеса си през
2016 година, които се сред
малкото примери за успеш-
на стратегия, насочена към
модерното животновъдст-
во. Без да са потомствени
фермери, братята Виктор и
Светозар Гичеви решават
да инвестират в модерна
ферма, като през 2017
година внасят от Австрия
32 млечни крави от поро-
дата "Симентал". Преди
това са кандидатствали с
проект пред фонд "Земеде-
лие", който печелят като
млади фермери, в резултат
на което изграждат стопан-
ството си край село Боери-
ца в ихтиманска Средна
гора. За шестте години
двамата братя успяват да
разширят стопанството,
като финансовата част от
управлението се ръководи
от Виктор, а производстве-
ната - от Светозар, който е
ветеринарен лекар.

Днес във фермата се
отглеждат 180 животни, от
които около 80 са млечни-
те крави, останалите са
юници и телета. Изборът
на порода не е случаен,
защото се гони висока
продуктивност - млечността
на кравите е около 8 200 л,
с много добро качество на
суровината. Това е и една
от основните причини
животновъдите да имат
постоянен договор с една
от мандрите, която изкупу-
ва тяхната продукция.
"Независимо от ситуацията
на пазара, партньорите не

променят цените, което ни
дава сигурност", коментира
Светозар Гичев. Литърът се
изкупува средно по 70 ст.,
което за условията на
България е добра цена, но
пък качеството на сурови-
ната е изключително
високо.

Като припомнят, че
цените в млечния сектор в
Европа не са променяни
за последните десетилетия,
фермерите смятат, че
кризата, която се стовари
върху световните икономи-
ки след ковид пандемията,
ще се отрази крайно
негативно върху сектора.
Особено в България,
където новите цени на
електроенергията и на
горивата вече притискат
бизнеса. "Ако през август
сметката ни за ползвания
ток беше 1200 лева, за
последния месец тя скочи
на 2800 лв., като все още
не сме включили всичките
електроуреди, които полз-
ваме през зимата за
отопление на оборите",
посочи Светозар. "При
това бясно покачване на
енергията цената на мляко-
то би трябвало да се
повиши поне с 30 процен-
та, за да можем да поемем

Íàä 50% îò ñòîéíîñòòà íà àãðîïðîäóêöèÿòà  èäâà îò çúðíîïðîèçâîäñòâî
Общ спад в производствена-

та стойност на селскостопанска-
та продукция за 2020 г. отчитат
от НСИ

Стойността на крайната про-
дукция, произведена в селското
стопанство за 2020 г. (7866.1
млн. лв.) е с 4,5% по-малко, со-
чат данни на Националния ста-
тистически институт (НСИ). Това
се дължи на спад в обемите на
произведените количества с
11,0% въпреки увеличението на
цените със 7,3%.

Стойността на продукцията,
произведена от растениевъдство-
то, е значително повече от жи-
вотновъдната такава. За 2020 г.
първата се равнява на 5238.0

Сметките сочат, че над поло-
вината от стойността на земедел-
ската продукция (54,35%) у нас
идва от сектор "Зърнопроизвод-
ство". "В сравнение с 2019 г.
стойността на продукцията, про-
изведена от растениевъдството,
е по-ниска със 7,0%, което е в
резултат на спад в обемите с

Æèâîòíîâúäè ïðåäðè÷àò
óáèéñòâåíà çèìà çàðàäè ãîðèâàòà

изцяло купувахме зърното
от фуражни заводи в
страната, но от миналата
година наехме земя и
започнахме сами да произ-
веждаме част от фуражи-
те", поясни Светозар.
Проблемът е, че докато
миналата година добивите
от фуражен грах са били
изключително високи -
между 1200 кг и 2 тона от
декар, дъждовната пролет
на 2021 г. сериозно е
ударила бизнеса и сега те

Îò äâà ìåñåöà ôåéñáóê ãðóïèòå íà ôåðìåðèòå
ïðåëèâàò îò ïðåäëîæåíèÿ çà  ïðîäàæáè íà öåëè ñòàäà
ñ ìëå÷íè æèâîòíè

млн. лв. и представлява 66,6%
от общата стойност на селскос-
топанската продукция. Преобла-
даващата част от продукцията в
растениевъдството (81,6%) през
2020 г. обаче е от зърнени и тех-
нически култури, чиято стойност
се изчислява съответно на 2608.5
млн. лв. и 1667.0 млн.

16,0%, отчасти компенсирано от
увеличение на цените с 10,6%.
Спадът в обемите на растение-
въдната продукция се дължи пре-
димно на спада в производство-
то на зърнените и техническите
култури в резултат на по-ниски-
те добиви заради продължител-
ното засушаване", обясняват ана-
лизаторите.

Стойността на произведената
през 2020 г. продукция от жи-
вотновъдството възлиза на
1962.0 млн. лв., или 24,9% от
крайната продукция в селското
стопанство.  Според НСИ в срав-
нение с 2019 г. стойността на
продукцията от животновъдство-
то отбелязва увеличение с 2,7%,

нарасналите разходи",
допълни и Виктор. Според
когото повечето животно-
въдни стопанства в момен-
та работят на отрицателна
себестойност.

Всичко това обръща на
180 градуса и бизнес
плановете на двамата
фермери, които са смятали
за 7 години да си възвър-
нат кредитите, които са
взели за изграждането на
стопанството. Въпреки
евросредствата, които са
ползвани за изграждането
му, животновъдите са
теглили и заеми, които
продължават да изплащат.
Още повече, че за този
период те са правили и
допълнителни инвестиции в
техника. "В началото

са получили между 300 и
400 кг от дка.

Последните дъждове в
Ихтиманско, където в
продължение на 11 дни е
валяло непрекъснато, също
ще попречат на есенната
сеитба, защото "земята е
подгизнала и поне 3-4 дни
няма да може да се влезе
с машините", коментира
още Светозар. А в същото
време цените на пшеница-
та от фуражните заводи
вече скочиха до 550 лв. за
тон!

Братята не могат да
разчитат и на купената от
тях система за хидропонно
отглеждане на зелени
фуражи, така наречения
"тревомат", тъй като тя
работи на ток, а и нямат

обучен служител, който да
я ползва. Колкото до
работната ръка, и в Ихти-
манско животновъдите
страдат от проблема на
останалите колеги в страна-
та, които все по-трудно
намират хора, които да се
грижат за стадата им.

Но тъй като в период на
криза всяко стопанство е
принудено да сведе до
минимум разходите си,
затова и Гичеви се готвят
за изключително тежка
зима. И тези проблеми се
знаят много добре от
администрацията, която на
този етап обещава обвър-
заната подкрепа за живот-
новъдите да бъде отпусната
още в края на октомври. А
до дни би трябвало да бъде
одобрена и подкрепата по
мярката за Ковид-19.

Единствената добра
новина за реално работе-
щия бизнес е, че служебни-
ят кабинет поне засили
контрола върху стопанства-
та, които заявяват фиктив-
ни животни за субсидии.
Редовните проверки за
идентификацията и регист-
рацията на животните се
извършват върху 3% от
стадата в страната за едри
преживни животни и 5% от
поголовието за овце и
кози. Отделно БАБХ и фонд
"Земеделие" правят провер-
ки на база риск анализ и
на случаен принцип. През
миналата седмица  зам.-
министърът на земеделието
Крум Неделков и шефът на
фонда Борис Михайлов
провериха и фермата на
двамата братя Гечеви,
които бяха изрядни във
всяко едно отношение.
Въпросът е дали спестените
субсидии от фирмите
нарушители, засечени през
последните шест месеца от
служебния кабинет, ще
бъдат преразпределени
като помощи за реално
работещите.

Екатерина СТОИЛОВА,

Синор.БГ

което се дължи на ръст както на
обемите - с 2,0%, така и на це-
ните - с 0,7%. Стойността на про-
дукцията от отглеждането на сел-
скостопански животни е 988.2
млн. лв. (50,4% от продукцията
в животновъдството), докато
стойността на произведените жи-
вотински продукти се равнява на
973.8 млн. лв. (49,6%).ç

Æèâîòíîâúäè ïðåäðè÷àò
óáèéñòâåíà çèìà çàðàäè ãîðèâàòà
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Цените на повечето
основни зърнени контрак-
ти по световните борсови
пазари продължават да са
с посока нагоре през
седмицата предвид осеза-
емото покачване на
цените на газта и горива-
та. Котировките на пшени-
цата отвъд океана добави-
ха 11 долара до 323
щатски долара за тон,
тези във Франция се
повишиха с 8 евро до 280
евро за тон, а цените в
Украйна и в Русия са
близки - съответно 308 и
312 щ.д./т. При  царевица-
та в САЩ има минимална
корекция надолу с 1
долар до 265 щ.д./т, в
Украйна плюс 1 долар и
277 щ.д./т. Ечемикът също
се установи във възходя-
ща крива и тази седмица
във Франция покачване с
5 евро до 257 евро/т, а в
Украйна плюс 3 долара и
275 щ.д./т. Рапицата в
Европейския съюз
(Еuronext), при която
прогнозите са за частично
компрометирана реколта
и беше поскъпнала чувст-
вително, се върна на
възходящата траектория с
отскок от 26,25 евро до

686,25 евро/т. След липса-
та на промяна през мина-
лата седмица при нерафи-
нираното слънчогледово
олио на борсата в Ротер-
дам тези дни донесоха
плюс 10 долара и цената
достигна 1470 щ.д./т.
Рафинираната захар
единствена направи
известна корекция надолу
с 12,10 долара до 500,80
щ.д./т на борсата в Лон-
дон.

В подкръг "Зърно" на
"Софийска стокова борса"
АД котировките през

Öåíèòå íà
ïîâå÷åòî
îñíîâíè çúðíåíè
êîíòðàêòè ïî
ñâåòîâíèòå
áîðñîâè ïàçàðè
ïðîäúëæàâàò äà
ñà ñ ïîñîêà
íàãîðå çàðàäè
ïðîäúëæàâàùîòî
ïîêà÷âàíå íà
öåíèòå íà ãàçòà
è ãîðèâàòà

Õëåáíîòî æèòî ïîäãîíè
öåíà îò 660 ëâ. çà òîí

Над една пета от работещите
без трудови договори през годи-
ната са установени в ресторан-
тьорството и хотелиерството, со-
чи статистиката на Главната инс-
пекция по труда. В периода юли -
септември са извършени над 1200
проверки в обекти в морските ни
курорти. Освен нарушения свър-
зани с работното време са уста-
новени 163 ма работещи без до-
говори и 38 граждани на трети дър-
жави, полагали труд без разреше-
ние за достъп до пазара на труда
у нас.

И през тази година контролът
на трудовата инспекция в хотели-
ерство и ресторантьорство е сред
акцентите, тъй като дейностите по
традиция са рискови по отноше-
ние на недекларирания труд, по-

Íàä åäíà ïåòà îò ðàáîòåùèòå áåç äîãîâîð ñà çàåòè
â ðåñòîðàíòüîðñòâîòî è õîòåëèåðñòâîòî

Новорегистрираните безра-
ботни в цялата страна отново са
повече от постъпилите на рабо-

Áåçðàáîòèöàòà
çàïî÷âà äà ðàñòå

ботят без трудови договори или
ако по някакъв начин се чувстват
принудени да го направят, нека да
ни подадат сигнал, докато още са
на работните места, за да може
ние да го установим да задължим
работодателя да сключи договор с
тях", посочи още Дина Христова.ç

седмицата отчетоха значи-
телно увеличение. Хлебна
пшеница се търси на 435
лева за тон, но продава-
чите вдигнаха цените с
още 60 лева до 660 лв./т.
При фуражния ечемик
купувачите повишиха
офертите със 100 лв. до
410 лв./т, но появилото се
след месечно отсъствие
предлагане е на 560 лв./т.
При царевицата търсенето
също скочи със 100 лв. до
420 лв./т, но и това не
доведе до поява на про-
давачи. Същото бе поло-

Цената на литър бензин у
нас ще стигне 2,50 лева за
литър по Коледа. Това прог-
нозира експертът от Българс-
ката петролна и газова асо-
циация Светослав Бенчев. Це-
ната на суровия петрол преди
месец беше 80 долара за ба-
рел, но стойността му тази
седмица достигна 86 долара
за барел, което е рекорд за
последните 8 години. Бенчев
припомни, че на последната
среща на страните - членки
на ОПЕК, беше решено да не
се увеличават квотите на про-
изводство, което по думите му
означава, че търсенето про-
дължава да е по-голямо от
предлагането.

Експертът увери, че към
момента няма дефицит, но ако
не се увеличи производство-
то, цените могат да тръгнат
още нагоре. "Вероятността при
това положение да задминат
90-95 долара за барел е съв-
сем реална", добави пред bTV.

Бенчев обясни, че другото
нещо, което държи цената на
суровината висока, е цената
на енергийните ресурси "Це-
ната на нашите бензиностан-
ции се е вдигнала с около 11%
в рамките на месец-месец и
половина, в същото време це-
ната на суровината е нарас-
нала с около 25%. Това пос-
къпване е съвсем нормално с
наближаването на зимния пе-
риод", поясни той. По думите
му България все още е с най-
ниските цени на горивата в ЕС
със и без такси

На 21 септември стойност-
та на бензин A-95 е била 2,27
лева за литър, докато сега по
бензиностанции вече се про-
дава 2,38 -2,40 лева за ли-
тър. Възходящата тенденция е
започнала на 1 октомври. Ди-
зелът за посочения период е
поскъпнал с 0,13 лева за ли-
тър (5,75 на сто) с тенденция
на поскъпване. Преди месец
той се е търгувал за 2,26 ле-
ва за литър, докато сега е 2,39
лв./л. Стойността на пропан-
бутана се е повишила за пос-
ледния месец с 0,14 лв./л, или
11,97%. На 21 септември це-
ната е била 1,17 лева за ли-
тър, докато сега се продава
за 1,31 лв./л.

В същото време обаче мал-
ките бензиностанции в стра-
ната се опасяват от фалити
заради големите разходи. Спо-
ред търговците доставните це-
ни на горивата, които купу-
ват, са продажните цени на по-
големите вериги. "Те правят и
допълнителни отстъпки. Как
ние да оцелеем", попита Дой-
чин Лазаров от Националното
сдружение на малките и сред-
ните бензиностанции. За тях
един път в месеца се сменят
цените при доставчика, а при
по-малките бензиностанции то-
ва се случва при всяка една
доставка, каза той. Лазаров за-
яви, че печалбата им е 3 сто-
тинки. "Целта е да ни унищо-
жат от пазара", заяви той. За-
ради това малките бензинос-
танции настояват да имат пра-
вото да сключват директни до-
говори с доставчиците, за да
имат по-големи отстъпки.ç

2,50 ëåâà çà
ëèòúð áåíçèí
ïî Êîëåäà

жението при маслодайния
слънчоглед - ръст със 100
лв. на офертите за покуп-
ка и четвърта поредна
седмица без предлагане.
Всички цени са без ДДС.

В подкръг "Хранителни
стоки" цените на основни-
те стоки продължават да
бъдат стабилни и непро-
менени, има предлагане
на консерви домати на
1,60 лева за килограм и
на слънчогледово олио в
бутилки, но вече на 3 лева
за литър при 2,50 лв. през
миналата седмица.ç

сочи пред БНР експертът на инс-
пекцията Дина Христова. "За де-
ветте месеца около 22 процента
от установените случаи без тру-
дов договор са именно в иконо-
мически дейности "Ресторантьор-
ство и хотелиерство" - 487 лица
са установени в тях при 2223 слу-
чая общо. Това ни подсказва, че
ние трябва да продължаваме кон-
трола в тези икономически дей-
ности", заяви тя.

Продължава и практиката хо-
рата да подават сигнали за нару-
шения, след като са престанали
да работят. Най-често те не полу-
чават средствата, които са дого-
ворени устно с некоректните ра-
ботодатели, но в тази ситуация
Главната инспекция по труда труд-
но може да установи нарушения-

та. "Ние винаги апелираме първо
самите работници да не се съгла-
сяват да работят при такива фик-
тивни клаузи в договорите, тъй като
след това не могат да претенди-
рат за останалите пари, които са
договорили устно най- често и съ-
ответно да не се съгласяват да ра-

та - това сочат най-новите данни
от специализираното наблюдение
на пазара на труда на Национал-

ния статистически институт и
предварителните данни на Аген-
цията по заетостта заради Covid-
19. В последната наблюдавана
до момента седмица от 11 до 17
октомври те са съответно 5300
и 3460 души.

Наблюдението сочи, че сед-
мица по рано, от 4 до 10 октом-
ври, новорегистрираните в цялата
страна са почти двойно повече
от започналите работа. От края

на декември 2020 година до мо-
мента новорегистрираните без-
работни са  малко над 222 хи-
ляди души, а постъпилите на ра-
бота от регистрираните в бюра-
та по труда са 190 хиляди души.
До средата на 2021 година има-
ше благоприятна тенденция с
превес на започналите работа
спрямо записаните в бюрата по
труда безработни, но тази тен-
денция се обърна през юли.ç
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí
Ðàäåâ ïîñòàâè íà
âèñîê ãëàñ â Áðþêñåë
áúëãàðñêèòå èíòåðåñè
” Êðèçàòà íà åíåðãèéíèòå ïàçàðè â ÅÑ ïîêàçà, ÷å
íåãëèæèðàíåòî íà ÿäðåíèòå è âúãëèùíèòå ìîùíîñòè
å òâúðäå ïðèáúðçàíî, çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà
” Ìíîãî îò ïàðòèèòå áðîÿò ãëàñîâåòå, êîèòî ùå
ñïå÷åëÿò, íî íå áðîÿò çàðàçåíèòå è ñ êîëêî ëåêàðè è
ìåäèöèíñêè ñåñòðè ðàçïîëàãàìå
Кризата на енергийните

пазари на ЕС показа, че
решенията за неглижира-
не на ядрената енергия и
въглищата са твърде
прибързани. Затова се
приема и настояването
на 10 държави, сред
които и България, ядре-
ната енергия и производ-
ството на енергия от
природен газ да бъдат
признати като "зелени"
енергии. Въглищата все
още имат важно място
като базова мощност.
Това заяви президентът
Румен Радев пред журна-
листи в Брюксел след
заседание на Европейс-
кия съвет.
Това дава перспектива

на България да продължи
да развива ядрената си
енергетика и проекти за
енергия от природен газ,
посочи Румен Радев.
Президентът призова да
се направи много ясна
разлика, от една страна,
между базови мощности
- каквито са ядрената
енергия, въглища и газ, и
от друга страна - възоб-
новяемите източници. По
думите му Зелената
сделка е необходима и
трябва да се стремим
към зелената енергия, но
тя е 38% от енергийния
микс на ЕС, 26% все още
идват от ядрена енерге-
тика, 16% - от газ, а 13%

- от въглища.
Докато ние не намерим

устойчиви решения на
основния проблем - как
наистина евтината, еко-
логично чиста енергия от
ВЕИ да се съхранява, не
можем да "задраскаме"
нашите базови мощности.
Те дават стабилност и
независимост в енергий-
ния микс, заяви Румен
Радев и посочи, че нас-
тоящата криза е върнала
фокуса към темата.
"Докато сме зависими от
цените на газа на между-
народния пазар, ние
трябва да обърнем по-
голямо внимание на тези
базови мощности", посо-
чи държавният глава. По
думите му изграждането
на стратегическа авто-
номност включва енерге-
тиката, в това число
ядрената енергия и
въглищата.
ПРЕЗИДЕНТЪТ ПОСО-

ЧИ, ЧЕ ЕС НЕ СЕ АНГА-
ЖИРА С КОНКРЕТНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ В
СИТУАЦИЯТА С РАСТЯ-
ЩИТЕ ЦЕНИ
на природния газ и
електроенергията, но е
дал препоръки и отговор-
ността остава изцяло за
държавите членки и
техните финансови въз-
можности. "Единственото
финансово измерение
като някаква мярка, и то

може да бъде политичес-
ки инструмент в ръцете
на ЕК, е това, което
предложих много ясно -
да се премахне или поне
да се намали цената на
емисиите на парникови
газове, за да може по
този начин - особено за
държавите като България,
в които въглищата имат
значителен дял от микса
- да има реално облекче-
ние", заяви Румен Радев.
Прието бе предложение-
то на България, Чехия,
Полша, Унгария да се
извърши проверка на
пазарите на електричес-
ка енергия и газ и на
пазара за системата за
търговия с емисии. "Ако
се установят нередности,
трябва да могат да се
вземат мерки. Очакваме
този доклад да излезе
през ноември. Целта е
да се ограничи спекулата
на борсите", заяви Румен
Радев.
ПО ТЕМАТА "МИГРАЦИЯ"
ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ
ОТНОВО Е ПОСТАВИЛ
ВЪПРОСА ЗА ИЗГОТВЯ-
НЕ НА ЯСЕН ОПЕРАТИ-
ВЕН ПЛАН
в случай на рязко нараст-

ване на миграционния
натиск към външните
граници на ЕС. Трябва да
има поети предварително
задължения от страна на
ЕС и на всяка една държа-
ва по какъв начин ще се
включат в такава ситуация,
която включва аспекти на
сигурността, като и хума-
нитарни и политически
измерения, допълни бъл-
гарският президент.
В отговор на журналис-

тически въпрос за липса-
та на добра ваксинацион-
на кампания в България
и Румъния президентът
посочи, че ЕС отчита
средно 75 процента
ваксинирани, но в Източ-
на Европа ситуацията с
разпространението на
коронавируса е тревож-
на. "Призовавам за
съзнателност, за разби-
ране към това, което
прави правителството",
заяви президентът. Той
допълни, че може и да
подлежи на критика в
някои аспекти начинът на
въвеждане на последните
мерки в България, но
ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ
ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО,
ЗА ДА НЕ СЕ ДОПУСКА

ОЩЕ ПО-ВИСОК РЪСТ
НА ЗАРАЗЕНИТЕ.
Много от партиите в

момента броят гласове -
ще вземат ли, или ще
изгубят гласове, ако
обявят ясни позиции, но
не броят хората, които
се заразяват, нито с
колко лекари и медицин-
ски сестри разполагаме,
не броят колко хора
умират на ден, заяви
Румен Радев. Той посочи,
че по темата със зелени-
те сертификати не вижда
партиите да излизат с
конструктивни и ясни
позиции. "Част от тях са
заети да организират
протести, да подкрепят
тайно тези протести и да
ги разпалват. Други
просто не казват нищо.
Всички са изплашени от
това, което става, и не
искат да вземат отноше-
ние какво да се прави в
тази криза", посочи
президентът.
По въпроса за върхо-

венството на закона,
обсъден по време на
заседанието, президентът
заяви, че темата изисква
диалог, политическа воля
и правни аргументи.
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Необходимостта от
децентрализация на
общините, целенасочена
държавна политика за
справяне с обезлюдява-
нето и задържането на
младите хора в България
бяха основни теми на
разговорите на вицепре-
зидента Илияна Йотова с
ръководството на община
Девин. На срещата с
кмета Здравко Иванов
беше обсъден въпросът с
общинската болница.
"Девинската болница се
превърна в нарицателно.
Преди много години,

Ñðåùó ïîðî÷íèÿ ìîäåë íà êîíöåíòðèðàíå íà åâðîïåéñêèòå ïàðè â íÿêîëêî
ãîëåìè ãðàäà ñå îáÿâè Èëèÿíà Éîòîâà

Âèöåïðåçèäåíòúò:

Äúðæàâàòà äà ñå âúðíå
â ìàëêèòå íàñåëåíè ìåñòà

Българите в Германия се
вълнуват какво се случва в
родината им и как се раз-
вива. Във Франкфурт на
Майн близо три часа пред-
ставители на българската
общност обсъждаха с ви-
цепрезидента Илияна Йото-
ва широк кръг от теми - от
бавния ваксинационен про-
цес в България и затрудне-
ния достъп до здравна по-
мощ в редица части на
страната, през двата неус-
пешни опита за съставяне
на правителство, необходи-
мостта от съдебна рефор-
ма, до политиките за бор-
ба с обезлюдяването и за-
държането на младите хо-
ра чрез повишаване качес-
твото на висшето образо-
вание и адекватността му
на пазара на труда.

В срещата участваха над

Áúëãàðèòå â Ãåðìàíèÿ îáñúäèõà ñ âèöåïðåçèäåíòà ïåðñïåêòèâèòå ïðåä ñòðàíàòà
70 души, сред които учите-
ли, ръководители на българ-
ски дружества, адвокати, ле-
кари, ИТ специалисти, сту-
денти. Българската общност
е добре интегрирана и ви-
соко ценена. Тема на разго-
ворите беше и Планът за
възстановяване и устойчи-
вост. Вицепрезидентът из-
тъкна, че той е основа за
развитието на икономиката,
а не само усвояване на
средства. Сънародниците ни
поставиха въпроса за приз-
наването на българския за
матуритетен език. Йотова
обясни, че въпреки усилия-
та на българските евроде-
путати Европейската коми-
сия не е изляза с общо ре-
шение, а такова трябва да
се постига на двустранно ни-
во. Вицепрезидентът вина-
ги поставя въпроса при сре-

щите си на високо ниво в
различните страни, включи-
телно и Германия.

От своя страна послани-
кът на България в Германия
Елена Шекерлетова изтъкна,
че вицепрезидентът Йотова
е трайно ангажирана с опаз-
ването и развитието на бъл-
гарската идентичност в чуж-
бина. Илияна Йотова е убе-
дена, че укрепването на на-
ционалната идентичност ста-
ва чрез опазването и разп-
ространението на българс-
кия език, чрез увеличаване
на културното влияние на
древната българска държа-
ва. Вицепрезидентът рабо-
ти активно за връщането на
загубените позиции на бъл-
гаристиката по света. Илия-
на Йотова изрази надежда,
че следващо редовно пра-
вителство и парламент ще

започнат работа по осъщес-
твяването на нейната идея
за Български културен инс-
титут, който да увеличи кул-
турното влияние на Бълга-
рия по света и да събира
сънародниците ни зад гра-
ница.

Посланик Шекерлетова,
генералният консул във
Франкфурт Антоанета Бай-
чева и представителите на
българската общност благо-
дариха на вицепрезидента
за откровения разговор.

Илияна Йотова бе във
Франкфурт за откриването
на българския щанд на
Международния панаир на
книгата.

Необходима е държавна
политика за повече българ-
ски книги. Свалянето на
ДДС на 9% е навременно,
но не може да бъде мярка

само по време на криза.
Трябва да мотивираме бъл-
гарските автори. С тези ду-
ми вицепрезидентът Илия-
на Йотова откри във Фран-
кфурт българския щанд на
73-тия международен пана-
ир на книгата - най-голямо-
то и престижно изложение,
което предоставя много
възможности за контакти.

"Книгата е белег на раз-
витието на едно общество.
Българската книга е въпрос
на идентичност", заяви ви-
цепрезидентът и подчерта,
че българската нация е съз-
дадена от книжнината и кул-
турата. Според Йотова са
необходими целеви средс-
тва за библиотеките в Бъл-
гария, със специално вни-
мание върху малките насе-
лени места и отдалечените
региони.

когато Министерството
на здравеопазването
беше решило да я зак-
рие, с усилията на отго-
ворни хора успяхме да я
спасим. Сега отново е
изправена пред пробле-
ми и държавата трябва
спешно да я подпомогне,
за да продължи да функ-
ционира, особено важно
е в условията на панде-
мия", посочи Илияна
Йотова, като подчерта,
че затрудненият достъп
до здравна помощ е
недопустим в европейска
държава в 21-ви век.

Вицепрезидентът
споделя настояването на
общините за по-голяма
самостоятелност и свобо-
да да се борят за средст-
ва, а не да разчитат на
благоразположението на
по-голямата община или
на държавата.

На срещата беше
обсъден и въпросът с
местните туристически
обекти, които са в ръцете
на местни функционери
на политически партии.
Никой не знае къде
отиват средствата от
тези обекти, а същевре-
менно общината полага
грижи за тяхното поддър-
жане. Обезлюдяването,
липсата на поминък и
мотивация на младите
хора да останат в роди-
ната бяха теми и на
разговора на Илияна
Йотова с жители на село
Триград. Вицепрезиден-
тът отбеляза, че средст-
вата от националния и
европейския бюджет се
концентрират в няколко
големи града на Бълга-
рия, а демографските
пустини разширяват своя
обхват и все повече
българчета се раждат зад
граница. "Демографията
не е само статистики и
доклади, а целенасочена
държавна политика за
законност и ред, за
работа и сигурност",
посочи Йотова и настоя

за специална държавна
политика за заетост във
високопланинските и по-
бедните региони. "Евро-
пейските средства стигат
само до определени
джобове, оказа се, че
някои от къщите за гости
не са за гости, а за
собственика си. Трябва
да скъсаме с порочния
модел на усвояване на
европейските пари, а те
да развиват българската
икономика", заяви вицеп-

резидентът, като изтъкна,
че за това е необходима
политическа воля и
мисъл за хората.

За пореден път Илия-
на Йотова призова дър-
жавата да се върне в
малките населени места,
някои от които са откъс-
нати от света. "Магистра-
лите са хубаво нещо, но
останалите пътища не са
ремонтирани от десетки
години", посочи вицепре-
зидентът.
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Европа се оказа в мен-
гемето на безпрецедентна
енергийна криза. Някои
твърдят, че ако не се прис-
тъпи към намиране на ре-
шение на този проблем, той
ще бъде съпоставим с араб-
ското петролно ембарго от
70-те години и ще има мно-
го сериозни икономически,
социални и политически
последици. Цената на нефт
марка "Брент" удари рекор-
дни показатели в рамките на
пет години - 84 долара за
барел, а спотовите цени на
газ са над пет пъти по-ви-
соки от миналогодишните.
Затова страните се прехвър-
лят от газ на силно замър-
сяващите атмосферата въг-
лища. Така преминаването
на Европа към зелена енер-
гетика се отлага.

Сегашната криза на Ста-
рия континент бе предизви-
кана от увеличеното търсе-
не на енергоресурси след
пандемията, екстремни при-
родни явления - необичай-
ни жеги и продължителни
зими, срив в системите на
доставки, недостатъчни за-
паси на гориво в региона-
лен и световен мащаб. Ко-
гато Владимир Путин казва,
че Европа сама е виновна
за създалото се положение,
той вероятно е прав.

Анализаторът на светов-
ния пазар на втечнен при-
роден газ (ВПГ) Самър Мо-
зес казва: "Европа попадна
между чука и наковалнята.
Световният пазар вече бли-
зо година изпитва дефицит
на ВПГ. Тъй като в Европа
хранилищата са полупразни,

Âèñîêîìåðèåòî íà Åâðîïà äîâåäå
äî êðèçà

всеки намек за песимистич-
ни прогнози било за природ-
ни катаклизми или за нере-
довни доставки, може да до-
веде до ново повишаване на
цените. Базисните фактори
диктуват на пазара да се
търси баланс. Такава дина-
мика се наблюдава и в Ев-
ропа, и в Азия.

Подобно злополучно сте-
чение на обстоятелствата е
рядкост, но то илюстрира
силното безпокойство на го-
лям брой експерти от сфе-
рата на енергетиката от при-
бързания отказ на Европа
от традиционните енергий-
ни източници - газ, АЕЦ и
въглища, и прехода й към
непостоянните възобновяе-
ми източници. Генералният
план на ЕС за постигане на
въглеродна неутралност зас-
тавя страните членки да се
отказват от дългосрочните
договори за покупка на газ
и да преминат към краткос-
рочно ценообразуване. За-
това кризата излиза по-скъ-
по за енергийните предпри-
ятия и за потребителите, ко-
ито днес са принудени да
търсят алтернативни достав-
чици на гориво. В тези ус-
ловия големи експортьори
като Русия и Катар може да
получат добра печалба.

Катарският министър на
енергетиката Саад ал Кааби
заяви: "Ние виждаме растя-
щото търсене от страна на
всички наши клиенти, но за
съжаление не сме в състоя-
ние да удовлетворим всич-
ки". Катар предпочита да из-
пълни поръчките на потре-
бителите от Източна Азия, ко-

ни машинации, сега тя има
добра възможност да спе-
чели от създалата се ситуа-
ция, като вижда, че Европа
е готова да купува газ в го-
леми количества и на чудо-
вищна цена. Изпълнителни-
ят директор на Международ-
ната енергийна агенция Фа-
тих Бирол заяви: "Русия би
могла да направи повече, за
да увеличи газовите достав-
ки за Европа и да запълни
хранилищата до необходи-
мото равнище в рамките на
настъпващия зимен отопли-
телен сезон". Според него
руските доставки биха мог-
ли да нараснат веднага с 15
процента.

Бившият германски кан-
цлер Герхард Шрьодер в
своя статия обясни, че Ру-
сия не може и не манипу-
лира газовите пазари. "Все-
ки, който се занимава със
сериозен анализ, признава,
че причините за скока на це-
ните трябва да се търсят на
международните пазари -
спотовият начин на ценооб-
разуване, природните явле-
ния и общите пазарни тен-
денции.

ЕС иска да избяга от въг-
леродите в своята енергий-
на инфраструктура, но засе-
га Брюксел така и не можа
да създаде достатъчно на-
деждни възобновяеми мощ-
ности за производство на
електроенергия. Без доста-
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тъчно атомни, въглищни и га-
зови електростанции Евро-
па ще се превърне в мрачен
и студен континент. Нещо по-
вече, тя няма резервни мощ-
ности, които да компенсират
в случай на безветрие, как-
вато тази година наблюда-
вахме в Британия. В услови-
ята на растящи климатични
промени - безветрие и об-
лачно време, изработваната
от възобновяемите източни-
ци електроенергия става все
по-непредсказуема. Именно
недостигът на базова гене-
рация на ток доведе до се-
гашната криза.

Някои вече видяха спасе-
ние във възстановяването на
въглищните топлоцентрали,
които изпускат много пове-
че вредни емисии, отколко-
то газовите. Това обезсмис-
ля европейските усилия за
преобразования в енергети-
ката. Почти всички страни на
континента вече обявиха "та-
ван" на цените на тока, а
Франция заяви, че за раз-
витието на атомната енерге-
тика ще отпусне над мили-
ард евро до края на това де-
сетилетие - принципът по-
добре късно, отколкото ни-
кога". Германия, независимо
от характерните за нея прак-
тичност и рационализъм, до-
година се кани окончателно
да затвори и останалите си
АЕЦ, но преди да успее да
премине към "зелена" енер-
гетика, ще трябва още дълго
да внася газ от Русия.

За днешната енергийна
криза в Европа има много
причини, но ключов фактор
е високомерието на Брюк-
сел и неговата зелена по-
литика. Главният урок, кой-
то трябва да се извлече, е,
че не бива да се тръгва към
мащабни преобразования,
преди да е осигурено дос-
татъчно количество базови
енергийни източници.

(Със съкращения,
 Forbes.com)

ито плащат повече. ЕС вече
не е приоритетен пазар. Та-
зи тенденция отбелязват из-
носителите от цял свят. Съ-
щевременно добивът на те-
риторията на самия Евросъ-
юз намалява, защото запа-
сите се изтощават, включи-
телно на богатите нидерлан-
дски находища в Гронинген.
Така на ЕС се налага да пла-
ща все повече за внос. Ус-
поредно с това навсякъде се
засилва и търсенето на ВПГ,
тъй като страните гледат на
газа като на преходно гори-
во през периода на преми-
ване от въглеродната към зе-
лената енергетика.

Китай също не остава
встрани от енергийната кри-
за, усилена от невероятни
наводнения и оживлението
на икономиката след панде-
мията. За да компенсира не-
достатъчния добив на въгли-
ща в страната, Китай през
тази година удвои вноса на
ВПГ. В над 20 провинции бе-
ше въведен нормативен ре-
жим, за да се преодолеят
трудностите. "Да се гаран-
тират енергоресурси на вся-
ка цена", се казваше в пра-
вителственото решение. То-
ва нагледно показва до как-
ва висока степен гигантска-
та китайска икономика е за-
висима от вноса на въгли-
ща и газ.

Макар да не може Русия
да бъде обвинена в пазар-

Вадим ТРУХАЧОВ

По всяка вероятност но-
вото правителство в Чехия
ще формират радикални ан-
тируски сили. Почти сигур-
но е вече, че премиерския
пост ще заеме Петер Фиа-
ла, лидер на Гражданската
демократична партия. Той
смята, че санкциите срещу
Москва трябва да бъдат
ожесточени, защото там
действал "авторитарен ре-
жим, който разбира само от
сила". Въпросният демокра-
тичен гражданин гори от же-
лание да се предприемат ко-
лективни стъпки - така, че
"у Русия да се предизвика
чувство на изолираност и на
унижено достойнство. Тя да
бъде поставена на колене,
за да промени поведението
си". Според него Русия не
била част от Европа, а "ор-
ганично чужда и враждеб-
на". Бъдещият чешки прави-
телствен бос твърди, че "гла-
вен партньор на Чехия са
САЩ и членството на стра-
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ната в НАТО е по-важно от
пребиваването й в Евросъ-
юза.

Тези искрено изразени, но
не особено оригинални мис-
ли са достатъчни, за да ста-
не ясно, че нищо добро не
очаква руско-чешките отно-
шения. Подобна перспекти-
ва се очертава и от предло-
жението за външен минис-
тър да бъде назначен район-
ният пражки кмет Андрей
Коларж. Същият този, кой-
то взе решение и ръководе-
ше демонтирането на памет-
ника на освободителя на
чешката столица - маршал
Конев. Но това би било по-
ловин беда, защото другият
вариант е външното минис-
терство да бъде оглавено от
представител на най-русо-
фобската партия "ТОП 09".
В нейната програма черно
на бяло е записано, че Че-
хия трябва да работи и да
се бори за смяна на власт-
та в Москва.

При тези перспективи мо-
же да сме сигурни, че при

новото управление в тази
централноевропейска репуб-
лика двустранните отноше-
ния ще ударят дъното, а мо-
же и да го пробият. Може да
се очаква например, страна-
та да излезе от състава на
участниците на проекта "Се-
верен поток-2" и да премине
в лагера на неговите ярост-
ни критици. Може да послед-
ва примера на Полша и въ-
обще да се откаже от дос-
тавките на руски газ, да
предпочете американското
шистово гориво, заредено с

"демократични молекули".
Логично е да продължат и
да ожесточат "войната сре-
щу паметта" и това, което Ко-
ларж направи в своя район,
да се пренесе на територия-
та на цялата страна.

Списъкът на възможните
"героични дела" на новите
чешки власти може да бъде
продължен. Не е изключе-
но те да почнат да доставят
оръжие на Украйна - още по-
вече, че за това се говори
открито. Могат да се вър-
нат към темата за разпола-

гане на системите ПРО на
своя територия, от които се
отказаха преди 10 години.
Чехия вече взе решение за
отстраняване на "Росатом"
от дострояването на АЕЦ в
Дуковани и същото може да
сполети втората АЕЦ в Те-
мелин.

Можем да не се съмнява-
ме, че новото чешко ръко-
водство ще прояви повишен
интерес към руската либе-
рална опозиция. Да не заб-
равяме, че именно в Прага
се намира един от главните
центрове, организиращи и
направляващи различни
пропагандистки антиправи-
телствени акции в Русия. Там
са руската редакция на ра-
дио "Свобода", Фондацията
"Немцов", мрежа от подгот-
вителни центрове за руски
опозиционери. Там намери
убежище и голяма част от
беларуските прозападни
опозиционни активисти. Яс-
но е едно: Русия няма да
скучае с новите "супер де-
мократични граждани" в
чешката столица.

("Взгляд")
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Много експерти по хра-
нене съветват, че замяната
на бял хляб с пшеничен е
едно от най-добрите неща,
които можете да направи-
те, за да отслабнете.

Пшеничният хляб обик-
новено е с по-високо съдър-
жание на фибри, което ви
помага да се чувствате по-
сити. Въпреки това, според
скорошно проучване, пуб-
ликувано в списанието
Clinical Nutrition, пшенични-
ят хляб всъщност не е най-
добрият избор по отноше-
ние на отслабването в дъл-
госрочен план.

Изследователи от Техно-
логичния университет
Chalmers в Швеция заявя-
ват, че ръженият хляб всъщ-
ност е здравословен за от-
слабване в сравнение с
пшеничния.

Проучването се провеж-
да сред 242 мъже и жени с
наднормено тегло на въз-
раст между 30 и 70 години.
Те са разделени на две гру-
пи, като едната от групите
яде обикновен рафиниран

За да отслабнете, яжте ръжен хляб,
не пшеничен

пшеничен хляб, докато дру-
гата група консумира пъл-
нозърнести ръжени продук-
ти със същите калории.
Участниците също са били
посъветвани от диетолог за
здравословни хранителни
навици, които да следват по
време на проучването.

След 12 седмици изсле-
дователите успели да зак-
лючат, че докато и двете
групи са отслабнали по вре-
ме на проучването, група-

Консумацията на гъби
има положително въздейс-
твие върху психичното
здраве на хората, сочат
данни от американско про-
учване, цитирано от сайта
News Medical.

Учени от медицинския ко-
леж на Пенсилвания анали-
зират данни за диетата и
психичното здраве на пове-
че от 24 хиляди американци
от 2005 г. до 2016 г. Средна-
та възраст на участниците
в изследването е 45 години,
като мнозинството от тях
(66%) са белокожи.

Оказва се, че при хора-
та, които консумират пове-

та, която е яла пълнозър-
нести ръжени продукти, е
загубила средно един килог-
рам и е намалила телесни-
те си мазнини с 0,54% .

Ръженият хляб е известен
с това, че в него има голямо
количество хранителни ве-
щества като селен, тиамин,
манган, ниацин, рибофлавин,
витамин В6, мед, желязо и
фолиева киселина.

Изследването посочва,
че тези, които редовно ядат

ръжен хляб с високо съдър-
жание на фибри, се чувст-
ват по-сити от тези, които
ядат същото количество
пшеничен хляб. Чувството
за ситост и удовлетворение
е от ключово значение за
отслабването, така че нами-
рането на храни с високо
съдържание на фибри, кои-
то да ви заситят, е от мно-
го голямо значение.

Въпреки че изследване-
то е показало разлика в тег-

лото в сравнение с двете гру-
пи, изследователите твърдят,
че са необходими повече из-
следвания, за да се опреде-
ли окончателното твърдение.

Въпреки това, че могат
да се направят повече про-
учвания, изследователите
са стигнали до извода, че
яденето на ръжен хляб
вместо рафиниран пшени-
чен хляб е по-добро за ва-
шето здраве и помага за от-
слабване.

Яжте гъби за здрава психика
че гъби, има по-малък риск
от депресия.

Този растителен храни-
телен продукт съдържа ер-
готионеин - антиоксидант,
който защитава от увреж-
дане клетките и тъканите в
човешкия организъм. Спо-
ред проучванията той пома-
га за предотвратяване на
психични заболявания като
шизофрения, биполярно
разстройство и депресия.

Най-консумираният вид
гъби са печурките, съдър-
жащи калий, за който се
смята, че намалява тревож-
ността.

Други видове, сред кои-

то Лъвска глава, позната и
като Игловиден корал
(Hericium erinaceus), пък
оказват положително въз-
действие за предотвратява-
не на нервнопсихични раз-
стройства, включително
депресия.

Учените установяват
връзка между консумация-
та на гъби и по-ниските рис-
кове от депресия, като от-
читат социално-демографс-
ки фактори, заболявания, за
които участниците съобща-
ват, лечения и други причи-
ни, свързани с хранителния
режим.

"Проучването допълва

увеличаващия се списък на
ползи за здравето от кон-
сумацията на гъби", казва
Джошуа Мускат от универ-
ситета на Пенсилвания.

Експертите правят и вто-
ри анализ, за да видят да-
ли рискът от депресия мо-

же да бъде намален чрез
замяна на порция червено
или преработено месо с гъ-
би в ежедневното меню, пи-
ше БТА. Вследствие става
ясно, че подобно решение
не намалява вероятността
да се развие депресия.

Понякога за всички ни е
трудно да напуснем комфор-
та на леглото си сутрин, ко-
гато алармата се включи.
Много често не сме склонни
да излезем изпод завивки-
те, но изборът, който правим,
когато се събудим, дава тон
на целия ден. В тази връзка
ще ви споделим какво е доб-
ре да избягваме,  след като
се събудим.

Сладко за закуска
Тестото, кифлите и всич-

ки лакомства, които имаме
навика да консумираме с
първото за деня кафе, могат
да погъделичкат вкусовите
ни рецептори, но също така
са в състояние да повишат
кръвната ни захар.

Вместо това може да из-
берем пълнозърнест хляб,
овесени ядки или храни, бо-
гати на протеини и фибри.
Балансираната закуска не
само ще ни засити за по-

Не правете това сутрин
дълго, но също така ще по-
могне за подобряване на
концентрацията ни.

 Събуждане в последна-

та минута
Много от нас имат лошия

навик да спират многократ-
но алармата, когато тя се
включи, за да поспят пове-
че, но събуждането в пос-
ледната минута увеличава
стреса и може да развали
сутрешната ни рутина, коя-
то се опитваме да си създа-
дем.

Колкото и трудно да зву-
чи, по-добрият вариант е да
ставаме още с първото поз-
въняване на будилника. Про-
учванията показват, че хора-
та, които стават рано, са по-
продуктивни и по-малко
стресирани.

 Проверка на имейлите
и социалните мрежи

Всички знаем, че социал-
ните мрежи са истинска за-

губа на време, но това не ни
пречи да ги проверяваме
веднага щом отворим очи.
Хващането на телефона в ръ-
ка, докато все още се раз-
сънваме, може да увеличи
нивата на стрес.

Вместо да започнем де-
ня, втренчени в екрана, доб-
ре би било да дадем шанс
на мозъка ни да се събуди,
преди да го принудим да се
занимава с ежедневните за-
дачи.

Пиене на кафе на празен
стомах

Няма нищо по-хубаво от
чаша кафе, с която да за-
почнем деня си, стига преди
това първо да сме яли. Кон-
сумацията на топлата напит-
ка на празен стомах може
да наруши кръвната ни за-
хар. Приемът й на гладно
причинява промени в наст-
роението, безпокойство, а
дори и депресия.

Вземането на прекалено
горещ душ

Никой не обича да си взи-
ма студен душ, особено през
зимните месеци, но хладна-

та вода има много ползи за
тези, които се осмеляват да
се изкъпят с нея. Тя помага
за стимулиране на имунна-
та ни система и ни събужда
доста по-лесно. Дори кожа-
та и косата ни могат да се
възползват от възстановява-
щия ефект на студения душ.

Пропускането на за-

куска
По-горе споменахме, че

не е добре да закусваме със
сладки неща. Това, което е
още по-лошо обаче, е да про-
пускаме закуската изцяло.
Много от нас го правят прос-
то защото нямат време, но
пренебрегвайки най-важното
хранене за деня, може да
има сериозни последици, ка-
то главоболие или наруше-
на концентрация през деня.

Ако имаме навика да не
закусваме, то трябва задъл-
жително да носим в себе си
поне някакъв плод или не-
що, което можем лесно да
хпнем в движение, излизай-
ки от вкъщи. От dir.bg
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Газовата криза в Евро-
па е следствие от нерабо-
тещия капитализъм. Това
заяви руският президент
Владимир Путин на засе-
дание на Международния
клуб "Валдай" в четвъртък,
съобщава "Фокус". "Това,
което виждаме сега на
енергийните пазари, веро-
ятно ще говорим за него
отново, е проява на самия
капитализъм, който не ра-
боти", каза той. "Същест-
вуващият модел на капи-
тализма, а той е основата
на социалната структура в
по-голямата част от стра-
ните, се е изчерпал", обя-
ви Путин. Според него в
рамките на този модел ве-
че няма изход от "кълбото
на все по-заплитащите се
противоречия".

 "Навсякъде, дори в
най-богатите страни, не-
равномерното разпределе-
ние на материалното бо-
гатство води до задълбо-
чаване на неравенството".
"Русия може да увеличи
доставките на природен
газ за Европа, когато Гер-
мания одобри газопрово-
да "Северен поток 2", до-
пълни Путин.

Президентът на Руска-
та федерация Владимир
Путин направи презента-
ция на XVIII годишна сре-
ща на Международния дис-
кусионен клуб "Валдай".

"Западните страни имат
право да се движат към
социално обновление, но
ние ви молим да не вли-
зате в нашата къща с но-
ви социални ценности", ка-
за президентът.

За пандемията и
международната
солидарност

Руският президент отбе-
ляза, че пандемията се е
превърнала в предизвика-
телство за световната об-
щност. В тази ситуация
светът трябва да се спло-
ти, но за редица държави
санкциите продължават да
съществуват, което вреди
на хората, каза още Путин.

"Санкциите за редица
държави въпреки пандеми-
ята остават. И къде са тук
хуманистичните принципи
на западната политическа
мисъл? Това е неправда",
обясни Путин.

В същото време дър-
жавният глава припомни,

че вече загубите от пан-
демията на коронавирус
надвишават загубите от
Първата световна война.
За да решат проблема,
страните трябва да се обе-
динят, като отхвърлят ам-
бициите си на заден план.

За изкривените
ценности на Запада

Особено вниманието на
Владимир Путин беше на-
сочено към западните цен-
ности. Днешният световен
ред е резултат от края на
Студената война и такъв
резултат не е добър. В съ-
щото време руският лидер
припомни специалната ро-
ля на САЩ в разрушител-
ните процеси. "Войните, во-
дени от САЩ през послед-
ните 20 години, нанесоха
значителни щети в зоните
на тези операции, ситуаци-
ята там се влоши драстич-
но", сигурен е Путин.

Наред с проблемите на
Запада Путин припомни и
социалните проблеми на
някои държави. Той разк-
ритикува ситуацията, кога-
то децата получават пра-
во да избират пола си и
са лишени от бащите и
майките си, заменяйки ги
с родител № 1 и № 2.

"Дискусията за правата
на мъжете и жените се
превърна в абсолютна
фантасмагория в редица
европейски страни", каза
още руският лидер.

Путин добави, че Запа-
дът погрешно поднася те-
зи въпроси под "знамето
на прогреса". Той коменти-
ра и идеята за правото на
детето да определя самос-
тоятелно пола си, наричай-
ки го "престъпление сре-
щу човечеството".

„Обратният
расизъм“ създава
разделение

Манията по борбата с
расизма създава още по-
вече граници между хора-
та, заяви Путин. "Противо-
действието на проявите на
расизъм е необходимо,
благородно нещо, но в но-
вата култура на отмяна те
се превръщат в обратна
дискриминация, тоест "об-
ратен расизъм", каза той.
"Натрапчивото подчертава-
не на расовата тема още
повече разделя хората",
уверен е руският лидер.
"Но мечтата на истински-
те борци за граждански
права беше точно залича-
ването на различията, от-
казът да се разделят хо-
рата по цвят на кожата.
Нека ви напомня, че спе-
циално помолих колегите
си да вземат този цитат от
Мартин Лутър Кинг, той
казва: "Мечтая да дойде
денят, в който четирите ми
деца ще живеят в страна,
където няма да бъдат съ-
дени по цвета на кожата

им, но според личните им
черти". Това е истинската
ценност", подчерта Путин.

Светът става
многополюсен,
доминацията на
Запада е в миналото

Многовековната доми-
нация на Запада на меж-
дународната арена отстъп-
ва място на по-многооб-
разна система, смята рус-
кият президент. "За две де-
сетилетия най-мощната
държава в света проведе
военни кампании в две
държави, които изобщо не
са сравними с нея по ни-
то един параметър, нито
един. Но в резултат на то-
ва тя трябваше да ограни-
чи операциите си, без да
постигне нито една от це-
лите, които си е постави-
ла преди 20 години, започ-
вайки тези операции. Те
напускат тези страни, ка-
то понасят и същевремен-
но нанасят значителни ще-
ти на другите. Всъщност
ситуацията само се влоши
кардинално", коментира
Путин войните на САЩ.
"Промененият баланс на
силите предполага прераз-
пределение на дяловете в
полза на онези растящи и
развиващи се страни, ко-
ито и досега се чувстват
пренебрегнати. Направо
казано, господството на
Запада в световните дела,

което започна преди ня-
колко века и стана почти
абсолютно за кратък пери-
од в края на XX век, от-
стъпва място на много по-
многообразна система",
каза руският лидер. При-
родните катаклизми в съв-
ременния свят са се пре-
върнали в "едва ли не нор-
ма" и вече не е възможно
да се отрекат климатични-
те деформации и деграда-
цията на околната среда,
посочи Путин.

"Привържениците на
т. нар. социален прогрес,
продължи президентът на
Русия, погрешно смятат, че
те носят на човечеството
някакво ново, по-правил-
но съзнание". "Рецептите,
които предлагат, изобщо
не са нови, всичко това
може да изглежда на ня-
кого неочаквано. Ние, в
Русия, вече сме премина-
ли през това", каза Путин.
"Болшевиките след рево-
люцията през 1917 г., опи-
райки се на догмите на
марксизма, също обявиха,
че ще променят привичния
начин на живот не само
политически и икономи-
чески, но и самата идея за
това какво е човешкият
морал, основата на здра-
вословното съществуване
на обществото. Всичко то-
ва го имаше - разрушава-
не на вековните ценности
на вярата, отношенията
между хората до пълен от-
каз от семейството, насаж-
дане и поощряване на до-
носничеството срещу близ-
ки - всичко това бе обяве-
но за прогресивна постъп-
ка. Между другото, в све-
та тогава беше широко
подкрепяно и беше модер-
но. Също както днес".

"Агресивното изтриване
на страниците от собстве-
ната история и обратната
дискриминация на мнозин-
ството в интерес на мал-
цинствата, които изглеж-
дат като движение към со-
циално обновление, не са
ценностите на руското об-
щество", заяви Путин.

"В Русия, оформяйки
своите подходи, ще се ръ-
ководим от принципите на
разумния консерватизъм",
каза Путин. Консерватиз-
мът не е нещо, което ви
пречи да вървите нагоре
и напред, а нещо, което ви
пречи да се върнете назад
и надолу към хаоса.



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß
25.10.2021

Популярността на
американския президент
Джо Байдън през първите
му девет месеца като
лидер на страната прежи-
вя по-бърз спад от нивото
на подкрепа за всеки друг
американски президент
след Втората световна
война, пише неделното
издание на британския
вестник The Telegraph,
позовавайки се на анализ
на резултатите от изслед-
ванията на Gallup.

Отбелязва се, че
рейтингът на Байдън е
паднал с 11,3 процентни
пункта (от 56 процента на
44,7 процента), като това
понижение е повече от
показателите за спада в
рейтинга на десетте
предишни президенти на
страната. По-рано 44-тият

Ðåéòèíãúò íà Áàéäúí ñå ñðóòâà ïî-áúðçî
îò íà âñåêè äðóã ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ
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На митинг в Будапеща
шест месеца преди предс-
тоящите парламентарни из-
бори унгарският премиер
Виктор Орбан осъди отно-
шението на Европейския
съюз към страната му и
Полша, сравнявайки го със
Съветския съюз, пише ма-
кедонското електронно из-
дание МКД, цитирано от
"Фокус".

"Европейският съюз ни
говори и се отнася към нас
и към поляците като към
врагове", каза той пред при-
вържениците на национа-
лен празничен митинг, от-
белязващ антисъветското
въстание от 1956 г.

"Би било добре Брюксел
да разбере, че нас и кому-
нистите не успяха да ни по-
бедят. Ние сме Давид и Го-
лиат би било по-добре да
ни избягва", подчерта той и

Русия категорично
осъжда и отхвърля всякак-
ви инсинуации относно
предполагаемата промяна
в позицията на Руската фе-
дерация относно неприз-
наването на самопровъзг-
ласилата се "Република Ко-
сово", които се появиха,
след като двама служите-
ли на канцеларията в При-
щина на руското посолст-
во в Сърбия напуснаха те-
ритория на Косово. Това
написа официалният пред-
ставител на руското вън-
шно министерство Мария
Захарова в "Телеграм"-ка-
нала си, цитирана от TACC
и Агенция "Фокус".

"Самопровъзгласилите
се" косовски власти и си-
лите, които стоят зад тях,

В Турция са вакси-
нирани 48 милиона
души
В Турция са поставени над
115,16 милиона дози на
ваксини срещу КОВИД-19,
предаде Анадолската агенция.
Официалните данни, оповес-
тени в събота, показват, че
над 48,04 милиона души в
страната са напълно ваксини-
рани. На 55,14 милиона души
им е поставена първа доза.
Трета бустерна доза са
получили над 10,94 милиона
души.
От министерството на
здравеопазването съобщават,
че в страната са регистрира-
ни 26 217 новозаразени при
направени 351 184 теста.
Починалите са 217.
В Истанбул, където живее
почти една пета от населени-
ето на Турция, се отчитат
292,33 случая на 100 хиляди
души, допълва Анадолската
агенция.

Ръст на случаите
на Covid в Русия
За денонощие в Русия са
регистрирани 35 660 нови
случая на заразяване с
коронавирус. Това съобщиха
от Оперативния щаб за
борба с разпространението
на Covid-19, цитирани от
руския вестник "Известия" и
Агенция "Фокус".
Най-голям брой нови случаи
на Covid-19 през последните
24 часа са регистрирани в
Москва (5279), Санкт
Петербург (3297) и Московс-
ка област (3030).
Броят на починалите от
инфекция през последното
денонощие е 1072, 22 784
души са оздравели.
До момента в Русия са
открити общо 8 241 643
случая на коронавирус в 85
региона. През целия период
са регистрирани 230 600
смъртни случая, 7 165 921 души
са се възстановили.
На 22 октомври вицепремиерът
на Руската федерация Татяна
Голикова заяви, че ситуацията с
коронавируса се е влошила в 14
региона на Русия през последна-
та седмица.

президент на САЩ Барак
Обама държеше "рекорда"
за най-бърз спад в нивото
на подкрепа, чийто рей-
тинг през първите девет
месеца на управление
падна с 10,1 процентни
пункта.

Така изглежда, че
Байдън има повече "разо-
чаровани избиратели" от
Джими Картър, който
беше президент на Съеди-
нените щати от 1977-1981
г., чието ниво на подкрепа
спадна с 8,9 процентни
пункта за същия период.
Понижаването на рейтин-
га на Доналд Тръмп,
непосредствения предшес-
твеник на Байдън за
същия период е 4,4 про-
центни пункта, пише
вестникът.

За сравнение, рейтин-

гът на популярността на
43-тия американски лидер
Джордж Буш-младши се
увеличи с 13,1 процентни
пункта през първите девет
месеца на неговото пре-
зидентство, докато рей-
тингът на 41-вия прези-
дент - баща му Джордж У.
Буш - се увеличи с 12,0
процентни пункта.

Изданието отбелязва,
че популярността на
Байдън започна да пада
през юли, когато заболе-
ваемостта от коронавирус
в страната се увеличи, а
хаотичното изтегляне на
американските войски от
Афганистан в края на
август само изостри
ситуацията. ç

Îðáàí îáâèíè Áðþêñåë â äèêòàòóðà
подкрепи Варшава в конф-
ликта с Брюксел за неза-
висимостта на съдебната
власт и върховенството на
европейското право.

Десетки хиляди хора из-
лязоха на улиците в Буда-
пеща. Участниците, някои от
които идваха от Полша, раз-
вяваха полски знамена и
транспаранти с надпис
"Брюксел = диктатура".

Орбан предупреди изби-
рателите за опасностите от
завръщане на левите сили,
подчертавайки, че "остава
само една левица, без зна-
чение как се прикрива" и
публично се усъмни в на-
месата на Брюксел и Ва-
шингтон в изборите.

"Когато имахме нужда от
тяхната помощ, те не дой-
доха. "Сега, когато не сме
поискали нищо от тях, те са
тук."

Орбан каза на десетки
хиляди свои поддръжници
в центъра на Будапеща, че
Вашингтон и милиардерът
Джордж Сорос искат да
спечелят изборите със "сво-
ите хора", обединената ля-
ва опозиция, като дадат па-
рите си, медиите и социал-
ните мрежи.

"Но няма значение как-
во искат в Брюксел, Вашин-
гтон и в чуждестранните ме-
дии. Унгарците ще решат
съдбата си", каза Орбан в
събота.

"Нашата сила е в нашето
единство... Вярваме в едни
и същи ценности: семейст-
во, народ и силна и незави-
сима Унгария", добави той.

"Режимът стана морално
неустойчив... инерцията, ко-
ято имаме сега, ще ни от-
веде до изборите през ап-
рил 2022 г.", каза той. ç

Ìîñêâà îñúäè åêñïóëñèðàíåòî íà äâàìà ðóñêè äèïëîìàòè îò íåïðèçíàòàòà äúðæàâà Êîñîâî
не спират да извършват
провокативна дейност сре-
щу руски дипломати в Ре-
публика Сърбия. Веднага
след като служителите на
офиса в Прищина на рус-
кото посолство в Сърбия
напуснаха територията на
Косово, бе организирана
нова провокация - бе раз-
пространена дезинформа-
ция, чиято цел е да поста-
ви под въпрос придържа-
нето на Русия към Резо-
люция 1244 на Съвета за
сигурност на ООН", отбе-
ляза дипломатът.

Захарова подчерта, че
Руската федерация катего-
рично осъжда "подобно
разрушително поведение"
и отхвърля всякакви наме-
ци относно предполагаема

промяна в руската пози-
ция относно непризнава-
нето на самопровъзгласи-
лата се според нея Репуб-
лика Косово.

Както съобщи в събота
агенция Telegrafi, става ду-
ма за руските дипломати
Денис Венгерски и Алек-
сей Кривошеев, които на-
пуснаха територията на
непризнатата от Русия
държава в събота. Telegrafi
твърди, че през януари та-
зи година Кривошеев е
обявен за персона нон гра-
та в Албания.

В петък президентът на
Косово Вьоса Османи обя-
ви за персона нон грата
двама руски дипломати от
офиса на руското посолс-
тво в Сърбия в Прищина.

Според Османи дейността
на руските дипломати "е
повлияла негативно на на-

ционалната сигурност и
конституционния ред" на
Косово. ç

Íàêðàòêî
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Мария
Захарова
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Треньорът на Левски
Станимир Стоилов бе
доволен от играта на тима
след категоричната дома-
кинска победа над Пирин с
3:0 в мач от 12-ия кръг на
Първа лига. Това бе втори
пореден успех на "сините"
под ръководството на
Мъри. "Има малко по-добро
представяне от предния
мач, но има какво да
подобряваме. Нямаше
публика, което прави по-
трудни нещата за футбо-
листите, но съм доволен.
Имахме контрол над
събитията. Справихме се
доста добре във фаза
защитата. Пирин нямаше
голово положение, което е
добре за нашия отбор. От
началото на сезона  в
почти всеки мач получава-
ме по един или два гола.
Във втори двубой, откакто

„Сините“ постигнаха втора
поредна шампионатна
победа под ръководството
на Станимир Стоилов

аз съм начело на Левски
се представяме добре в
защита. Имахме добро
партньорство от всички
футболисти на терена.
Кордоба и Зайков се
стараха много, но аз искам
много по-голяма увереност.
Нашите стопери трябва да
са хората, които да зада-
ват ритъма, а все още сме
далече от това. Би трябва-
ло да постигаме категорич-
ни победи на нашия стади-
он, но трябва да играем
още по-уверено. Футболис-
тите имат по-големи качест-
ва, отколкото показват
сега, за да донесем радост
на хората, но да живеем в
розови сънища е още
рано", коментира Станимир
Стоилов.

Треньорът на Пирин
Уорън Фийни бе разоча-
рован след загубата с 0:3

от Левски на "Герена".
"Това е тежка загуба. При
първия гол не реагирахме
добре. Това са нашите
възможности. Не бяхме
остри в предни позиции,
не успяхме да създадем
достатъчно положения. Не
знам какво да ви кажа.
Ще продължим да се
борим", сподели Фийни
след мача.

"Днес като цяло не се
представихме добре. Ние
не сме отбор, който
разполага с много пари,
знаем къде се намираме
и какво искаме да напра-
вим. В момента обаче не
сме в добра позиция, но
както казах гледаме
напред, защото с тези
футболисти трябва да сме
реалисти какво качество
имаме и какво можем да
предложим", добави

наставникът на "орлетата".
В същото време стана

ясно, че халфът на Левски
Радослав Цонев ще про-
пусне следващия мач.
Причината е, че срещу
Пирин  той получи петия
си жълт картон за сезона.
Така Ради ще бъде нака-
зан от Дисциплинарната
комисия към БФС с
лишаване от състезателни
права за един двубой.

На "сините" им предс-
тои осминафинал за
Купата на България, в
който ще срещнат второ-
дивизионния Септември
(Симитли). Двубоят е във
вторник от 19 часа на
стадион "Георги Аспару-
хов". След изтърпяно
наказание в състава на
Левски срещу Септември
се завърне  халфът Андри-
ан Краев. ç

18-годишният
Марин Петков

отбеляза първите
два гола

във вратата
на Пирин

Ïúðâà ëèãà - 12-è êðúã
Царско село  - Локомотив (Сф) 2:0
1:0 Васил Шопов 66, 2:0 Лукас Диас 74;
червен картон - Никола Колев (Царско село) 89

Локомотив (Пд) - ЦСКА 1948 2:1
1:0 Парвизджон Умарбаев 33, 1:1 Денислав Ангелов 48,
2:1 Димитър Кр. Илиев 64 - дузпа; червен картон -
Крум Стоянов (ЦСКА 1948) 62

Ботев (Вр) - Черно море 0:0

Арда (Кърджали) - Славия 1:1
0:1 Мартин Сораков 16, 1:1 Милен Желев 71

Левски - Пирин (Бл) 3:0
2:0 Марин Петков 25, 2:0 Марин Петков 63,
3:0 Билал Бари 90

Берое  - ЦСКА  след приключване на броя

Днес от 18,30 часа: Ботев (Пд) - Лудогорец

Наставникът на Рома
Жозе Моуриньо нападна
предишното ръководство на
клуба и отново пое отговор-
ност за позорната загуба с
1:6 от Бодьо/Глимт в Лига-
та на конференциите. "Има
много хора, които се смеят
на това, което направиха с
Рома. Семейство Фридкин
и Тиаго Пинто наследиха
купчина ла*на от предиш-
ните собственици и адми-
нистрация. Настоящите по-
харчиха доста пари, за да
разчистят множеството
грешки и да се опитат да
създадат условия за проект,
който се нуждае от време.
Има хора, които отвън се
смеят с пълни  джобове. Ко-

Íàñòàâíèêúò íà Ðîìà
íàïàäíà ïðåäèøíîòî
ðúêîâîäñòâî íà êëóáà

гато някой каже, че Моури-
ньо е недоволен, това е ог-
ромна лъжа. Моуриньо ис-
ка още играчи? Разбира се,
както всеки друг, той иска
футболисти, с които да пра-
ви ротации в състава и да
поддържа баланса. Моури-
ньо иска всичките му игра-
чи да са на едно ниво. Да,
но Моуриньо не е задник и
има уважение към семейс-
тво Фридкин и Тиаго Пин-
то. Моуриньо приема ситу-
ацията и я разбира. Резул-
тат като този срещу Бодьо/
Глимт се случва веднъж в
живота, но аз съм единст-
веният отговорен за това.
Не играчите, нито собстве-
ниците. Реших да пусна със-

тав, за който знаех, че рис-
кува да загуби мача. Не
мислех, че ще бъде толко-
ва катастрофално, но отго-
ворността си остава моя.
Направих го от страх от
контузии заради изкустве-
ния терен и защото не раз-
полагам с двама играчи на
всяка позиция. Затова пое-

мам отговорност", заяви
Специалния.

"Вижте, няма смисъл да
го отричаме, имаме подхо-
дящи резерви за някои по-
зиции, но за други - не. Из-
граждаме отбор, но се нуж-
даем от повече време. Соб-
ствениците полагат огром-
ни усилия, за да постигнат

всичко това, така че нямам
проблем с тях. Работим
усърдно, но аз наследих
списък с контузии, който не
бях виждал през живота
си. Сред нещата, върху ко-
ито най-много трябва да ра-
ботим, е това, че през ця-
лото време изпитваме тре-
вога. Реших да дам почив-
ка на повече играчи в Нор-
вегия. Това беше грешка и
се извинявам. Предпочи-
там да загубя един мач с
1:6, отколкото шест с по
0:1. Дадох почивка на ти-
тулярите, защото имахме
достатъчно точки в Лигата
на конференциите и все
още можем да продължим
напред в турнира", каза
още Моуриньо.

В другия мач от тази гру-
па ЦСКА загуби, като дома-
кин с 0:1 от украинския Зо-
ря. Начело в класирането
е  Бодьо/Глимт със 7 точ-
ки, пред Рома - 6, Зоря - 3,
и ЦСКА - 1. ç

Наставникът на Рома Жозе Моуриньо заяви, че италианският тим
ще продължи в следващата фаза на Лигата на конференциите,

въпреки разгромната загуба от Бодьо/Глимт

Ðàíî å çà ðîçîâè ñúíèùà, ïðåäóïðåäè

òðåíüîðúò íà Ëåâñêè

Ðàíî å çà ðîçîâè ñúíèùà, ïðåäóïðåäè

òðåíüîðúò íà Ëåâñêè

Íàêðàòêî
�

Милен Гамаков и
съотборниците му
спечелиха

Купата на Литва, след
като Жалгирис разгроми
миналогодишния носител
на трофея Паневежис с
5:1. Така Жалгирис спе-
чели за рекорден 13-и
път Купата на Литва.
Българският халф Милен
Гамаков изгледа мача от
резервната скамейка и
не се появи в игра за
победителите. Тимът от
Вилнюс игра с човек
повече на терена цяло
второ полувреме, след
като в 44-тата минута
Жорже Елиаш бе изгонен
от игра.

Момчил Цветанов игра
цял мач

при загубата на Гангуон с
1:4 у дома от Сеул в
двубой от последния кръг
на редовния сезон на
футболното първенство
на Южна Корея. Тимът на
българския национал ос-
тава във втората шестица
и ще играе мачове, за да
избегне изпадането.
Гангуон финишира на
десето място от 12 тима
с 37 точки.

Хебър (Пазарджик)
се наложи над

Литекс с 1:0 в мач от
14-ия кръг на Втора лига.
Други резултати от кръга:
Септември (Симитли) -
Марица (Пловдив) 1:1,
Янтра (Габрово) - ЦСКА
1948 II 1:0, Спортист
(Своге) - Монтана 1:3,
Созопол - Струмска сла-
ва 1:1, Марек - Левски
(Лом) 0:1и Лудогорец II -
Добруджа 5:0.

Третодивизионният
Беласица (Петрич) се
раздели

с наставника Саша
Симонович. Клубът обяви
това в официалната си
Фейсбук страница.
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Димитър Бербатов
коментира изминалия
конгрес за избор на нов
президент на БФС. Бив-
шият нападател загуби
битката за шефското
място в родния футбол от
Борислав Михайлов с 230
на 241 гласа, а сега
попита защо все още
документите не са внесе-
ни в Търговския регистър.
Бившият футболист на
Манчестър Юнайтед
коментира и информация-
та, че са раздавани пари
в тоалетните. Ето какво
заяви още Бербатов по
време на откриването на
детския футболен комп-
лекс Sofia Footbal Lab:
"Все още в търговския
регистър не е заявено
нищо за регистриране на
новото ръководство на
БФС, което е странно.
Защо не е направено,
трябва да ги питате.
Протокол няма от самото
събрание, което се случи,
клубовете трябва да го
искат, за да знаят какво
е станало. И най-важното,
което трябва да кажа, е,
че ако в този протокол
не е записано, че воде-
щият на конгреса каза:
483 присъстващи и са
нужни 242 гласа, за да се
вземат важните решения.
Както пише в устава на
БФС, които някои го
цитират като Библия, но

Ако в официалния документ не е
записано, че водещият на събранието
каза: 483 присъстващи и са нужни 242
гласа, за да се избере президент, ще си
търсим правата в съда, категоричен е
бившият голмайстор

не го спазват, мнозинст-
вото се определя от
присъстващите. Ако в
протокола не е записано
това, значи са го фалши-
фицирали".

"Не може да се случи
никога да работя с Ми-
хайлов. Имам си хора и
екип, с които искам да
работя. Различни поколе-
ния сме, начините ни на
мисления са различни,
вижданията ни за някои
неща са тотално различ-
ни. Това никога не може
да се случи. Вече 10 дни
минаха, не си заявил да
се впишеш в Търговския
регистър, не си дал прото-
кола, клубовете се сърдят
на нас и искат помощ,
искат да видят протокола.
Естествено, че могат, но
трябва стенограмата да
бъде предадена. Конгресът
не се проведе както
трябва и беше омаскарен,
особено накрая, когато по
устав трябваше да има
балотаж и не се случи,
затова ще има обжалване
в съда. В протокола тряб-
ва да пише това, което
всички чухте на аудиоза-
пис на конгреса, ако е
друго, значи е фалшифици-
рано. Не мога да кажа
защо не бяха допуснати
някои клубове. Говорим с
тях, приканваме ги да се
свържат с нас, ако е
имало нередности. Доста

нередности се случиха на
самия конгрес. Ако всич-
ки беше както трябва и
бяхме загубили, нямаше
да има проблем. Но сега
трябва да се обърнем към
съда и той да отреди кое
е правилното нещо", каза
още Бербо.

Относно появилата се
информация, че хора от
екипа на Бербатов са
раздавали пари в тоалет-
ните по време на конгре-
са, бившият нападател

заяви: "Това е тактика за
отвличане на вниманието
от по-важните неща. Не
намирам думи да комен-
тирам тези приказки на
тези хора. Това дори не
трябва да е интересно.
Интересното е, че вие
бяхте там, не бяхте допус-
кани пак, след това
имаше някаква смешна
пресконференцийка и пак
казвам какво ще пише в
протокола. Това е най-
важното нещо, чакаме да

Áîðèñëàâ Ìèõàéëîâ áèë ïðåäàäåí îò ìíîãî õîðà

видим. Ако трябва, наме-
рете човека, който напра-
ви стенограмата на конг-
реса. Намерете и го
питайте. Странното е, че
никой не подава докумен-
ти. Къде са хората, които
ще управляват? Стоим и
чакаме да измислим някоя
друга простотия. Да мани-
пулираме нещо и да се
опитаме да ни се размине,
няма да стане. Надяваме
се да подадат документи и
да видим какво ще реши
самата агенция по вписва-
нията. Но защо не го
правят никой не знае?"

"Поздравленията от
страна на УЕФА и ФИФА е
нормална практика, кул-
турно обръщане, но ние
сме ги запознали с неща-
та, които са се случили.
Хората, които бяха на
конгреса, и на тях сме
казали. В момента просто
трябва да се обърне
внимание на фактите,
които казах сега. Мислих
си, че нещата не са се
случили по устав, както
трябваше да са. Това ми
беше първата мисъл на
следващата сутрин. Не
мога да се примиря",
категоричен е Димитър
Бербатов.ç

Членът на Изпълнителния комитет на Бъл-
гарския футболен съюз Атанас Фурнаджиев ко-
ментира думите на Димитър Бербатов, който
по-рано през деня изрази учудване защо все
още от централата не са входирали в Агенцията
по вписвания документите, свързани с измина-
лия конгрес в НДК. Бившият нападател на ЦСКА,
Тотнъм и Манчестър Юнайтед попита и дали в
протокола от събитието са записани думите на
водещия Камен Костадинов относно броя на

Димитър Бербатов (вляво) присъства на откриването на детски
футболен комплекс в София

Íÿìà çíà÷åíèå êàêâî å êàçàë âîäåùèÿò,
òâúðäè ÷ëåí íà Èçïúëêîìà íà ÁÔÑ

присъстващите.
"Юридическият екип продължава да работи

по окомплектуването на документите и в мо-
мента, в който са готови, ще бъдат внесени в
Агенцията по вписванията, така че не е нещо
необичайно. Няма никакво значение водещият
на конгреса какво е казал, има закони в стра-
ната и както е по закон, така ще бъде. Без
значение какво е казал водещият", заяви Ата-
нас Фурнаджиев пред bTV.

Президентът на БФС Борислав
Михайлов коментира  актуални те-
ми за футбола ни в интервю за БНТ.
Той сподели, че е бил предаден от
много хора в последно време. Ми-
хайлов разкри, че мечтае Бълга-
рия да има нов стадион, на който
да приеме финал, а също така и
националният ни отбор да се кла-
сира на световно първенство. "По-
лучих подкрепа от много хора. Има-
ше агресия към мен и към футбо-
ла от другия екип. Тази агресия ме
мотивира да продължа и да има
ред, който мога да установя във
футболния живот. Мечтата ми е
България да има стадион и това да
се случи до четири години. Да до-
караме финал за Суперкупа или
Лига на Конференциите. Мечтая и
за участие на световно първенст-
во. Очевидно в България в пос-
ледните години се харесва попу-
лизма и хейтърството. За първи път
има извънреден конгрес, но съм
радостен, че го спечелих. Не съм

казал никакви обидни думи. Лип-
сата на уважение към заслужи-
ли играчи и към целия футбол
не беше добре. През цялото вре-
ме екипът на Бербатов ходи на
съд или прокуратура. Това обаче
не е начинът да спечелиш конг-
рес. Бюджетът ще бъде гласуван,
но питайте екипа на Бербатов
кога. Тези шест месеца ще из-
ползваме това, което е остана-
ло от стария мандат. Има си ад-
вокати, които се занимават с
вписването. Канил съм Бербатов
в екипа си, но тогава той каза,
че не знае къде ще се развие
кариерата му след футбола. Об-
разованието на Стилиян Петров
беше поето от БФС. Трябва опит,
а не само образование. Думата
промяна е много модерна в цял
свят. В България е още по-мо-
дерна. Промяна заради самата
промяна няма смисъл", започна
Михайлов.

"Не съм запознат в ситуация-

та в Левски, въпреки че синът ми
играе там. Всеки един професио-
нален клуб в България е акционер-
но дружество. Той зависи от фенс-
ката маса, ръководството, начини-
те на финансиране, маркетинг. В
България това е трудно и ако няма
голям спонсор или богат собстве-
ник, е много трудно да се управля-
ва такъв футболен клуб. Хубаво е,
че в България все още има богати
хора, които инвестират. Клубовете
трябва да гледат собствената си
работа и да престанат да се зани-
мават със съдийството. Не може
след всеки мач първият въпрос да
е за съдийството. Вкарахме и ВАР
- 2 млн. евро ни струва. Естестве-
но, че с Николай си коментираме
чисто футболните неща. Не комен-
тираме конгреси", каза още пре-
зидентът на БФС

"Първо съм благодарен на Нас-
ко и Левски, че ме подкрепиха.
Трябва да съм направил нещо уни-
кално лошо за Левски, за да не ме

подкрепят. 35% от Изпълкома е
променен. В момента има двама
собственици, няма президенти и
това не пречи на никого. Преди
това е имало по пет. Който си мис-
ли, че един собственик на клуб в
Изпълкома може да влияе на ко-
гото и да е, е много далече от
истината.  И да имаше политичес-
ки натиск върху мен, нямаше да
кажа. Със сигурност имаше орга-
низация срещу мен. Плакати и пла-
тени хора. Много отдалеч англи-
чаните започнаха да говорят, че
българите сме расисти. Това беше
насадено, подготвено и използва-
но. Към този момент не съм си
мислел, че ще се кандидатирам
пак. След година и малко реших,
че достатъчно време съм си почи-
нал и видях грешките си. Много
хора ме предадоха, но аз съм мно-
го добър човек по душа. Доброто
винаги побеждава и ще продължа
да го правя", смята  Борислав Ми-
хайлов.ç

Президентът на БФС Борислав
Михайлов обяви  в интервю за
БНТ, че смененият през 2016

година формат на първенството е
направен заради ЦСКА. Босът на
футболния съюз допълва, че от
централата са помогнали на

"червените" и пред УЕФА, за да
им разреши по-рано да играят в

евротурнирите.
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05.55 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 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Давай, Астробой! - детски тв филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /3

сезон, 8 епизод/
16.00 Парламентарни избори 2021: Дис-

пути
16.45 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-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.25 Гласовете на България
20.35 Президентски избори 2021: Канди-

датите
20.55 Спортни новини
21.00 Президентски избори 2021: Дебатът

за България
22.00 Октопод - тв филм /6 сезон, 10

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /2 сезон, 11

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00 часа/
03.45 Бързо, лесно, вкусно /п/
04.15 Частните музеи в Чехия /п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /3

сезон, 8 епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир Йо-
чев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /

п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 14
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12, еп. 34
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

26
19.00 bTV Новините - централна емисия

20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -
сериал, еп. 70

21.00 "Фермата: Време за пробуждане" -
риалити, с.7

22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -
вечерно токшоу

23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 26
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 3
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 5
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14
bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, еп. 15 - 18
08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 13
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 4
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 12
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 10
13.00 "Дежавю" - трилър (САЩ, 2018 г.),

в ролите: Кели Съливан, Нана Визи-
тър, Брет Зимърман, Вайълет Хикс и
др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 3
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 14
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с. 5, еп. 5
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, с. 2,

еп. 1
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Кой съм аз?" -

екшън, комедия (Хонконг, 1998), в
ролите: Джеки Чан, Мишел Фере,
Мирай Ямамото, Рон Смержак, Ед
Нелсън и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 1
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 13
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 5
03.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
04.00 "Спенсър" - сериал, еп. 14

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 7, 8
07.00 "Круд" /п./ - сериал
07.30 "Мистър Пибоди и Шърман" - сери-

ал, еп. 3, 4
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Бившият" - комедия, романтичен

(САЩ, 2006), режисьор Джеси Пе-
рец, в ролите: Зак Браф, Аманда
Пийт, Джейсън Бейтман, Чарлз Гро-
дин, Миа Фароу, Ейми Поулър и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Кухня. Война за хотел" /п./ - сери-

ал

15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Внимавай какво говориш" /п./ -

сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 2, 3
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 80
20.00 "Внимавай какво говориш" - сери-

ал, еп. 17, 18
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 21
22.00 "Кухня. Война за хотел" - сериал, с.

2, еп. 14, 15
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 4, еп. 21, 22
00.00 "Размяната" - комедия, фентъзи

(САЩ, 2011), в ролите: Райън Рей-
нолдс, Джейсън Бейтман, Лесли Ман,
Оливия Уайлд, Ти Джей Хенсън, Ед
Акерман и др. [14+]

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 9, еп. 1

08.00 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), ре-
жисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни

09.45 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 9,
еп. 2

11.45 "Без име" - екшън, психотрилър,
драма (Великобритания, Германия,
Франция, Канада, Япония, САЩ,
2011), в ролите: Лиъм Нийсън, Даян
Кругър, Дженюъри Джоунс, Ейдън
Куин, Бруно Ганц, Франк Лангела,
Себастиан Кох, Мидо Хамада, Карл
Маркович и др.

14.00 "Арго" - драма, исторически, трилър
(САЩ, 2012),  в ролите: Бен Афлек,
Брайън Кранстън, Джон Гудман, Алън
Аркин, Клеа ДюВал, Скут Макнеъри,
Рори Кокрън и др.

16.30 "Терминалът" - комедия, романти-
чен (САЩ, 2004), в ролите: Том
Ханкс, Катрин Зита-Джоунс, Чи Мак-
брайд, Зоуи Салдана, Чи Макбрайд,
Диего Луна, Стенли Тучи и др.

19.00 "Заразяване" - трилър, екшън, дра-
ма (САЩ, ОАЕ, 2011), в ролите: Мат
Деймън, Кейт Уинслет, Джуд Лоу,
Гуинет Полтроу, Лорънс Фишбърн,
Дария Строкоус, Грифин Кейн, Йо-
шиаки Кобаяши и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Джони Инглиш избухва

отново" - комедия, приключенски
(Великобритания, Франция, 2018),
в ролите: Роуън Аткинсън, Олга
Куриленко, Бен Милър, Джюничи
Каджиока, Ема Томпсън, Джейк Лей-
си, Миранда Хенеси и др.

22.45 "Войната за планетата на маймуни-
те" - фантастика, екшън (САЩ, 2017),
в ролите: Анди Съркис, Уди Харел-
сън, Стив Зан, Тери Нотари, Тай
Олсън, Тоби Кебъл, Амая Милър,
Джуди Гриър

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 9, еп. 2

03.30 "Диваци" - трилър, криминален, дра-
ма (САЩ, 2012), в ролите: Ерън
Тейлър-Джонсън, Тейлър Кич, Блейк
Лайвли, Салма Хайек, Бенисио Дел
Торо, Джон Траволта, Шей Уигъм,
Емил Хърш, Демиан Бичир и др.
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 6
/п/

05.55 Пурпурен дъжд, САЩ, драма/музи-
кален/романтичен, 1984

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) -

сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон

3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - се-

риал, сезон 6
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон1
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен филм

/п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12

07.00 "Всеки ден" - романтична драма с
уч. на Мария Бело, Енгъри Райс,
Джъстис Смит, Оуен Тиг, Лукас Джейд
Зуман, Джейкъб Баталън, Деби Ра-
йън и др. /п/

09.00 "Коледна мелодия" - романтична
комедия с уч. на Лейси Чабърт,
Бренън Елиът, Марая Кери, Кати
Наджими и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12

12.00 "Мултиплициране" - комедия с уч. на
Майкъл Кийтън, Анди Макдауъл, Ха-
рис Юлин, Юджийн Леви и др. /п/

14.20 "Моят таен любим" - романтичен
филм с уч. на Лейси Чабърт, Андрю
Уокър, Питър Макнийл, Тара Йеланд
и др. /п/

16.10 "Принцът и аз: Кралска сватба" -
романтична комедия с уч. на Люк
Мейбли, Кам Хескин, Клемънси Бър-
тън-Хил, Джонатан Фърт и др. /п/

18.10 "Гореща гонка" - екшън-комедия с
уч. на Рийз Уидърспун, София Вер-
гара, Джон Каръл Линч, Ричард Т.
Джонс и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4

21.00 "Индиана Джоунс и кралството на
кристалния череп" - приключенски
екшън с уч. на Харисън Форд, Кейт
Бланшет, Шая Лебьоф, Джон Хърт,
Рей Уинстоун, Джим Броудбент и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4 /п/

00.30 "Колекционерът" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Анджелина Джо-
ли, Куин Латифа, Майкъл Рукър,
Луис Гусман, Майк Макглоун /п/

Тв програма - понеделник, 25 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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.

Променливо
Днес ще има разкъсана облачност, но ще остане

хладно с температури между 12 и 14 градуса.
Във вторник ще бъде слънчево с температури от

0 до 12 градуса.
В сряда ще има разкъсана облачност до слънче-

во с температури от 1 до 12 градуса.
В четвъртък ще бъде предимно облачно с темпе-

ратури от 2 до 11 градуса.

bTV Cinema, 19.00 ч., "Заразяване" - трилър,
екшън, драма (САЩ, ОАЕ, 2011), в ролите: Мат

Деймън, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гуинет
Полтроу, Лорънс Фишбърн, Дария Строкоус,

Грифин Кейн, Йошиаки Кобаяши и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 202

ВОДОРАВНО: "Голямата работа". Равен. Варикап.
Бетон. Мидас. Тал (Михаил). Родан. Фин. Лам. Ко-
рен. Кала. Никол. ЛАЗ. Минаре. Окинава. Котора.
Аланин. Босев (Асен). Петит. Лоб. Тонет. Бот. Лов.
Килер. Луна. Манов (Емил). Пан. "На село". Авери-
на (Татяна). "Иде ли". Акинак. Корем. Вилан. Ват.
Факир. Рат. Кок. СИНОД. РАБА. Доход. Новиков
(Николай). Тив. Метал. Лата.
ОТВЕСНО: Жорета Николова. Оводи. ЛАТАМ. Но-
сов (Николай). Сираков (Наско). Дявол. "На теб".
"Медет". Мен. Киров (Киро). Калем. Сом. Фан
(Илин). Рокер. Тинол. Фиде. Моро (Алдо). АПОЛО.
Иван. "На видело". Енева (Лили). "Икона". Радан.
Катер. ВАЛИДОЛ. Саран. Лилит. Пекар. Бис. Ка-
нат. Ларин (Иван). Рил. Сок. Фазан. Бунин (Иван).
Рака (Джулио). Тагил. Вигон. Наработ. ТАП. Натан
(Жак). Табак. Тава.
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Ôèëìúò çà âåëèêèÿ Åíèî Ìîðèêîíå
èäâà íà Êèíîìàíèÿ 2021

Операта в Стара Загора открива
сезона с "Атила"
Държавна опера Стара Загора открива
новия сезон с операта "Атила" от Дж.
Верди. Съвместната продукция на
Държавна опера Стара Загора и Театро
Лирико - Каляри, Италия, ще бъде
представена на 29 и 30 октомври от
19.00 ч. "Атила" е първата за България
от подобен род сътрудничество
продукция, която се подготви, за да
бъде представена на двете партньорски
сцени. Двата театъра участваха
еднакво в подготвителния етап и
реализацията на спектакъла. В Стара
Загора бяха ушити над 250 костюма,
изработени бяха аксесоари и реквизит,
произведен бе пищният декор за
грандиозната постановка. Режисьор е
Енрико Стинкели.
Юлия Спиридонова и
Капка Кънева номинирани
за международната награда
"Астрид Линдгрен"
Писателката Юлия Спиридонова и
художничката Капка Кънева са българ-
ките, номинирани за международната
награда в памет на Астрид Линдгрен за
2022 г. Наградата в памет на обичана-
та детска писателка е най-големият
приз в областта на литературата за
деца и юноши. Тя е учредена от
шведското правителство след смъртта
на именитата писателка през януари
2002 г. Жури от дванадесет души -
писатели, литературоведи, художници,
критици и библиотекари, се определя
от Шведския съвет по култура. Семейс-
тво Линдгрен е представено от правну-
ка Юхан Палмберг. Паричната премия е
пет милиона шведски крони. Лауреатът
на престижния приз се обявява на 22
март 2022 г. Двете са сред 282-ма
номинирани от 71 страни. Двете бяха
българските номинации и за 2021 г.

Íàêðàòêî

:
Ðàçáóëâàò òàéíèòå
íà ïîñëåäíèòå öàðèöè
íà ñðåäíîâåêîâíà
Áúëãàðèÿ

Животът на последните ца-
рици на средновековна Бълга-
рия са обвити в неизвестност.
Опит да се разбули тайната на
битието им бе направен на
двудневна международна кон-
ференция, започнала на 23 ок-
томври.

"Начинът, по който царица
Теодора, втората съпруга на цар
Иван Александър, се появява в
двореца, разкрива силата и оба-
янието й като личност, защото
бракът й с царя не е средство
за решаване на политически
проблеми, както владетелските
бракове." Това каза доц. Сашка
Георгиева от Института за ис-
торически изследвания при БАН
в доклада си за последните тър-
новски царици на средновеков-
на България.

Той бе представен в първия
ден на международната онлайн
конференция "Залезът на Бал-
канското средновековие", орга-
низирана от секцията "Средно-
вековна история" към Институ-
та за исторически изследвания
при БАН, катедрата "История на
Византия" към Философския фа-
култет на Белградския универ-
ситет и Архива на Сръбската
православна църква. Форумът
е по повод 650 години от смърт-
та на царете Иван Александър
и Стефан Урош V и от битката
при Черномен. ç

Копродукцията на Бъл-
гария и Франция "Жени-
те наистина плачат", чия-
то световна премиера бе
на кинофестивала в Кан,
бе представен на между-
народния кинофестивал
във Виена, Австрия.

 Във филма на сцена-
ристките и режисьорки
Мина Милева и Весела
Казакова участват Мария
Бакалова в ролята на же-
на , заразена с ХИВ ,
сблъскваща се с дискри-
минация в България, как-
то и Весела Казакова, Би-
ляна Казакова, Катя Ка-
закова, Ралица Стоянова,

"Æåíèòå íàèñòèíà ïëà÷àò" áå ïðåäñòàâåí íà Âèåíàëå

Четвъртото издание на между-
народната награда "Никола Гюзе-
лев" за оперно и изобразително из-
куство ще отбележи 85 години от
рождението и 60 години от дебюта
на сцената на прочутия оперен пе-
вец и артист, комендатор на Ита-
лианската република, доктор хоно-
рис кауза на БАН и лауреат на наг-
радата "Златен Джузепе Верди".
Предвидени са няколко събитията
през 2021 г., съобщават организа-
торите от фондацията "Никола Гю-
зелев".

Ще има прожекции на филми за
Никола Гюзелев и среща на негови
колеги и ученици с публиката. Те ще
се състоят в аулата на Софийския
университет "св. Климент Охридски"
на 3 ноември и на малката сцена на
Софийска опера на 4 ноември.

×åòâúðòîòî èçäàíèå íà íàãðàäàòà "Íèêîëà Ãþçåëåâ" îòáåëÿçâà
85 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà ãîëåìèÿ áàñ

Документален филм за
живота и творчеството на
титаничния филмов ком-
позитор Енио Мориконе
ще покаже Киномания в
новото си издание. "Ма-
естро Енио Мориконе" /
Ennio The Maestro е
заснет от Джузепе Торна-
торе и бе показан за
първи път на фестивала
във Венеция тази година.
Зрителите на Киномания
ще го видят на 20 ноемв-
ри в зала 1 на НДК.
Филмът представя Маест-
рото чрез дълго интервю,
проведено от Торнаторе в
последните години преди
смъртта на Мориконе
(който почина през юли
миналата година), разго-
вори с режисьори, за
чиито филми е писал
музика, сред които са:
Бернардо Бертолучи,
Ролан Жофе, Терънс
Малик, Оливър Стоун,
Виторио Тавиани, Куентин
Тарантино и самият
Торнаторе, музикални и
архивни кадри.

"Маестро Енио Морико-
не" се стреми да разкрие

по-малко известни страни
от личността на компози-
тора. Интересна е негова-
та страст към играта на
шах, която по мистерио-
зен начин е свързана с
музиката му. Включването
на автентични звуци във
филмовите му партитури,
като воя на койот в
"Добрият, лошият и зли-
ят", както и постоянните
му експерименти. В
първите филми за Сер-
джо Леоне поради липса
на средства за оркестър
Мориконе включва изст-
рели, гласове, сицилианс-
ки традиционни инстру-
менти, тромпети, електри-
чески китари, тропот,
цвилене на коне, скърца-
не на спирачки - всеки
звук, който му допадне. И
това се превръща в
запазена марка.

Мориконе е един от
най-популярните и продук-
тивни композитори в
киното през последните
десетилетия. Множество
филми, превърнали се в
класики, дължат култовия
си статут и на неговата

музика. Сред тях са: "За
шепа долари", "Добрият,
лошият и злият", "Имало
едно време на Запад",
"Професионалистът",
"Имало едно време в
Америка", "Мисията",
сериала "Октопод", Ново
кино "Парадизо", "Легенда

за пианиста", "Малена",
"Омразната осморка". Той
създава музика за 500
филма и печели много
награди,  "Оскар" за
цялостно творчество.
Наричат Мориконе -
"Богът на филмовата
музика". ç

На 5 ноември в Операта ще бъ-
де подредена изложба с картини
на Никола Гюзелев. Както е извес-
тно, той е и академичен художник
портретист. След откриването, на
Голямата сцена на Софийската опе-
ра ще започне официалната вечер.
В първата й част - връчване на
международната награда "Никола
Гюзелев 2021" на новите лауреати,
придружена от поздравителни ад-
реси на официални гости. Оперно-
музикалният концерт във втората
част представя лауреатите, съпро-
водени от хора и оркестъра на опе-
рата под диригентството на Сер-
джо Олива, също лауреат награда-
та на името на Гюзелев през 2017
г.

Новите лауреати са четирима
оперни певци - мецосопраното Ма-

риана Пенчева, баритоните Добро-
мир Момеков и Марян Йованоски
- възпитаници на Никола Гюзелев,
басът Димитър Станчев, както и ав-
стрийският диригент Густав Кун. ç

Йосиф Сърчаджиев, Роси-
ца Гевренова и Сиана Ге-
оргиева.

"Казакова и Милева
създават остра социална
критика, която оставя
пространство и за сар-
кастична комедия и топ-
лина", пише кинокритич-
ката Ела Битенкур в пред-
ставянето на продукция-
та, публикувано на сайта
на кинофестивала. "Вие-
нале 2021" започна на 21
октомври 21 в "Гартенба-
укино" на австрийската
столица с прожекция на
филма на Одри Диван
"Събитието", спечелил

"Златен лъв" във Венеция
и голямата награда на
"Синелибри" в София.

В десетдневната прог-
рама на международния
кинофестивал са включе-
ни 240 филма от цял свят.

Известният американски
актьор Мат Дилън е сред
звездните гости на Вие-
нале. Той представя във
Виена филма Land of
dreams заедно с режи-
сьорката Ширин Нешат. ç


