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"Решенията на съда, в т.ч. на Конституционния
съд, не се коментират, а се изпълняват. Президентът няма нито правомощия, нито задължение да проверява истинността на декларираното от кандидатите за служебни министри.
Всякакви други внушения са израз на безпомощността на политически партии и лица, търсещи повод да избягат от оценката на общес-
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твото за тяхното корумпирано и некомпетентно
управление. Както посочиха редица специалисти,
подобна постановка за гражданството в 21-ви
век и в условията на членство на България
в ЕС е анахронизъм и обрича на ограничаване
на политическите им права стотици хиляди наши сънародници зад граница", се казва в позицията.
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Èëúí Ìúñê å íàéáîãàòèÿò ÷îâåê
â èñòîðèÿòà

Илън Мъск стана найбогатият човек в световната история! Главният
изпълнителен директор на
Tesla увеличи състоянието
си до 272,3 млрд. долара
след рязкото покачване
на цената на акциите на
Tesla. В понеделник ръстът им надхвърли 13%,
което осигури на компанията преодоляване на
пазарната стойност от
1 трлн. долара. В резултат капиталът на Мъск
нарасна с повече от 41
млрд. долара за един ден.
Tesla е основана от Мъск
през 2003 г. Първоначално компанията се специализира в производството
на електрически превозни
средства, но по-късно се
включва и в създаването
на слънчеви панели и
други системи за съхранение на енергия. ç
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Áîáè Ìèõàéëîâ
èçíóäâàë ÖÑÊÀ
ЦСКА излезе с официална
позиция по повод изказването на Борислав
Михайлов, че БФС е
помагал на "червените"
в последните две години.
В интервю за БНТ Михайлов заяви, че БФС на два
пъти е взимал активно
участие в проблемите на
ЦСКА с лицензирането и
с отношенията им към
УЕФА. И двата пъти са
били в полза на ЦСКА.
"Армейците" съобщиха
сензационно, че са били
изнудвани от президента
на БФС заради Любослав
Пенев, който беше
кандидат за шефския
пост на футболната
централа. "В свое изказване от 23.10.2021
г-н Борислав Михайлов
отправи твърдения, че
БФС е "помагал" на ЦСКА,
включително при завръщането на ЦСКА във
висшия ешелон на
българския футбол през
2016 г. и в Европейските
клубни турнири (ЕКТ) през
2018 г.", се казва в
позицията на ЦСКА.  13
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не се прилагат ваксини с изтекъл
срок на годност

Â

България
не се
прилагат
ваксини
срещу
коронавирусната
инфекция,
които да
са с
изтекъл
срок на
годност,
каза пред
журналисти директорът на
Изпълнителната
агенция по лекарствата Богдан Кирилов.
По думите му неизползваните остатъчни
количества от флакони ще бъдат бракувани и унищожени, съгласно процедурата в
България.
По отношение на ваксината, произведена от "Пфайзер", Европейската агенция
разгледа документацията, предоставена от
производителя, и препоръча срокът на
годност да бъде променен от шест на

девет месеца и това беше одобрено от ЕК
през септември, припомни Кирилов. Това
ще важи за всички ваксини, произведени
след септември, както и за произведените
след юни 2021 година.
Това, което довежда до объркване, е
разликата в информацията в кратката
характеристика на ваксината и реално
одобрения срок на годност, каза още
Кирилов. ç

405 æåðòâè íà ïúòÿ îò íà÷àëîòî
íà ãîäèíàòà
Áëèçî 350 000
åëåêòðîííè
ôèøà ãëîáà
çà ïðåâèøåíà
ñêîðîñò
От началото на годината досега са загинали 405 души, което
е с 32-ма повече спрямо същия период на
2020 г., показват данните на Института за
пътна безопасност след
извършен анализ. На
18.06.2021 г. министърът на вътрешните работи издава разпореждане да се сложат камери на местата с концентрация на катастрофи.
В същия период МВР е

издало 349 251 броя
електронни фишове за
установени нарушения
за превишена скорост.
МВР в отговор до ИПБ
казва, че не знае колко
от тези нарушения на
скоростта са извършени на места с концентрация на катастрофи.

Платените електронни
фишове за изследвания
период са 51 760 бр.,
което представлява 14%
от всички издадени фишове. Констатира се
увеличение на жертвите с над 35% от катастрофите през летните месеци - периода, в който

действа разпореждането
на министъра на вътрешните работи. Безопасността на движението в транспортната ни
система ще продължи да
се извършва в нестабилна външна среда,
смятат от Института за
пътна безопасност. ç

Ïðåçèäåíòñêèòå
èçáîðè ñà
äåìîêðàòè÷íèÿò íè
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а 14 ноември
предстоят избори
"2 в 1". За пръв
път избираме
едновременно двете найважни институции в
Република България президент и парламент.
Президентът носи легитимността на прекия
избор от целия народ, а
парламентът е в основата
на демократичния законодателен и управленски
процес с функцията си да
излъчва мнозинство и
правителство. Обективно
погледнато - и двата
избора са изключително
важни, решаващи за
бъдещето на България и
неглижирането на единия
за сметка на другия е
израз на политическа
незрялост и неграмотност.
И все пак - вглеждайки се в отминаващите
месеци на най-бурната в
политически, социален и
икономически смисъл
година на прехода 2021-ва, не можем да не
забележим две важни
обстоятелства.
Първото - за Народно
събрание българите от
април насам ще гласуват
за трети път. Два пъти
парламентарните партии
се провалиха - и тези на
"промяната", и тези на
"статуквото", не съумяха
да генерират необходимото народно доверие за
ясно мнозинство. Занимаваха се с партийните си
интереси, с егото на
лидерите си и скандалите
помежду си в парламента,
а не с важния дебат - за
нови политики, които да
изведат България от
дъното на европейските
класации. Не можаха да
намерят пътя за разумен
компромис, да съставят
работещо правителство и
да приемат нужните
закони за преодоляване
на здравната, социалната и ценовата криза,
които се задаваха.
Партиите два пъти се
явиха на изпит пред
народа и два пъти не го
издържаха. За тях
предстоящите избори не
са само поправителна
сесия, а са направо
"ликвидационна", т. е.
последен техен шанс да
свършат нужното за
България.
Именно затова
президентските избори са
толкова важни и ще имат
катализиращ ефект.  2
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Ïðåçèäåíòúò: Áúëãàðèòå òðÿáâà äà èìàò íàäåæäåí äîñòúï
äî ëåêàðñòâåíè ñðåäñòâà è ôàðìàöåâòè÷íà ãðèæà
За конструктивен диалог между магистър-фармацевтите и отговорните институции, както и за
законови и нормативни решения,
така че да се решат бързо проблемите на съсловието, трупани с
години, призова президентът Румен Радев, който днес на "Дондуков" 2 се срещна с представители на Българския фармацевтичен
съюз. В разговора участва вицепрезидентът Илияна Йотова, както
и служебният заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, служебният министър на здравеопазването Стойчо Кацаров, Александър Златанов, председател на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса и заместник-министър на здравеопаз-

ването и Йорданка Пенкова, подуправител на НЗОК.
Държавният глава подчерта, че
всеки български гражданин трябва да има надежден достъп до лекарствени средства и фармацевтична грижа, като това е особено
важно в условията на пандемия.
"Това означава бърза и ефективна спешна помощ, наличие на
амбулатории за доболнична по-

мощ, връщане на здравните и
фармацевтичните грижи за гражданите там", заяви още той.
В рамките на разговора Румен Радев отличи и активната работа на Министерството на здравеопазването по преработването
на Плана за възстановяване и устойчивост, който предвижда 390
амбулатории в малките населени
места, проект за изграждане на

система за спешна медицинска
помощ по въздух (HEMS), както и
информационна платформа, за
по-бърза реакция в спешната помощ. По думите на президента това е решителна стъпка по отношение на балансирана регионална политика у нас.
Представителите на съсловната организация изтъкнаха, че подкрепят предоставяните от държавата стимули за медицинските
специалисти във връзка със
здравната криза, но подчертаха
настояването си магистър-фармацевтите да бъдат равно третирани с останалите медицински и
здравни работници. Те коментираха, че проблемите пред съсловието зависят не толкова от средства, колкото от воля, правилна
организация и нормативни промени. ç

Êèðèë Ïåòêîâ ïðèåìà ðåøåíèåòî íà ÊÑ, ÷å å áèë ñ
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"Конституционният съд
каза на 2 млн. българи
извън страната, че не са
пълноправни граждани на
България."
Това заявява Кирил
Петков във връзка с
решението на Конституционния съд в своя позиция, изпратена до медиите.
В текста се казва: "Аз,
Кирил Петков, приемам
решението на Конституционния съд. Заставам с
високо вдигната глава
пред Вас и заявявам:
Когато подписах пред
нотариус своето волеизявление за отказ от гражданство на 21 април,
предадох канадския си
паспорт, платих си таксата, аз бях сигурен, че съм
изпълнил своето задължение към Конституцията на
България. Да се откажа от
канадска пенсия, безплатното здравеопазване,
възможността за пътуване
и работа по целия свят, не
беше трудно решение за
мен, защото знаех, че
имам дълг пред Родината!
Моят дълг беше да не
стоя безучастно, когато
виждам как шепа хора
ограбват моята Родина.
Не можех да продължа

да гледам как данъците на
моите сънародници отиват
вместо за училища, болници, пътища и пенсии в
недекларирани офшорни
компании.
Не можех да гледам как
едни милиарди изтичат
през Българската банка за
развитие към приближените на властта, а малкият
бизнес е затиснат от
данъчни проверки.
Не можех да гледам как
едни директори на болници
правят по 90 000 лева на
месец, а за много от
младите ни лекари Терминал 2 е единственият път.
Не можех да гледам
как почти половината от
нашите баби и дядовци са
оставени да живеят под
линията на бедност, а
феодални деребеи ограбват всяка област на България през обществени
поръчки.
Не можех да понасям
как вече няколко десетилетия няма един тунел под
Шипка, който да свърже
Южна и Северна България, а магистрала "Хемус"
я няма въпреки милиардите левове вече платени от
държавата.
Не можех да гледам
как българската правосъд-

на система е поставена на
колене за най-важната
позиция в държавата главния прокурор. Та за
тази позиция дори нямаше
избор между двама - един
избраник на задкулисието
бе спуснат и приет.
Просто нямах избор!
Позицията на Конституционния съд беше, че няма
пречка в продължение на
месец Делян Пеевски да е
шеф на ДАНС и депутат
едновременно, но същият
този съд се произнесе с
почти пълно единодушие
днес. Произнесе се три
седмици преди изборите,
осъзнавайки, че това
решение ще повлияе не
само на мен, но и на
кампанията на президента
на републиката, и го
направи, бързайки, без да

ми даде дори право на
писмена защита.
Съжалявам много, че
днес същият този съд каза
на 2 милиона български
граждани извън страната,
много от които имат
двойно гражданство:
Вие не сте пълноправни
граждани на България,
Вашата воля дори когато се
откажете и предаде паспортите си в името на Родината, няма да бъде зачетена
от българския съд! Вашата
съдба и съдбата на управлението на България зависят от чужди държави.
Въпреки че нито Конституцията, нито друг закон в
България определят кой
точно е моментът на признаване на отказа от чуждо
гражданство, днес найвисшият съд на Родината
подчини България и нейната Конституция и волята на
нейните граждани на
административните актове
на чуждите държави.
Днес България загуби
частица от своя суверенитет!
Аз, Кирил Петков,
поемам пълна отговорност
пред Вас за стореното от
мен. Няма да спра да
работя за Родината и да
рискувам всичко в името
на едно по-добро бъдеще
за нашите деца! Мен не
ме е страх!", написа Кирил
Петков.ç

Ìèëåí Ìèòåâ å íîâèÿò ãåíåðàëåí äèðåêòîð íà ÁÍÐ
Досегашният временно изпълняващ длъжността генерален
директор на БНР Милен Митев
бе избран за нов директор на
общественото радио. Това реши
на вчерашното си заседание Съветът за електронни медии. Претендентите за поста бяха трима
- Митев, Митко Димитров и Иво
Тодоров. За кандидатурата на Ми-

тев гласуваха четирима от петимата членове на съвета - Галина
Георгиева, Соня Момчилова, София Владимирова, както и председателят на СЕМ Бетина Жотева. Петият член Розита Еленова
се въздържа и не подкрепи нито
една от кандидатурите. В понеделник и вторник се проведоха
изслушванията на кандидатите,

които представиха пред медийния регулатор концепциите си за
управлението и развитието на общественото радио. До избора на
генерален директор на БНР се
стигна, след като Андон Балтаков подаде оставка през август.
За временно изпълняващ длъжността беше избран Милен Митев.ç
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От стр.1
Генерал Радев през
последните пет години
се доказа като достоен
държавник и успешен
президент. Изпълни
обещанията си и поведе
българите в битката им
за върховенство на
закона, срещу корупцията и мафиотската
власт. Президент, който
поема отговорността за
непопулярни решения и
работи за връщането на
превзетата от мафията
и авторитарната власт
държава на хората.
От другата страна
застана един кандидатпрезидент - проф.
Анастас Герджиков,
който изговаря елейни
слова за "обединението", но чийто избор
фактически ще реабилитира модела "ГЕРБ",
чекмеджетата с кюлчета злато и пачки евро,
ще върне на власт
Джипката и авансовото
харчене на милиарди
за "нашите хора и
обръчи от фирми". Това
в историята се нарича
опит за реставрация.
Реставрация, която
често води държавите
не само до по-голямо
затъване в блатото на
статуквото, но дори до
изчезване от картата
на света. Такъв е нашият избор и днес.
Ще продължим ли по
пътя на омразата,
опростачването и
корупцията, водещи ни
до дъното по доходи,
демография, здраве,
пенсии, грамотност...?
За последната половин
година партиите два
пъти не успяха да
стартират промяната и
към днешна дата единственият реален и ефективен лидер на промяната е Румен Радев.
Затова президентският
вот ще е демократичният Рубикон за България.
Изборът ще е между
миналото и бъдещето.
Миналото на тъмния
преход на грабежа,
прелял в мафиотскомутренското управление
на Борисов, и бъдещето
в полза на хората.
С избора на президента Радев промяната
има шанс да продължи.
Без него - статуквото
ще се спаси и реабилитира, а младите българи
ще продължават да
напускат Родината,
защото не виждат
бъдеще за живота си
тук и сега.
Време е да гласуваме с разум и сърце за
бъдещето на България!
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Íàé-ãîëåìèÿò íàòèñê îòâúí è îòâúòðå
ìè å îêàçâàí çà Èñòàíáóëñêàòà
êîíâåíöèÿ è äæåíäúð èäåîëîãèÿòà,
ïðèçíà ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
Поздравявам Конституционния съд за решението, че полът има само
биологичен смисъл. Откакто се занимавам с политика, най-големият натиск
отвътре и отвън ми е
оказван по тази тема Истанбулска конвенция и
налагане на джендър
идеология. И до днес
чувам обвинения, че БСП
не е лява партия, щом не
ги признава. Че съм
променила характера на
партията от лява в консервативна. Бях заклеймявана и оприличавана на
Виктор Орбан, когато
преди години призовах:
"Пазете децата и семейството." Знам, че това няма
да ми бъде простено, но
си е заслужавало цялото
усилие.
"Понятието "пол" според Конституцията трябва
да се разбира само в
неговия биологичен смисъл. Можем само да
поздравим за отговорната
гражданска позиция
висшите магистрати на
България, които сложиха
ред в развихрилата се
либерална вакханалия на
тема пол и сексуални
свободи". Това написа във
Фейсбук водачът на
листата на "БСП за България" в Ловеч Вяра Емилова. Тя припомни, че БСП,

Íà òîçè äåí

Събития
 1918 г. - Чехословакия обявява

е водила решителна
битка срещу приемането
на Истанбулската конвенция, която Борисов и
кабинетът му са внесли
тихомълком за ратификация в дневния ред на
парламента на 3 януари
2020 г. "Това взриви
цялото ни общество. Дори
Светият синод се намеси
в спора на страната на
разума", допълни тя.

Вяра Емилова пише, че
либералният разговор за
правото на всеки да се
чувства и изразява както
му диктува възпитанието,
образованието и съвестта
трябва да се води в
обществото, но има граници, които нашият народ не
желае да бъдат прекрачвани. "Политиците трябва
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ñúä çà ðåøåíèåòî, ÷å ïîëúò å ñàìî áèîëîãè÷åí

ÇÅÌß

да се съобразяват с това
всеки път, когато по
конюнктурни съображения се опитват да пробутват на обществената
трапеза разни скалъпени
теории за възпитанието
на децата", коментира тя.
Вяра Емилова подчерта, че днес вече имаме
окончателно решение по
въпроса и нашите деца
няма да се колебаят от
кой пол са и "Няма да
викат на баща си и майка
си Родител № 1 и Родител
№ 2". "Конституцията на
България ще бъде спазена, благодарение на
всички, които застанахме
за правото на децата да
бъдат отглеждани в
безопасна за здравето и
психиката им среда",
подчерта тя.
Вяра Емилова коментира, че свободата е
прекрасно нещо, но тя

изисква преди всичко
отговорност от личността.
"Човек не трябва да
прекрачва границите на
здравия разум. Не трябва
правото на един да е в
конфликт с правото на
друг или пък да е в разрез с инстинктите за
самосъхранение, правата
и свободите на всички
останали. С правото на
българският народ да
съхранява и опазва традициите си във възпитанието на децата", пише тя.
Според нея това разбиране е в интерес и на самия
човек, и на обществото,
което трябва да стимулира отговорността при
отглеждането на бъдещите
поколения българи. "В
името на България, в
името на благополучието
на всички ни и най-вече на нашите деца", завършва Емилова.ç

независимост от Австро-Унгария.
 1919 г. - Конгресът на САЩ
приема закона за въвеждане на
сух режим в страната от
следващия януари, независимо
от ветото, наложено от президента Удроу Уилсън.
 1941 г. - Холокост: Германски
SS части ликвидират над 9000
евреи в гетото на Каунас
(Литва).
 1981 г. - В Сан Франциско е
създадена метъл групата
"Металика".
 1992 г. - Министър-председателят на България Филип
Димитров не получава вот на
доверие от Народното събрание
и подава оставката на правителството.
Родени
 1466 г. - Еразъм Ротердамски,
холандски философ
 1869 г. - Цанко Церковски,
български политик
 1898 г. - Димитър Ганев, деец
на БКП, председател на Президиума на Народното събрание
(държавен глава) от 1958-1964 г.
 1919 г. - Атанас Стойков,
български изкуствовед
 1933 г. - Гаринча, бразилски
футболист
 1933 г. - Евтим Евтимов,
български поет
 1940 г. - Генадий Стрекалов,
руски космонавт
 1954 г. - Кирил Варийски,
български актьор
 1955 г. - Бил Гейтс, американски програмист и предприемач
 1963 г. - Ерос Рамацоти,
италиански певец
Починали
 1969 г. - Корней Чуковски,
руски писател
 1999 г. - Рафаел Алберти,
испански поет
 2009 г. - Иларион Доростолски, български митрополит

„ÁÑÏ çà Áúëãàðèÿ” èñêà ñåðèîçåí êîíòðîë è çàùèòà íà æèòåëèòå
â íàñåëåíèòå ìåñòà ñúñ çàñèëåí ìèãðàíòñêè íàòèñê
За по-сериозен контрол върху вече пребиваващите мигранти
се обявиха кандидатите за народни представители от Коалиция
„БСП за България”, 29-и МИР. Хасково и областта са изключително
важни за цяла България. От региона зависи безопасността и сигурността на българските и европейските граждани, споделиха от
листата на Коалиция „БСП за България” по време на конференцията „Миграционният поток: ролята на институциите и на обществото“, организиран от евродепутата Цветелина Пенкова. Форумът
откри вицепрезидентът Илияна Йотова, която беше на обиколка в
Хасковски избирателен район.
„Неслучайно провеждаме тази конференция в Хасково – заради своя трансграничен характер.
Хасковска област е важна не само
за сигурността на българските граждани, а и на европейските. България не трябва да приема новото
предложение на ЕК идентифицирането на мигрантите и бежанците да
се случва на европейска територия,

а не в страната, която пресичат, за
да стигнат до Европа”, заяви Йотова.
Участници във форума от Коалиция „БСП за България” бяха водачът на листата за Хасково Владимир Маринов, вторият в листата
Виктор Годжов, кандидатът на четвърто място Владимир Бамбалов и
петият в листата Георги Бекяров.
„България е външна граница
на ЕС. Регионът на Хасково е един-

ствената област в страната, която има две граници и най-натоварената е тази с Турция, а в
същото време защитното съоръжение там е компрометирано. Когато отговорността към миграцията е по-голяма, солидарността
също трябва да е по-голяма - държавата ни трябва да получава повече финансова, техническа и експертна помощ от ЕС. Нашата
страна трябва да помисли и за

кадровото обезпечение на системата”, коментира водачът на листата от Коалиция „БСП за България” за 29-и МИР Владимир Маринов и призова за засилване на
контрола в приемателните центрове от отворен тип в региона,
за да се гарантира спокойствието и сигурността на гражданите.
По думите му една от първостепенните задачи на 47-ия
Парламент трябва да бъде кризата с мигрантите.
„България не може да се справи сама, европейските институции трябва да работят в единство
и проява на солидарност”, коментира още той.
От своя страна вицепрезидентът и кандидат за втори мандат
Илияна Йотова обеща, че още тази седмица ще коментира с вътрешния министър Бойко Рашков
ревизия на контрола в миграционните центрове на територията
на Хасковска област.
Илияна Йотова, заедно с водача на листата на Коалиция „БСП
за България” Владимир Маринов,

втория в листата Виктор Годжов
и кандидатите за народни представители се срещнаха с членове
и симпатизанти в Хасково и Любимец.
„Аз съм тук пред вас, за да ви
кажа, че ние сме заедно и продължаваме напред. Благодаря на БСП,
на ПП АБВ, че застанаха зад нас.
Ще се опитат да вбият клин в тези
отношения, да всеят съмнения и
спекулации. Не се поддавайте! Ние
сме заедно и продължаваме напред! България има нужда от смели
хора, мъже и жени, които знаят и
могат да поемат отговорност, които не се интересуват само от собственото си житие, битие и рейтинги, а могат да бъдат отговорни
за всички българи”, каза пред хората Илияна Йотова.
Част от обиколката на Илияна
Йотова, водача на листата на Коалиция „БСП за България” Владимир Маринов и втория в листата
Виктор Годжов беше и посещение на семейната ферма за биопродукти в село Горно поле, община Маджарово.ç
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Íåòíèÿò èçíîñ
çà ïúðâèòå
6 ìåñåöà íà 2021 ã.
âúçëèçà íà
636,4 ìëí. åâðî

Èçíîñúò íà àãðàðíè
ñòîêè áåëåæè ðúñò

За 2020 г. брутната
добавена стойност от
отрасъл селско, горско и
рибно стопанство е над 4
млрд. лв. По предварителни данни през първите
шест месеца на 2021 г.
нетният износ на аграрни
стоки от страната възлиза
на 636,4 млн. евро, което
е с 31,8% повече спрямо
същия период от миналата
година. Надявам се този
темп на растеж да се
запази и в следващите
месеци, за да отбележим
плавно излизане от постепидемичните икономически процеси. Това каза
зам.-министърът на земеделието Георги Събев по
време на VIII -та Международна научна конференция "Земеделие и снабдяване с храни: пазари и
политики", която се организира от Института по
аграрна икономика - ССА.
По думите на Събев
стабилното развитие на
аграрния отрасъл е свързано с преодоляването на
редица вече глобални
предизвикателства като
климатичните промени,
намаляване на разхищението на храни, както и

Зелената сделка. "За
справянето с тях е необходима правилната симбиоза между науката, държавата, неправителствения сектор и бизнеса.
Диалогът между всички
нас е в основата на
успешното решение и
усилията, които полагаме
в тази посока са намерили правилния подход.
Сигурен съм, че в следващите години предстои
ръст на инвестициите в
сектора", посочи Събев.

Според него затова е
много важно българските
производители на селскостопанска продукция и
храни да продължат да
подобряват своята конкурентоспособност, използвайки възможностите от
мерките на ПРСР и Фондът за насърчаване на
технологичния и екологичен преход за селското
стопанство от Плана за
възстановяване и устойчивост.
Конференцията обръща

внимание на земеделието
и стоковите пазари и
съответните макроикономически измерения, които
се наблюдават и в глобален план. Също така
участниците обсъждат
земеделските политики в
прехода към зелена
икономика, пазарът на
храни и въздействието на
Covid-19, бъдещето пред
различните типове селски
райони, иновациите,
кръговата и биоикономиката.ç

Ñòîïàíè èçïóñíàõà îïòèìàëíèòå
ñðîêîâå çà ñåèòáà
Стопани в Северозападна България са притеснени от факта, че
изпускат сроковете за сеитба. "Само броя и гледам с тревога как
поскъпват азотните торове. Тръгнаха от 800 лева за тон преди
началото на сезона. Сега стигна
2000 лева. Добре, че имах някакви количества и се справих, но
има колеги, които дори още не са
изорали. Онзи ден се шегувахме,
че ако ни беше паднал товарът на
кораба "Вера Су", би стигнал поне
за землището на цяла една община", коментира арендаторът Тошко
Тодоров. В този район оптималните срокове за засяване на житните култури е между 20 септември

и 15 октомври. Дъждът, който падна точно в този момент обаче, не
им даде никакъв шанс да се уложат в този срок.
"В равнината повечето стопани се справиха навреме, защото там валя малко и изсъхна
бързо. Проблемът обаче е сериозен в полупланинските и планински части. Там хем географски не е възможно парцелите да
са големи и да се обработват наведнъж, хем пада повече дъжд.
Като се има предвид, че точно
тези територии са около 50% от
обработваемата земя в региона
като цяло и само половината от
тях вече са готови, става ясно

каква част е засята и каква все
още не е", обяснява още земеделецът.
Точно тези части от региона
обаче са определени като регион
без риск от прекалено засушаване. Според Агроклиматичното райониране на България на Естрея
Хершкович, публикувано през
1984 година, територията се отнася към топъл и слабо засушлив

район, благоприятстващ отглеждането на средно топлолюбиви,
средно късни култури, в т.ч. царевица, фасул, соя, слънчоглед,
цвекло, тютюн и това ще даде на
стопаните варианти да решат
проблема си, засявайки други култури. Но както всички знаят, вече
сме свидетели на изместването
на сезоните поради климатичните промени.ç

Äàíú÷íèòå ðàçêðèëè ÄÄÑ íàðóøåíèå ñ ôèêòèâåí èçíîñ íà ìåñî
Опит за извършване на фиктивна вътрешнообщностна доставка на над 20 тона месо са предотвратили експерти от Главна
дирекция "Фискален контрол" към
Националната агенция по приходите (НАП). Нарушението е засечено при проверка, извършена
със съдействието на Междуведомствения координационен център
за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари,
съобщиха от агенцията към Министерството на финансите. Проверката е стартирала на 25 октомври, когато товарен автомобил се е явил за преминаване на

ГКПП Кулата. Водачът на транспортното средство е декларирал
пред приходните инспектори, че
превозва 32 палета с пилешко и

свинско месо от българско търговско дружество, като стоката
е предназначена за фирма в Гърция.
При физическия оглед на камиона и документите, съпровождащи стоката, обаче служителите на фискалния пункт са открили голямо количество бутилки с
минерална вода и само 2 реда
кашони с месо, наредени в предната част откъм вратата на камиона. При вътреобщностната
доставка на фирмата не се начислява ДДС за стоката. След като месото не е изнесено, това
означава, че реално с декларираното количество месо фирма-

та е укрила приходи и ДДС от
продажбата му в България, поясниха от НАП. От ведомството не
съобщават дали проверката е избрана на случаен принцип или е
извършена по сигнал.
Незабавно е уведомен Координационния център в ГДБОП, откъдето е осигурено присъствие на
полицейски служители от Районно управление на МВР - Петрич.
На нарушителя е образувано досъдебно производство по чл. 316
във връзка с чл. 308 от НК. Стоката и превозното средство са
иззети като веществени доказателства. НАП извършва ревизия
на дружеството.ç

Ïðîãíîçà: Öåíèòå
íà òîðîâåòå ùå ñå
ñòàáèëèçèðàò ÷àê
ïðåç àïðèë-ìàé
Стабилизация на цените на
торовете се очаква през април-май догодина, защото глобалният натиск върху храните
не може да продължава прекалено дълго. Това са заявили
от торовия гигант в Девня, цитиран от Нова ТВ. Земеделският производител Петър Петров
изчислява колко му коства това поскъпване на торовете заради по-високите цени на газа. "Миналата година по това
време сме купували амониев
нитрат за около 300-320 лв./
тон. В момента цената е над
1100 лв./тон. Предходните години себестойността на производство е 120-130 лв./дка,
но сега само заради торовете
тя скача на космическа нива",
казва Петров. Ако преди годишните разходи за торене на пшеница възлизат на 15 лв./дка,
то към днешна дата те скачат
на 50 лв./дка. Има опасност
от ново поскъпване заради
ефекта на доминото във всички индустрии и ако "земеделците вложат торове при такива високи цени, тон пшеница
трябва да струва 500-600 лв.
и нагоре", категоричен е Петров.

А в това, че високите цени
на торовете ще оскъпят зърното догодина, е убеден и Илия
Проданов, председател на Съюза на зърнопроизводителите
"Маркели" - Карнобат. "Цените отидоха до небесата! Не е
нормално и е пагубно за нас.
Двойно и повече е увеличението при абсолютно всички торове - предсеитбените, азотните, комбинираните, течните.
Всеки може да си направи
сметката как ще се отрази това на себестойността на зърнените култури!", казва той за
БНР. Заводите у нас, които произвеждат амониев нитрат, са
два. Този в Девня изнася големи количества за чужбина, а
вторият в Димитровград не работи, посочи още зърнопроизводителят. Затворени са и много заводи за тор в ЕС, Великобритания и САЩ заради повисоките цени на газа, тока и
въглеродните емисии.
По негови наблюдения много земеделски стопани оставят торенето за напролет, като се надяват тогава цените да
се нормализират. Международни анализатори се опасяват
обаче, че тази криза ще продължи поне до пролетта на
2022 г. и вероятно земеделците ще намалят количеството,
което използват, за да минимизират разходите.ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
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ÍÀÏ çàïî÷âà ïðîâåðêè
çà ÄÄÑ çëîóïîòðåáè
Âñåêè âíîñ íà ñòîêè îò òðåòà ñòðàíà â Áúëãàðèÿ ùå áúäå ïðîñëåäÿâàí îò
ìîìåíòà, â êîéòî áúäå îôîðìåí ïðåä ìèòíè÷åñêàòà àäìèíèñòðàöèÿ
Инспекторите на Националната агенция за
приходите (НАП), съвместно с други държавни
органи, започват масов
данъчен контрол за стоки,
облагани с ДДС при внос.
Данъчните ще следят на
място прилагането на
режимите за освобождаване от данък върху
добавената стойност при
внос на стоки, които се
внасят в България от
трета страна, но са предназначени за друга държава членка на ЕС, съобщават от приходната
администрация.
При тези случаи ДДС
не се заплаща в България, а в другата държава
членка, което е предпоставка за измами, поясняват от НАП. Ще се контролира и "чистият" внос, в
при който стоките, основ-

но от Китай и Турция, се
внасят и ще се потребяват
в България. Тук главният
данъчен риск е ниската
митническа облагаема
стойност, на която стоките
се обмитяват, но тяхната
продажна цена обикновено е десетки до стотици
пъти по-висока, като
необлагането с ДДС на
тази разлика ощетява

сериозно бюджета.
В кампанията на НАП
всеки внос на стоки от
трета страна в България
ще бъде проследяван - от
момента, в който бъде
оформен пред митническата администрация, приходната агенция ще наблюдава движението на стоката,
документите за последващите и препродажби, като

ще бъдат извършени
минимум 10 хил. проверки
на място в складове,
търговски площи и счетоводни кантори, като основната задача на данъчните
е да гарантират, че се
плаща реален ДДС.
Данъчните ще извършват пълен мониторинг на
фирмите, които извършват
внос чрез обмен на данни
с Агенция "Митници".
Звеното "Фискален контрол" ще следи движението
на стоките на територията
на страната, а ревизори
ще анализират стотици
хиляди фактури и препродажбите на вносните
стоки, като ще бъдат
проверявани вносители,
търговци на едро и дребно и при открити отклонения от облагане ще бъдат
възлагани проверки и
ревизии. ç

ÍÑÈ: 28,1% îò íåôèíàíñîâèòå ôèðìè ñ íàìàëåíèå íà ïðèõîäèòå
îò ïðîäàæáè ïðåç ñåïòåìâðè
През септември 2021 г.
28,1% от българските нефинансови предприятия отчитат спад при техните приходи от продажби, а 7,5%
от тях са пристъпили към
съкращаване на персонал,
докато други 7,5% - към наемане на нов персонал. Това показват резултатите от
поредно бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия в страната, целящо да предостави информация за ефекта
от извънредното положение
и последвалата пандемична обстановка, свързана с
Covid-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната.
Според последната анкета на НСИ 28,1% от фирмите извън финансова сфера
посочват, че са имали намаление в приходите от

продажби на стоки или услуги през септември в сравнение с август, когато 26,6%
от тях бяха на това мнение.
В същото време 54,5% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през септември
(спрямо 58,1% през август),
а при 17,1% е имало увеличение (спрямо 15% с увеличение на приходите от
продажби месец по-рано).
Най-висок процент от
компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и
услуги отбелязват спад през
септември (44,7%) са фирмите от икономически дейности "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности", като за индустрията този относителен дял е
28.8%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресто-

рантьорство" и "Строителството" - съответно 29,9% и
23,7 на сто, отчита последната анкета на НСИ.
По отношение на наетия
персонал 15,0% от нефинансовите предприятия са
предприели през септемв-

ри стъпки за ползване на
"платен отпуск" по отношение на наетия от тях персонал, докато 7,6% от компаниите са пуснали персонала си в "неплатен отпуск",
а при 9,6% е имало дистанционна форма на работа. ç

Îáìèñëÿ ñå è ïîëçâàíåòî íà ëèôòîâåòå äà ñòàâà ñúñ çåëåí ñåðòèôèêàò
До няколко дни ще се
вземе решение дали ползването на лифтовете през
предстоящия зимен сезон
да става със т.нар. зелен
сертификат, каза вчера
пред БНТ министърът на туризма Стела Балтова. Според нея такова изискване
трябва да се приеме. Представители на зимните курорти обявиха, че са против идеята, която не била
обсъждана и съгласувана с
тях. Министърът счита, че
е добре в туризма зеленият сертификат да действа

постоянно. Друго важно решение, което ще се вземе
следващата седмица е и дали да има предвидени места за настаняването на хо-

ра под карантина в курортите. За момента такива не
са предвидени.
Балтова уточни, че за
подпомагане на работещи-

те в туризма има заделени
допълнителни 70 млн. лв. от
последния парламент. Чака
се одобрение от Европейската комисия за разпределянето на 30 млн. от тях,
защото това се счита за
държавна помощ. За още
40 млн. вървят финални съгласувания по какви критерии да се дават.
30 млн. от тази сума са
за безвъзмездна помощ да
туристическия сектор, а 6
млн. са за туроператорите,
за възстановяване на плащания на крайни клиенти. ç

Ïîðåäíî
ïîåâòèíÿâàíå
íà ëèõâèòå ïî
æèëèùíèòå
êðåäèòè
Лихвите по жилищните кредити продължават своя спад
до исторически ниски нива. В
рамките на една година средният лихвен процент в този
кредитен сегмент се е понижил с 0.19% до 2.68%, показват данните на БНБ към
края на деветмесечието на
2021 година. На месечна база, т.е. спрямо август е отчетен спад от 0.02 процента. Отделно, годишният процент на
разходите (ГПР) по жилищните заеми също бележи понижение - с 0.13% на годишна
база и с 0.04% на месечна.
Именно по-изгодните условия
сякаш обуславят ускоряващия
се ръст в този сегмент. Както

"Банкеръ" вече писа, в края
на деветмесечието на годината жилищните кредити са
13.513 млрд. лв. и нарастват
на годишна база с 16.2 процента. Растежът им дори се
ускорява спрямо август, когато бе отчетено 15.8% годишно увеличение.
БНБ обаче забеляза риск
в тази експанзия. Затова централната банка реши 1 октомври 2022 г. да вдигне нивото
на антицикличния капиталов
буфер, приложим към кредитни рискови експозиции от 0.5
на 1.0 процент. "Кредитната
активност се разширява с ускорени темпове, особено в
сегмента на жилищните кредити. Наблюдаваните темпове
на кредитен растеж създават
предпоставки за увеличение
на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се проявят
в нарастване на обема на необслужваните кредити при
евентуален бъдещ спад на икономическата активност. Повишението на равнището на антицикличния буфер има за цел
да засили устойчивостта на
банковата система при натиск
върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан
от потенциално нарастване на
необслужваните кредити и
обезценките", аргументира решението си Българската народна банка.
Иначе към края на септември средният лихвен процент
при потребителските кредити
се запазва на ниво от 8.40%,
а ГПР е 8.93 на сто. Средната
лихва по бизнес кредитите до
1 млн. евро, договорени в левове, се повишава до 3.12%,
а по тези над 1 млн. евро до 2.27 процента. При бизнес
кредитните договорени в евро средният лихвен процент
заемите до 1 млн. евро се покачва - до 2.47%, а по тези
кредитите над 1 млн. евро до 2.55 процента, отчита още
БНБ. ç
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която ще Ви запознаваме с
любопитни факти от кооперативната история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората. След като в брой 98 от 27.05.2021 г. и в брой 106 от 08.06.2021 г. Ви разказахме за „Горянин“ най-големия кораб с дървен корпус, строен в България, днес ще Ви разкажем за съдбата на корабостроителницата, в която е направен, собственост на Странджанския районен горски кооперативен съюз (СРГКС).

101.

Историята на кооперативната
корабостроителница в Царево

Лодкостроенето и корабостроенето са типични занаяти,
където риболовът е един от основните поминъци. Затова не
е изненада, че те процъфтяват и в Царево. По-богатият в
миналото риболов, тихият пристанищен залив и добивът на
подходящ дъбов материал от
Странджа благоприятстват развитието на местното корабостроене.
Макар че то вероятно съществува в Царево още от заселването на града, местни
твърдят, че неговото начало е
поставено от капитан на име
Спиро, имащ корабче, изработено в Гърция. През 1914 г.
той напуска града (тогава още
под името Василико) и оставя
въпросното корабче, от което
се възползват тамошните риболовци - те го разглобяват,
шаблоните се снемат, а от тях
се правят нови риболовни съдове. Организирано промишлено корабостроене обаче има от
1941 г. и неговото начало е
поставено от СРГКС.
За първите кораби, построени от СРГКС, има запазени
оскъдни документи. Знае се, че
ръководителите на строежите
на тези плавателни съдове са
руските майстори Федя Миронов и Димитър Бодлев. Двамата се считат за основоположници на корабостроенето в Царево. Първият кораб, създаден
от тях, е кръстен "Царица Йоанна" (100 тона), който след
9 септември 1944 г. носи името
"Александър Стамболийски".

Стара карта на град Василико
(днес Царево). Кооперативната
Корабостроителницата
е отбелязана с буквата "К".

Изглед към Василико (днес Царево) и пристанището,
първата половина на ХХ век.

во. Общинската управа също
оценява преимуществата на начинанието и дава парцели в тогавашния индустриален квартал
и разрешение за строеж на кооперативна корабостроителница.
След завършването на строежа се подава заявление за
включване в мрежата на местната електроцентрала, но сградата получава ток само по 4 ч.
дневно. Затова се предвижда
монтирането на мощен парен двигател за осигуряване на необходимата енергия. Освен електричеството, оскъдна е и техниката

Работници в корабостроителницата

Началото
Още от самото начало този
нов занаят е посрещнат с оптимизъм от местните - не само осигурява поминък, но и решава проблемите с морския
транспорт, които Втората световна война причинява. По това време военните действия лишават южното Черноморие от
морски транспорт, а това води
до затруднения в търговията с
въглища и дървен материал, за
чието извозване СРГКС създава теснолинейката Ахтопол Бродилово - Кости (за която
Ви разказахме в брой 168 от
02.09.2021 г.). Допълнителен
стимул е и фактът, че за корабостроенето се предвижда
усвояване на дървесина от
Странджа, което подпомага
още повече населението. Затова идеята намира широка
подкрепа сред единадесетте
кооперации в СРГКС.
През 1941 г. започва търсенето на подходящо място за
построяване на новото индустриално предприятие в Царе-

Корабът "Странджа" (най-вдясно на снимката),
подготвен за спускане
в корабостроителницата на СРГКС през 1946 г.

- дотогава всичко се изработва
на ръка. Няма и майстори, които
да обучават хората в новия занаят. Поради това тогавашният
ръководител на Странджанския
районен горски кооперативен съюз - Димитър Коларов, се свързва с чешкия инженер Карл Трънка, специалист-корабостроител.
Договорът между тях е сключен през ноември 1941 г. и предвижда създаването на планове и
шаблони за три вида кораби с
различен тонаж. Това ще бъдат
първите морски съдове, построени в местната корабостроителница, замислени да поддържат
постоянни рейсове по Черноморието. Планира се и изграждането на лимби, мауни (вид рибарски лодки), както и голям кораб с тонаж 100 тона.
Започва набирането на работници. Няма ясни данни колко ду-

Корпусът на "Горянин" при строежа,
лятото на 1947 г.
Снимки: tsarevo.info

ши се трудят по това време в
предприятието. Някои местни
твърдят, че в периода 19411943 г. те са около 200, а други
- близо 330. Въпреки неточните
данни е ясно, че в корабостроителницата кипи активна дейност
- само за една година фондът
за заплати на майстори нараства седем пъти, а за работниците
- около девет пъти. Трудности
обаче не липсват - налага се
бързо да се създаде подходяща
организация и да се квалифицират кадри. Условията на работа
също не са никак леки - повечето от дейностите все още се
извършват на ръка, почти примитивно, на открито, в дъжд и в
сняг, в студ и жега. Сградата на
корабостроителницата се оказва
недостатъчно голяма и функционална - липсват помещения, машини, инструменти и дори хелин-

гови устройства (релси за приплъзване на плавателни съдове от
сушата към водата).
През 1942-1945 г. се създават няколко занаятчийски цеха
към предприятието, сред които
мебелен (за обзавеждане на кораби и за нуждите на населението), тенекеджийница, валцова
мелница, коларски и дърводелски отдели, складова база, електроцентрала, корабостроителен
отдел с четири големи хангара,
спомагателни отделения, техническа работилница със стругарско и ковашко отделение. Закупува се нова техника, непрекъснато се обучават млади хора.
През 1943 г. се сформира група от младежи под ръководството на майстора Валериян Димитров, която монтира двигатели, охладителни и освежителни инсталации на корабите. Групата рабо-

ти по плавателни съдове с различен тонаж, сред които "Босна" (50 тона), "Тракиец" и "Тодор Бурилков" (по 80 тона), "Царица Йоанна" (по-късно преименуван на "Александър Стамболийски", 100 тона), "Царево"
(150 тона, преименуван на
"Странджа"), "Горски кооператор"
(преименуван на "Люлин", 200
тона, "Горянин" - най-големият
дървен кораб, строен в България (350 тона, преименуван на
"Н. Й. Вапцаров" и сетне на "Патриот"). Още от създаването си
"Горянин" се счита за върховото
постижение - както на традиционното дървено корабостроене
в страната, така и на корабостроителницата в Царево.
Въпреки нововъведенията,
военната криза предизвиква недостиг на суровини, материали
и работна ръка в предприятието. За да не се изостава в работата, инж. Карл Трънка дава
идея да се строят кораби за
кооперативния търговски флот.
"Кораби от 100 до 500 тона
ще бъдат гръбнака на един трафик от Черно море и Близкия
изток", казва Трънка. Вероятно
идеята му е възприета от ръководството на Съюза, защото
се замисля построяването на
500-тонен кораб. Междувременно се работи и за подобряване на условията на труд, създава се общежитие за работниците и помощни стопанства
(свинеферма, птицеферма, кравеферма), чрез които да се осигури по-евтина храна в работническия стол. Осигуряват се
дърва за огрев и транспорт за
работниците, което е свидетелство за социалната политика на
предприятието.
Постепенно в корабостроителницата се създават традиции: когато се пуска на вода
нов плавателен съд, в носа му
се разбива бутилка вино, а участвалите в строежа се къпят в
морето и празнуват.

Краят
През 1947 г. Законът за национализацията слага край на
дейността в корабостроителницата в Царево, много от работещите напускат града. Счита се,
че няма нужда от строене на
големи плавателни съдове. Същевременно се засилва нуждата от ремонтна дейност и създаване на малки рибарски корабчета за нуждите на новата
риболовна база в града и предприятието "Черноморски риболов"
в Бургас.
За целта през 1952 г. се
създава държавно предприятие
- "Прокомбинат", в което има
цех и за лодкостроене. Завръщат се някои от старите майстори, включително и Федя Миронов.
Дирекция "КООП медии
и реклама"
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ ïîäêðåïè
áúëãàðèòå â Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ
Ðóìåí Ðàäåâ: Ìàêåäîíñêèòå áúëãàðè, òÿõíîòî ðàâíîïðàâèå â ïîëèòè÷åñêèÿ,
îáùåñòâåíèÿ, êóëòóðíèÿ è èêîíîìè÷åñêèÿ æèâîò íà ÐÑ Ìàêåäîíèÿ è ñòðèêòíîòî
èçïúëíåíèå íà Äîãîâîðà îò 2017 ã. ñà êëþ÷úò êúì âðàòàòà íà ÅÑ
Президентът Радев се
срещна с представители
на организации на македонските българи, сред
които на политическа
партия Граждански демократичен съюз (ГДС),
на сдруженията Културен
център "Иван Михайлов"Битоля, "Трибуна" - Прилеп, "Македонско българско приятелство" - Скопие, "Коридор 8" - Скопие, "Интеракция" - Охрид, "Единство" - Кочани,
по време на първото по
рода си тяхно посещение
в София. В срещата
участва вицепрезидентът
Илияна Йотова.
В приветствието си
към гостите президентът
Радев подчерта, че
България като цяло, като
общество и като държава
започна една важна и
позитивна, макар и
закъсняла, промяна на
отношението си към
Република Северна
Македония (РСМ). Досега
отношенията минаваха
преди всичко по линията
София-Скопие, което не
включваше достатъчно
българската общност в
РСМ в процесите на
формиране на политики и
взимане на решения.
Това се променя, заяви
държавният глава. България решително застава
зад македонските българи в тяхната борба за
равноправие наред с
всички останали части от
народи в РС Македония.
Това е и позицията,
която президентът Радев
отстоя категорично и
пред лидерите на европейските институции, и
пред лидерите на страните - членки на Съвета на
ЕС, по въпросите на
разширяването на 6
октомври. "Увереността
ми да отстоявам тази
позиция се дължи на
вас", обърна се Румен
Радев към представителите на организации на
македонските българи.
Според президента

македонските
българи трябва
да бъдат единни
в името на общата
цел- прекратяване на
дебългаризацията
и практическата реализация на правата и равноправието чрез конституцията, чрез законите и
преброяването на насе-

лението и най-вече чрез
практически действия.
Конституцията на България задължава българските институции да защитават своите граждани
както в България, така и
навън. Конкретно този
въпрос е залегнал и в чл.
11, ал. 4 на Договора за
приятелство, добросъседство и сътрудничество от
2017 г. България няма да
се намесва във вътрешните работи на РСМ, но
подкрепя искането на
македонските българи за
гарантиране на тяхното
равноправие чрез Конституцията и законите на
РСМ, за адекватното им
преброяване. В това
отношение България
няма да прави нищо
повече, но и нищо помалко от всяка от оста-

налите регионални държави, които също имат
части от народи на
територията на РСМ и
които поддържат структурирани, официални
отношения със своите
сънародници там.
Президентът изрично
увери гостите, че независимо от геополитическия
контекст, независимо от
това как по-широките
интереси на България се
проектират в Европа и в
света,

българската държава
няма да пожертва
интересите на македонските българи
за равноправие и достоен
живот, за право на политическа, икономическа,
културно-историческа и
всяка друга изява. Според
президента Радев именно
това, наред с посегателствата върху общото за
всички българи историчес-

ко и културно наследство,
както и с езика на омразата и други враждебни
действия, които продължават да бъдат ежедневие,
наред с неспазването на
Договора за приятелство
от 2017 г., отлага нашето
съгласие РСМ да започне
преговори за членство в
ЕС.
Президентът информира, че тече процес на
формулиране на една
нова политика по отношение на РС Македония,
която в рамките на съществуващите позиции на
българския парламент
поставя по-силен акцент
на добруването на македонските българи. Особено място в тази политика
ще заемат въпросите на
българското гражданство,
които касаят въобще
българите по света.
Получаването на българско гражданство трябва
да се улесни и ускори и
да се превърне от адми-

нистративна процедура в
тържествен акт. Българското гражданство е и
гражданство на Европейския съюз и то трябва да
бъде повод за гордост,
отбеляза Румен Радев.
Наред с това стои и
въпросът за правата и
задълженията на хората,
които стават както български, така и европейски
граждани. Реализирането
на тези права и задължения, пълноценното участие в политическия,
обществения, икономическия, културния живот
както в РС Македония,
така и в България е
важна проява на гражданска отговорност.
Това ще бъде и

достойният отговор на
онези, които принизяват значението на
българското европейско гражданство.
Това е непризнаване

на документалните факти
за произход, както и
принизяване на свободното волеизявление на
българската идентичност.
Тези обидни за всички
българи спекулации
трябва да бъдат решително опровергавани, стана
ясно от думите на президента.
Държавният глава
Румен Радев отново
подчерта, че пътят на РС
Македония към ЕС минава задължително през
спиране на дебългаризацията. Обща е задачата
на всички българи както
в България, така и в РС
Македония - да защитят
по справедлив начин
общото наследство и
паметта на нашите родители и сънародници до
най-далечните извори на
историята, да се осигури
на македонските българи
достоен живот и равни
права с всички останали
граждани на РСМ. Президентът Радев почете
паметта на ярки личности като Панде Ефтимов,
Владимир Панков, Йован
Стояновски и редица
други, дали живота си за
запазване на правата и
достойнството на българите в Македония.
Държавният глава
очаква от лидерите на
политическите партии,
които също ще се срещнат с представителите на
организациите на македонските българи, внимателно да се вслушат в
техния глас и да заявят
своята подкрепа за
общата кауза.
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Àííà Ðàäåâ äîêàçà, ÷å å ïîëèòèê è
Çàðêîâà: äúðæàâíèê, à íå ïîëèòèêàí
Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ è ïðàâèòåëñòâîòî èìàõà ñìåëîñòòà äà âçåìàò íåïîïóëÿðíè ðåøåíèÿ,
è òî â ïðåäèçáîðíèÿ ïåðèîä, ñ îãëåä çäðàâåòî íà õîðàòà, çàÿâè ïðåä ÁÃÍÅÑ æóðíàëèñòêàòà
è ñúïðåäñåäàòåë íà Èíèöèàòèâíèÿ êîìèòåò „Ðàäåâ-Éîòîâà“

"Всичките 40 кандидати
за президент са в една анти-Радев реторика, в която
не правят нищо друго, освен да повтарят това, което Бойко Борисов говори
от години, а именно - че
Румен Радев е някакъв
страшен диктатор, който е
виновен за всичките ни беди и проблеми."
Това заяви в интервю за
БГНЕС журналистката Анна Заркова.
"Ясно е за всеки разумен човек, че всичките ни
беди и проблеми са наследени - от цените на тока,
д о о п о с к а н и я б ю д ж е т,
здравната криза, пандемията. За разумните хора е
обяснимо защо точно тези, които 12 години държаха всички лостове на властта, се вторачиха в този човек, който направи така, че
те да спрат да властват",
добави тя.
По думите й кампанията
на Радев е съвсем друга.
Радев излиза на тези избори с всичко, което той е
направил през последните
5 години. Той казва на хората: "Видяхте какъв президент бях аз." "Видяхте, че
не се поколебах да кажа на
мутрите, че са мутри". "Видяхте, че не мълча." "Видяхте, че с нашата воля и с
пълномощията на Президентството на Република
България нещата в Бълга-

рия започват да се променят." Това е основното послание на Радев. Фундаменталният въпрос, който той
повдига, е - дали да се продължи промяната, или да се

политически опоненти на
президента Радев и той решително би могъл да задейства някакви реформи.
"Аз помня как той излезе на стълбите на Съдеб-

телевизиите, да се превърне в специалист по COVID19", обясни Заркова.
На въпрос кои са найголемите предизвикателства пред президента Радев,

върнем там, откъдето сме
дошли. Преди управлението на Радев властта бе изцяло окупирана от ГЕРБ и
бе доминирана от обслужването на частни интереси.
"Това е посланието на
Радев - позволете ми да бъда президентът, който бях."
Опонентите му казват - той
беше ужасен. Но в крайна
сметка хората решават какъв е той в действителност", каза журналистът.
Според нея Лозан Панов е един от сериозните

ната палата със свои колеги с тоги и каза: "Не на
страха!". Много вода изтече оттогава. Президентът
Радев много пъти преодоля този страх. Не мога да
кажа същото за всички съдии. Този спор - кой е поголям в борбата за законност - който поде г-н Панов, ми се вижда нелеп.
Радвам се, че Радев не
участва в него. От специалист по съдебната реформа кандидат-президентът
Панов се мъчи, най-вече по

журналистът отговори, че в
последните дни най-сериозното предизвикателство
е решението за т. нар. зелен сертификат. Според
нея то поражда остри дискусии и вражди. Заркова
изтъкна, че президентът Радев и правителството са
имали смелостта да вземат
непопулярни решения, и то
в предизборния период, с
оглед здравето на хората.
"Така те доказват, че са
политици, а не политикани.
Кажете ми кое е по-важно

- загубата на човешки живот или загубата на поредните избори? По отговора
ще познаете кой е политик
и кой политикан. Вирусът
се оттегля от ваксинираната 80-90% Западна Европа,
което сочи, че ваксините
са ключ към спасението от
тази смъртоносна болест.
Ваксинирането е личен избор, това е вярно. Обаче
"зеленият сертификат" помага на много колебаещи
се хора да го направят.
Опашките за ваксини от
последните дни са добър
знак, защото ако не постигнем ваксинация на населението като в напредналите държави, ние ще
живеем от сертификат до
сертификат и от локдаун до
локдаун. Докога?", попита
реторично Заркова.
Попитана дали мерките,
приети от страна на правителството за борба с
COVID-19, са достатъчни, тя
отговори, че министрите от
служебното правителство
заслужават уважение за
свършената от тях работа.
Според нея те си дават
сметка за това, че всички
мерки могат да бъдат и са
предизборно оспорвани.
Но държавниците ни са
преценили, че общественото здраве и добруване са
по-важни от техния моментен рейтинг. Т. нар. партийци само критикували какво се прави или не се прави, а не мислели за здравето на хората. Заркова
подчерта, че тези "партийци" били страхливци, които изпитвали ужас от това
да не изгубят изборите.

тя и призова: "Нека да съберем усилията на нацията, умове, институции, така
че младите да решат къде
да живият и работят, но да
вземат своето решение, а
не да бъдат принудени. И
това не става с конференции с българите в чужбина,
а когато се опитаме да отговорим на въпроса - защо
заминават".

Древните китайци не са
пожелали да живеят в интересни времена, защото се
страхували от тях. Но това
не е характерно за ДПС.
Ние си пожелахме да живеем в интересни времена.
Затова издигнахме Мустафа Карадайъ и Искра Михайлова, заяви президентът
на АЛДЕ Илхан Кючюк.
Нужно ни е единение, но
заедно с него ни е нужен и
разговор за държавата и
държавността. Държавните
институции не си говорят,
нещо повече - те са тежко
противопоставени едни на
други, добави Илхан Кючюк.
Нуждаем се да бъдем
единни, защото има проблем с демокрацията. Затова пак се налага ние да
предложим национални каузи. Така, както д-р Ахмед
Доган направи в парламента преди 30 години, поставяйки каузата за влизането в НАТО и ЕС, заяви водачът на листата на ДПС в
Добрич д-р Хасан Адемов.

Êàðàäàéú: Êàóçà íà ïîëèòèêà
Àõìåä Äîãàí å „Íå íà ðåâàíøèçìà!“
Историческо е времето.
Но на нас така ни приляга.
През 1989 г., когато бяха потъпкани нашите права и
свободи, чест и достойнство, ние застанахме срещу
тоталитарния режим и докарахме демокрацията в
България. Тогава създателят
на ДПС д-р Ахмед Доган,
който днес е почетен председател на Движението, каза: "НЕ на реваншизма". И
направи така, че ние с отворените рани, с болката,
да вземем в едната си ръка бюлетината, а в другата
ръка знамето на България,
трикольора. Това заяви
пред хората от Добрич лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ, кандидат на Движението за президент. В предизборната среща в града
участваха още Искра Михайлова, кандидат за вице-

президент, Илхан Кючюк,
президент на АЛДЕ и д-р Хасан Адемов, водач на листата на ДПС в Добрич.
За съжаление обаче,
след 2009 г. България загуби посоката. Няма цел. Има
едни хора, които пребивават във властта, но без цел.
А по този начин няма как
да има развитие. Хора, които нямат цел, правят политика на разделение, омраза и противопоставяне.
Палят междуличностни войни, които стават институционални и по този начин рушат държавността, заяви
лидерът на ДПС.
Но кризата в демокрацията, в държавността и
във върховенството на закона не се решава с реваншизъм, а с повече демокрация, повече държавност и повече законност,

категоричен бе кандидатът
за президент, подчертавайки, че вече 32 години ДПС
прави политика, основана
на една философия - заедността.
"Тук, в Добрич, майките
ме попитаха кога ще се върнат децата им от чужбина.
Въпросът с демографската
криза е огромен. По-малко
сме, няма ги младите, каза
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Какви са изискванията за работно облекло
Защита от външни
фактори и комфорт
Днес фабриките предлагат дизайн, който съчетава
комфорт, удобство и стилно прилягане с редица защитни функции, в зависимост от вида дейност, за която е предназначена дрехата.
Работниците, заети в
строителството, комуналните услуги и пътните услуги
и много други индустрии са
изложени на много неблагоприятни фактори: метеорологични условия (дъжд,
сняг, вятър), механични
(предпазващи ръцете и тялото от нараняване), биологични и др.
Следователно използването на специално облекло
е предпоставка, която работодателят трябва да изпълни, като оборудва всеки служител със защитни
униформи в определена област.

Съвременните работни
дрехи трябва
да изпълняват
няколко функции:
- защита на човек от въздействието на негативни
външни фактори;
- за осигуряване на удобно функционално състояние
на служителя.
Друго изискване е идентификацията на служителя,
тоест гледайки човек в униформа, веднага би било ясно в каква индустрия работи, каква компания представлява. Всяка сфера на
дейност има свой собствен
вид форма, която се различава в зависимост от това
с какви фактори трябва да
се сблъска служителят по
време на работната смяна:
производствени рискове,
климатични условия и т. н.
Износоустойчивостта,
здравината, естетическите
качества, комфортът, сковаността на шева са редица

общи фактори, които характеризират съвременното работно облекло. Особено внимание се отделя на материала за изработката на униформата, само висококачествена тъкан може да се използва за получаване на надеждни гащеризони, които
отговарят на всички изисквания.
Зимни и летни модели,
възможност за шиене
на корпоративна
униформа
Дейностите на много специалисти са свързани с работа в открито пространство и ако температурата навън е ниска и дори духа студен вятър, тогава човек
просто не може физически
да отработи цялата смяна,
заплашвайки се с измръзване. За да се предпазят от
тези фактори, гащеризоните са изработени от специални материали, които не са
издухани и имат високи

Промяната в храненето понижава
кръвното налягане
Хипертониците, които не реагират на лечение, могат да понижат
кръвното си налягане чрез промени в храненето, намаляване на теглото и подобряване на дишането
си чрез упражнения в кардиологични центрове, сочат резултати от изследване, публикувани в списанието на Американската кардиологична асоциация.
Неконтролираното кръвно налягане (130/80 mm Hg или по-високо)
въпреки прилагането на три или повече лекарства от различен клас,
включително и диуретик, е състояние, известно като резистентна хипертония. Смята се, че то засяга около 5% от населението на света и
може да засегне от 20 до 30% от
възрастните хора с високо кръвно
налягане.
Резистентната хипертония се
свързва с увреждане на органите и
50 на сто завишен риск от инфаркт,
инсулт и смърт.
През юни Американската кардиологична асоциация препоръча физическата активност като оптимално първоначално лечение при възрастни с леко до умерено повишаване на кръвното налягане и холестерола, които са изложени на нисък риск от сърдечни болести.

В новото изследване за първи
път се прави оценка на промяната
в начина на живот при пациенти с
резистентна хипертония. Резултатите показват, че редовните аеробни
упражнения, възприемането на режим на хранене за намаляване на
кръвното налягане, намаляване на
консумацията на сол, намаляването на теглото могат значително да
понижат кръвното налягане и да подобрят сърдечносъдовото здраве
при пациенти с резистентна хипертония, предава БТА. Хранителният
режим за хипертоници е богат на
плодове, зеленчуци, нискомаслени
млечни продукти и ограничена консумация на сол.
"Най-важното е, че никога не е
късно да намалим кръвното налягане чрез избор на здравословен
начин на живот", каза д-р Джеймс
Блументал, ръководител на изследването, цитиран от електронното издание "Medical Express".

свойства за отблъскване на
влагата.
Друг елемент на защита
са маншетите, които предпазват ръцете и краката от
измръзване. За работа на
открито се използва облицовано облекло, което осигурява допълнителен топлоизолационен ефект, поддържайки нормална телесна
температура дори при студено време.
Има модели летни и зим-

Млечните продукти пазят сърцето
Според ново изследване на учени от
George Institute for
Global Health по-голямата консумация на
млечни продукти може да бъде свързана
с по-нисък риск от
сърдечносъдови заболявания. Това предполага, че пълномаслените млечни продукти
не са по-лоши за
здравето ни.
Проучването, което
е направено от международен екип от експерти, опроверга, че
пълномаслените млечни продукти - като сирене, кисело и прясно
мляко, трябва да се избягват поради високото им съдържание на
наситени мазнини.
Изследователи анализират приема на
млечни продукти при
4150 шведи, които са
на 60 години, измервайки концентрацията
в кръвта на някои мастни киселини, които се
намират в изброените
храни.

Онлайн активността е
опасна за тийнейджърите
Онлайн активността на
децата и тийнейджърите
може да увеличи рисковете от самонараняване или
самоубийство, сочат данни от американско проучване.
Младите хора на възраст между 10 и 16 години, които имат достъп до
съдържание, свързано с кибертормоз, незаконни наркотици, секс и депресия, са
два пъти по-склонни да посегнат на живота си, според изследването на учени
от американския Национален център за контрол и
превенция на нараняванията. Той е част от Центровете за контрол и профи-

лактика на заболяванията
в САЩ.
Текстът и снимките, които съдържат реч на омраза и препратки към самоубийство и самонараняване,
също могат да бъдат потенциално опасни фактори.
Американските учени са
изследвали онлайн активността на 227 млади хора,
за които се смята, че са
изложени на риск от самоубийство. Поведението
им е сравнено с това на
повече от 1100 души, за
които няма подобна опасност.
Наблюдението е извършено в периода юли 2019
г. и май 2020 г. Онлайн ак-

тивността е контролирана
чрез специални програми
за безопасност, разработени за учебните заведения
от американска компания.
Оказва се, че при участниците, които са започнали или са участвали в дискусии за депресия, вероят-

ни дрехи. Летните варианти са изработени от естествени материи, които позволяват на тялото да диша;
зима - надеждно предпазва човек от вятър и студ.
Гащеризоните включват не
само костюми за строители или комунални работници, но и за рибари и ловци, които също прекарват
много време в открито
пространство, изложени на
негативни фактори.

ността да помислят за самоубийство е с 82% е поголяма. При тези, които говорят за самонараняване
или преждевременно слагане на край на живота, рискът да извършат подобно
нещо е със 76% по-висок.
При младите хора, из-

Това наблюдение
продължава повече от
16 години, като се води статистика колко
души са получили инфаркт, инсулт или други сърдечно-съдови заболявания.
По този начин става ясно, че рискът от
тях е по-нисък при хората, които имат по-високи нива на млечни
мастни киселини.
Д-р Кати Трие от института в Джорджия за

глобално здраве заяви,
че връзката между приема на мазнини и здравето на сърцето е посложна, отколкото се
смяташе досега, предава в. The Guardian.
Изводът може да
се потвърди и от анализ на данни, включващ близо 43 000 души от Великобритания,
САЩ и Дания. Това далеч по-обширно проучване стига до същия
извод.

ползвали или споделяли
сексуално съдържание или
изображения на кибертормоз или насилие, вероятността да посегнат на живота си е с до 50% по-голяма спрямо тези, които не
са имали достъп до подобна информация.
"Самоубийствата и самонараняванията при младежите са основни проблеми на общественото
здраве, като те се увеличават през изминалите две
десетилетия", казва съавторът на изследването доктор Стивън Съмнър.
Според него повишеното внимание към онлайн
активността на децата може да помогне на родителите да предотвратят тежки инциденти.
Самоубийствата са вто-

рата основна причина за
смърт при децата и тийнейджърите на възраст между
10 и 18 години в САЩ, според данни на Центровете за
контрол и профилактика на
заболяванията, пише БТА.
Процентът на посегналите на
живота си в тази възрастова група се е увеличил с повече от 60% през последните двадесет години.
За същия период посещенията в спешното отделение заради самонараняване сред младите хора, са
се увеличили с близо 90%.
По време на пандемията тези случаи са зачестили.
Данните от проучването са публикувани онлайн
в "Списание на Американската медицинска асоциация".
Дир.бг
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Ïúðâèÿò ñúâìåñòåí ìîðñêè ïàòðóë íà Êèòàé è
Ðóñèÿ çàñå÷å ÷óæäåñòðàííè êîðàáè è ñàìîëåòè
От 17 до 23 октомври 10
кораба и 6 хеликоптера от
военноморските сили на
Китай и Русия извършиха
успешно първия си съвместен морски патрул в Японско море, западната част
на Тихия океан и Източнокитайско море. Те засякоха чуждестранни кораби и
самолети, които са опитват
да съберат разузнавателна
информация. Съгласно
международните закони,
патрулиращите китайски
кораби са отправили предупреждения, като са поискали да се спазва безопасно разстояние и да не
се пречи на нормалното корабоплаване.
"Китайският народ е миролюбив. Китай води независима самостоятелна мирна външна политика и е
против хегемонизма и използването на сила", заяви
китайският председател Си
Дзинпин по време на вчерашната среща, посветена
на 50-годишнината от възс-

„Êèòàéñêèÿò íàðîä å ìèðîëþáèâ. Êèòàé
âîäè íåçàâèñèìà ñàìîñòîÿòåëíà ìèðíà
âúíøíà ïîëèòèêà è å ïðîòèâ õåãåìîíèçìà
è èçïîëçâàíåòî íà ñèëà“, çàÿâè
êèòàéñêèÿò ïðåäñåäàòåë Ñè Äçèíïèí
тановяването на законния
статут на Китай в ООН. По
този повод генералният секретар на ООН Антониу Гутериш благодари на страната за важната й роля за
световния мир и развитие.
"Новият Китай се връща
в ООН". Това съобщи на 25
октомври 1971 г. журналист
на пакистанска осведомителна агенция в Ню Йорк.
Възстановяването на законния статут на Китай в ООН
не само увеличава авторитета на организацията, но
укрепва силите на света за
поддържането на мира и
справедливостта. В продължение на 50 години Китай
отстоява и спазва петте

принципа за мирно съвместно съществуване, не е предизвикал нито една война
и военни сблъсъци, не е
окупирал нито едно парче
чужда земя. Китай се застъпва за международната
справедливост.
Страната винаги е подкрепяла мирното разрешаване на споровете и е против
използването на сила или
заплахи в международните
отношения, активно участва в справянето с регионалните въпроси с помощта на
дипломатически средства.
Като постоянна членка на
Съвета за сигурност Китай
е изпратил повече от 50 000
миротворци и плаща втория

по големина членски внос
на ООН.
Освен това страната активно участва в международния контрол на надпреварата във въоръжаването,
както и в повече от 20 международни споразумения по
темата, като Договора за
неразпространение на ядрени оръжия например.
Защо Китай винаги е
подкрепял изграждането и

поддържането на световния
мир? Защото китайският народ е поддръжник на мира
през цялата си над петхилядигодишна история. Това
е и основен принцип на управляващата партия в страната. Китай многократно е
заявявал пред света, че независимо до къде ще стигне в развитието си, няма
да се стреми към хегемония и експанзия.

Â îáìåíà ñè Êèòàé è ÅÑ òðÿáâà äà òúðñÿò âçàèìíàòà èçãîäà
Êèòàéñêîòî ðàçâèòèå íîñè
âúçìîæíîñòè è çà ñâåòîâíîòî
"Китайският народ се стреми към общо развитие. От "Железния
път между Танзания и Замбия" до "Един пояс, един път", Пекин
винаги е предлагал помощ на развиващите се страни и със своето
развитие дава нови шансове за света", заяви във вчерашната си
реч по повод 50-та годишнина от възстановяването на законния
статут на Китай в ООН председателят Си Дзинпин. В нея той подчерта, че Китай ще продължи по пътя на реформите и отварянето, ще
допринася за световното развитие и смята, че икономическото и
социално развитие на всички страни трябва да бъде в интерес на
техните народи.
Същевременно, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш
посочи, че китайското развитие носи шансове за света.
През изминалите 50 години Китай се
развива мирно
и служи на човечеството.
От една страна, китайската
икономика се
развива стабилно и бързо
и за 15 поредни години тя
има най-голям
принос за световния растеж, създавайки непрекъснато нови възможности за чуждите инвеститори. Според Стивън Роуч от Йейлския университет,
световният растеж се дължи в немалка степен именно на "китайското производство".
От друга страна Китай ускорява прехода си към чиста енергия и
нисковъглеродно развитие. Миналият септември той се ангажира да
постигне пик на въглеродните емисии до 2030 г. и въглероден неутралитет до 2060 г., а през тази бе домакин на 15-та конференция
на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие
и втората световна конференция за устойчив транспорт, съдействайки за постигането на нов консенсус сред международната общност относно устойчивото развитие.
Обещанието на Китай да продължи да допринася за световното
развитие се дължи на неговия специфичен път за модернизация,
насърчаващ непрестанното движение напред и способността други
страни да се възползват от възможностите, които той създава.
Китай е една от страните-създателки на ООН и се придържа неизменно към нейния устав, придържа се с реални действия към концепцията за многостранност, активно съдейства за сътрудничеството между развиващите се страни и се стреми непрекъснато да разширява тяхното право на глас и тежестта им в международните
дела.
Развитието е обща ценност на цялото човечество, както и ключът
за разрешаване на световните проблеми. Фактите показаха и ще
продължат да показват, че китайското развитие винаги ще дава
шансове и за световното.

На 26 октомври китайският
председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон.
Двамата размениха мнения по
двустранните отношения, обмена между Китай и ЕС и важните
регионални въпроси. От 27 до 29
октомври държавният съветник и
външен министър Уан И ще направи обиколка в Гърция, Сърбия,
Албания и Италия. Има признаци, че изправени пред редицата
проблеми в следепидемичната
ера, Китай и ЕС сближават контактите помежду си, разширяват
сътрудничеството и заедно се
справят с глобалните предизвикателства.
Като две големи сили, пазара и култури в Евразия, между
Китай и ЕС не съществува конфликт по коренните интереси.
Двустранният обмен от взаимна
изгода е логично да бъде двупосочен. През миналата година Китай измести САЩ от позицията
на най-голям търговски партньор
на ЕС. От януари до септември
тази година търговията между Китай и ЕС е била на стойност 600
милиарда щатски долара, което
е увеличение с 30% на годишна
база.
Въпреки това, Европейският
парламент се поддаде на натиска на САЩ и прекрати утвърждаването на китайско-европейското инвестиционно споразумение,
за което и двете страни бяха съгласни, че ще е от полза за тях и
за глобалната икономика.
"Ню Йорк таймс" публикува
статия, в която се казва, че европейците не гледат на Китай като на "конкурентен съперник" както Вашингтон. Председателят на
Съвета на Европейския съюз
Шарл Мишел заяви в интервю
за френски мозъчен тръст, че ЕС
не бива да бъде притискан от "китайско-американската системна
конкуренция", а трябва да има

своя стратегия за Китай. В телефонен разговор с Макрон Си
Дзинпин заяви, че събитията в
последно време по света за по-

реден път доказват, че позицията на Франция за самостоятелност на стратегиите на ЕС е правилна.

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê „Êèòàé äíåñ“
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската
народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.
Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризират съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.
За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!
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Àìåðèêàíñêàòà ïîëèòèêà â Àôãàíèñòàí äîïðèíåñå çà ðàçãóë íà ìåæäóíàðîäíè
òåðîðèñòè÷íè ãðóïèðîâêè, íå÷óâàíè íèâà íà ïðîèçâîäñòâî íà íàðêîòèöè è
ìàùàáíà êîðóïöèÿ, íàïîìíè ðóñêèÿò âúíøåí ìèíèñòúð
НАТО играе опасни
игри, заявявайки желанието си да разшири мисията
си до целия свят, Русия
ще направи всичко, за да
се противопостави на
подобни тенденции. Това
увери на пресконференция министърът на външните работи на Руската
федерация Сергей Лавров,
предава TACC. "Има
доказателства, че планиращите от НАТО сега
обръщат внимание на
Изтока, те вече говорят
чрез генералния секретар
на НАТО Йенс Столтенберг, че мисията на НАТО
трябва да се разпространи до Индо-Тихоокеанския
регион. Ако ги слушате,
тяхната мисия трябва да
се простира в целия свят.
Вярвам, че това са много
опасни игри и ние ще
направим всичко, за да
се противопоставим на
подобни тенденции и да
повишим осведомеността

на всички страни, към
които се прилагат подобни опити, за опасностите
от подобен курс", подчерта първият дипломат на
Москва. Русия призовава
съседните страни на
Афганистан да предотвратят военното присъствие
на сили на САЩ и НАТО
на тяхна територия. Това
заяви министърът на
външните работи на
Руската федерация Сергей
Лавров във видеообръщение към участниците в
министерската среща на
съседните на Афганистан
страни (Иран, Китай,
Пакистан, Русия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан), предава
TACC. "Отново призоваваме съседните страни на
Афганистан да предотвратят военното присъствие
на сили на САЩ и НАТО
на тяхна територия, които
планират да се преместят
там, след като напуснат

афганистанска земя",
отбеляза първият дипломат на Москва. Лавров
каза, че САЩ винаги са
се отнасяли към Афганистан само като към инструмент за решаване на
своите геополитически
задачи. "Настойчивото
желание на западняците
да прекроят Афганистан
според собствените си
модели доведе до тъжни
последици: вътрешна
вражда и кръвопролитие,
поляризация на обществото, социално-икономичес-

ки срив, хуманитарна
катастрофа. Това допринесе за разгул на международни терористични
групировки, нечувани нива
на производство на
наркотици и мащабна
корупция. Кой в САЩ или
други западни столици се
интересува от това?
Афганистан, отдалечен на
хиляди километри, винаги
е бил за тях само удобно
средство за изпълнение
на самоцелни геополитически задачи", изрази
увереност министърът.
Лавров посочи, че сега
Афганистан е държава,
която всъщност трябва да
започне всичко отначало,
да се изгради от руини - в
буквалния и преносен
смисъл на думата. "Това е
естествен катастрофален
резултат от две десетилетия на налагане на модела на държавно изграждане на САЩ-НАТО", заключи министърът. ç

Áåëãðàä: Îùå 10 äúðæàâè ùå îòòåãëÿò ïðèçíàâàíåòî íà Êîñîâî
Много държави по света са готови да оттеглят
признанието си на независимостта на Косово. Това
каза в интервю за белградския ежедневник "Новости"
публикувано в сряда, министърът на външните работи на Сърбия Никола Селакович. Отговаряйки на
въпроса вярно ли е, че 10
държави от света ще оттеглят признанието на Косово министърът отговори:
"Мисля че има много повече държави, които са готови да преразгледат позицията си по Косово". Министърът отбеляза, че в момента има мораториум, според
който Белград не лобира за
оттегляне на признаването
на Косово, а Прищина замразява усилията си за присъединяване към междуна-

родни организации. "Няма
да направим първата стъпка, защото ще бъдем обявени за провокатори. Бяхме готови да изпълним мораториума, договорен във
Вашингтонското споразумение, но в Прищина няма
добра воля да се спазват
каквито и да било споразумения", каза Селакович
Според министъра полити-

ката на "извиване на ръцете" на Сърбия по косовския
въпрос е безперспективна.
"Ако някой смята, че компромисното решение, в което ние приемаме нещо като решение на статута, не
е компромисно решение, то
изобщо не е решение. И
ние не сме съгласни с това", каза външният министър. Селакович отбеляза, че
Сърбия ще продължи да укрепва връзките в Балканския регион и ще действа като "стълб на стабилността
и локомотив на икономическото развитие" на Балканите. На 4 септември 2020
г. във Вашингтон бяха записани редица задължения
на ръководството на Сърбия и Косово, включително
мораториум върху издигането на кандидатурата на

Прищина за членство в
международни организации, както и спиране на работата на Белград със световни столици, за да отменят признаването им на косовската независимост. В
началото на август косовският парламент не подкрепи резолюция, задължаваща страната да спазва Вашингтонските споразумения. Косово обяви независимост от Сърбия през 2008
година и оттогава активно
се опитва да се присъедини към международни организации, включително
ЮНЕСКО и Интерпол. Над
60 държави, включително
Русия, Индия и Китай, както и пет държави-членки на
Европейския съюз, се противопоставят на признаването на Косово. ç
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Ñåðãåé Ëàâðîâ: ÍÀÒÎ èãðàå îïàñíè èãðè,
Ðóñèÿ íå ïðèåìà õåãåìîíèçìà èì

Íàêðàòêî

САЩ може да премахнат
визите за българи за
престой до 90 дни
Съединените щати обмислят
дали да включат България и
още три държави в програма,
която ще позволи на гражданите им да посещават страната и
да остават на американска
територия за период до 90 дни.
Това съобщи агенция Ройтерс,
като се позова на изказване на
американския министър на
вътрешната сигурност Алехандро
Майоркас. Според него програмата предоставя значителни
ползи за икономиката и
сигурността на Съединените
щати. Освен България другите
три страни, за които предстои
да бъде взето решение, са
Израел, Кипър и Румъния.
За да участва в програмата,
съответната държава трябва да
отговаря на определени
изисквания, свързани с
противодействие на тероризма,
правоприлагане, сигурност на
документите и управление на
границите. В момента 40 страни
са включени в списъка на
Вашингтон и за техни граждани
не се изискват визи за престой
до три месеца.

Израел ще признава
сертификата на
ваксината "Спутник V"
Израел може да започне от 15
ноември да разрешава на
пътници, ваксинирани с руската
ваксина срещу Covid-19
"Спутник V", да влизат в
страната, съобщават ТАСС и
БНР.
"Среща, ръководена от израелския министър-председател
Нафтали Бенет, подкрепи
инициативата на министъра на
туризма Йоел Развозов за
разрешаване на влизане на
туристи, ваксинирани със
"Спутник V", посочи правителствен източник пред руската
агенция, но в същото време
отбеляза, че "решението за
"Спутник V" тепърва ще трябва
да бъде одобрено от кабинета".
На пътуващите може да бъде
разрешено влизане в Израел в
рамките на шест месеца след
получаване на втората доза, ако
правителството приеме решението. В същото време те ще
трябва да продължават да
разполагат с отрицателен PCR
тест и ще трябва да направят
серологичен тест на израелските летища при пристигането в
страната.

Ðóñèÿ çàâåäå àíòèìîíîïîëíî äåëî Ìåðêåë îñòàâà ñëóæåáåí êàíöëåð äî èçáîðà
íîâ êàáèíåò
ñðåùó êîìïþòúðíèÿ ãèãàíò Apple íàАнгела
Меркел направи дини. Законодателите из-

Руските власти стартираха в сряда антитръстово дело срещу американския технологичен гигант Apple Inc.
заради това, че компанията не позволява на разработчиците на приложения
да уведомяват клиентите за
алтернативни опции за плащане в Apple Store.
Руският антимонополен
регулатор Роскомнадзор отбеляза, че Apple може да
бъде наказана с глоба, пропорционална на приходите

й в Русия, ако разследването покаже, че компанията е виновна, предава БНР.
Този ход идва след решение от миналия месец, в
което американски съд в
Калифорния заяви, че Apple
не може да забрани на разработчиците на приложения
да включват връзки в своите приложения в Apple
Store към други механизми
за закупуване, в допълнение към покупките в приложението. ç

днес още една крачка към
оттеглянето си от политиката, след като получи
официален документ за освобождаването й от канцлерския пост, на който
прекара 16 години, предаде Асошиейтед прес.
Меркел присъства на
първата сесия на новия
парламент на Германия,
седнала обаче в галерията за ВИП гости. Меркел
е била избрана за депутат
в Бундестага преди 31 го-

браха днес Барбара Бас от
лявоцентристката Германска социалдемократическа
партия за председателка
на 736-местната долна камара на парламента.
Тя наследи на поста
Волфганг Шойбле - 79-годишния консерватор и
бивш министър на финансите и на вътрешните работи, който е най-дългогодишният член на Бундестага, избран за пръв път
през 1972 г.

Връчвайки на Меркел
документа за освобождаване от поста федерален
канцлер, президентът на
ФРГ Франк-Валтер Щайнмайер й благодари, че е
превела страната през
трудни периоди, особено
по време на последния си
четиригодишен мандат.
Миналата седмица Меркел беше сърдечно изпратена от колегите си лидери на държавите от ЕС и
от бившия президент на
САЩ Барак Обама. ç
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Защитникът е поздравен от Еузебио,
след като му е отнел топката с
брилянтен шпагат, без да го докосне
Славия ще кръсти
стадиона си "Александър
Шаламанов". Това обяви
президентът на клуба
Венцеслав Стефанов.
Преди няколко дни легендарният Шами се включи
в небесния отбор на найдобрите футболисти.
Предлагаме ви едно от
последните интервюта
на Александър Шаламанов
пред летописеца на
Славия, журналиста
Николай Кръстев, публикувано в брой 14 на
списание "Спринт" през
януари 2019 г.
Шами пристъпва стегнато по снега, покрил терена. Стига до центъра на
стадион "Славия", пооглежда се и измърморва: "Сега
да ми бяха тук ските...
Преди повече от половин
век, когато гостувахме в
Лозана за мач от европейските турнири, един журналист посрещна отбора
ни на летището със ски на
рамо в моя чест. Защото
съм участвал със ски на
зимна олимпиада. После
швейцарците ни скриха
топката преди мача.
Направиха показно как от
стадион с поне 80 сантиметра сняг става добър
терен за един ден с някакви чудодейни за времето
машини."
Александър Шаламанов
още оглавява школата на
"белите". Днес е повече с
представителни функции.
Знаменосецът на Славия.
Или по-точно - знамето на
Славия. Но далеч не само
защото по времето, когато
играе с белия екип, е
единственият, чийто лик е
извезан на голямо знаме
от публиката.
"Идвам на стадиона
поне по няколко пъти
седмично. Гледам мачове
на децата и юношите,
няма по-голямо удоволствие. Искам да си играем у
дома. Когато сме на
нашия стадион, и публиката е значително повече.
Дано тази зима големият
ремонт приключи..."
Великан на терена,
Шами е пословичен с
характерната си добряшка
усмивка. Скромен и готин,
продължава да недоумява
защо футболните радости
са се изродили във футболна ненавист у нас.
"Откъде дойде тази омраза? Кому е приятно? пита Шами, сякаш по-

скоро сам си говори. - Как
стана така, че запалянковците от съперници и
приятели сега са врагове?
Какво направихме да
спрем това? И не сме ли
всички виновни, щом го
търпим? Не мога да повярвам, че хора, които живеят
заедно в един град, като
феновете на пловдивските
Ботев и Локомотив, могат
да са така настроени един
срещу друг. Помня великите футболисти и на едните,
и на другите. Помня и
великите им отбори. Но не
помня такива неща, които
се случват днес. Същото
важи и за Левски и ЦСКА,
и за много други нелепи
противопоставяния. Не
мога да си обясня откъде
е тази злоба и вандалщина у част от зрителите.
Това са млади хора..."
Казва го двукратният
носител на наградата за
Спортсмен № 1 на първенството. И - поздравен от
Еузебио, след като му е
отнел топката с брилянтен
шпагат, без да го докосне.
Двукратният футболист №
1 на България излиза от
терена след мач заедно с
Георги Аспарухов под
аплодисментите на целия
стадион... "Така беше,
играл съм и срещу Гунди,
и срещу Петър Жеков.
Повече бях на фланга, но
от един мач с Левски,
когато никой не искаше да
пази Гунди, аз взех № 3 и
не го свалих до края на
кариерата си. И слависти,
и левскари ни аплодираха.
Те повечето седяха омешани по трибуните и нямаше
никакви проблеми. Често
след мач някой от нас
отиваше с играчи на
съперника да пийне по
чаша вино, следващия път
пък някой от другия отбор
идваше с нас. Бяхме
приятели. Сега играчите
бързат да си тръгнат от
стадиона. И си тръгват
след победа така, сякаш
са направили нещо велико. А то си е в реда на
нещата Славия да побеждава. Аз поне знам, че
така би трябвало да бъде."
Може да разказва
безкрай. Как десетилетие
не може да избере между
ските и футбола и затова
тренира и двата спорта.
Как двамата с Бисер
Михайлов (баща на Борислав Михайлов) научават от
вестника, че са наказани

да не играят за година,
защото нарушили режима
- прибрали се със закъснение в хотела. Как не играе
не година, а цели три, и
като скиор служи в ЦСКА,
където после става любимец на треньора Крум
Милев и играе два мача в
червен екип. Как открадва
подпечатаната си военна
книжка от масата на
секретарката в Централния дом на Народната
войска, за да отиде в
любимата Славия. Как
първоначално дори иска
да се върне на "Армията",
защото му било трудно да
стане титуляр при "белите",
водени от Добромир
Ташков. Как като треньор
спасява ужасно трудно
Славия да не изпадне
през 1984 г. Как за 12
"бели" сезона не става
шампион, а през 1967 г.
отборът завършва на точка
след Ботев. Как повече от
две десетилетия работи в
школата.
Напират и спомените за
големите мачове с Рейнджърс през 1967-а, когато
Славия става първият
български отбор на европейски полуфинал (за
КНК). Същия ден това
прави и ЦСКА срещу
Интер за КЕШ. "Не знаехме нищо за шотландците.
Нито треньорът Ташков,
още по-малко ние, играчите. Откъде да знаем?
Нямахме скаути. Да не
говорим за записи на
мачове, дори не знаехме
кои са им играчите. Излизаме и играем колкото и
както можем. Не бяхме послаби, но паднахме и в
двата мача с по 0:1. Не
обичам да го казвам, но
съветският съдия Тофик
Бахрамов здраво ни
поряза (Бахрамов като
страничен рефер година
по-рано зачита спорен гол
на Джеф Хърст за Англия
срещу Германия на финала
на мондиала - 4:2- б. а.).
Но и съм убеден - не
бяхме достатъчно опитни.
Съжалявахме страхотно,
че не стигнахме финала,
където щяхме да излезем
срещу Байерн, който
всъщност спечели трофея."
Разпалва се когато
говори за футболните си
битки с големите звезди:
"Пеле, Гаринча, Джалма
Сантос... Плеяда от велики
играчи, футболна балада
просто. Не вярваш, че си

Датата е 16 юли 1966 г. Португалия побеждава България с 3:0 в мач
от предварителната група на световното първенство в Англия. В
двубоя се случва нещо невиждано до този момент на голям шампионат. Един играч поздравява друг, защото е играл коректно срещу него
и му е отнел топката по правилата. Еузебио е в зенита на славата си.
"Черната пантера" от Мозамбик вече има две европейски клубни титли
с Бенфика (Лисабон), а година по-рано е получил и "Златната топка"
за най-добър футболист на Европа.

до тях, срещу тях. Играеш
и те играят. Чакаш какво
ще направят, какво ще
измислят. И го правят
така, че да носят радост
на хората. Страхотно е да
си срещу тях и да се
докоснеш до такива майстори. Как да ритнеш
такива играчи? Сърце не
ти дава просто... Имаше
един грузинец в отбора на
СССР - Михаил Месхи.
Уникален техничар. Топката сякаш беше залепена
за крака му. Трикът с
прехвърлянето на топката
зад гърба го правеше подобре от Неймар днес.
Нещо подобно у нас съм
виждал само от Сашо
Костов."
"Не казвам това за
звездите като преклонение
пред тях, а само като
уважение - продължава
Шаламанов. - В много
отношения бяхме равни с
тях. Като поведохме на
италианците 3:1 в европейския четвъртфинал през

1968-а, треньорът им
Валкареджи тичаше до
тъча и викаше с всички
сили да се връщат назад.
Мачът отиваше на четворка.
Георги Попов направи
Факети луд. За италианците
играеха също Мацола,
Ривера... Върнаха ни един
гол, а в Неапол на реванша
ни прекараха по италиански с 2:0... А бяха и домакини
на полуфиналите и финала.
Как ли щяха да се играят
тези мачове в Италия без
италианците? Май никой по
футболните върхове на
Европа тогава не го искаше
това."
На излизане от стадиона
се спира за миг пред
Купата на България, осветена във фоайето сред други
трофеи. "Три пъти съм я
печелил - казва Шами
вместо довиждане. - Страхотно беше, че я вдигнахме
пак. Да знаят всички, че
Славия винаги е била и ще
си остане Славия! Отборът
на моя живот!" ç
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Световният номер 3
Стефанос Циципас хвали
българския тенисист
Тенисист номер 1 на
България Григор Димитров
получи награда от тенис
турнира във Виена, въпреки че отпадна още в
първия кръг от Стефанос
Циципас. Гришо беше
определен за най-красив
тенисист в допитване сред
феновете. Това не беше
всичко за българина, който
получи похвала и от отстранилия го Циципас. Той го
определи като много
труден съперник, срещу
когото е трябвало да
покаже най-доброто си
ниво. Освен това гъркът
допълни, че Григор го е
поставил под огромно
напрежение с чудесната си
игра във важни моменти.
Българският тенисист
пропусна три сетбола (два
при сервис на съперника)
и впоследствие отстъпи с
единствения пробив в
мача срещу Циципас 6:7(6), 4:6, за 1 час и 43
минути равностойна битка
в първия кръг на турнира
от сериите АТР 500 във
Виена. Григор игра подобре в първия сет и
можеше да се поздрави с

успех в тайбрека, но
направи фрапантна грешка от форхенд край мрежата от печеливша позиция и с това върна съперника си "в играта". Циципас пък бе почти безупречен от сервис и с марковите си форхенди по
обратния диагонал, като
осъществи единствения
брейк в двубоя при 5:4 в
своя полза, за да спечели
най-интригуващия дуел от
първия кръг в австрийската столица.
Димитров има основание да съжалява, че
загуби равностойния мач
със световния номер 3, но
като цяло и двамата
трябва да са доволни от
високото ниво на тенис и
липсата на голям брой
грешки - Гришо направи
14, а Циципас 13, но пък
българинът бе доста поефективен в атаките си с
29 уинъра срещу 23 за
съперника.
В същото време световният номер 1 в мъжкия
тенис Новак Джокович
най-вероятно няма да
може да защитава трофея
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Боряна Калейн
завърши четвърта
на финалите на обръч и на топка
на Световното първенство по
художествена гимнастика в
японския град Китакюшу.
Световна шампионка стана
рускинята Дина Аверина. Втора
се нареди Алина Харнаско
(Беларус), а трета е София
Рафаели (Италия). На топка
Калейн допусна една грешка и
беше оценена с 26.350 точки.
Дебютантката Татяна Воложанина
се нареди седма с 25.350 точки.
Световна шампионка и на топка
стана Дина Аверина с 29.125
точки. Среброто взе Арина
Аверина (Русия) с 27.675, а
бронзовото отличие е за
Харнаско с 27.300 точки.

Локомотив (Сф)
загуби с 0:2

Григор Димитров за пореден път спечели симпатиите на феновете,
въпреки че загуби още в първия кръг на турнира във Виена

си на Аустрелиън Оупън
(17-30 януари 2022 г.). Това
гласи последното решение
на властите в Австралия,
които решиха да затегнат
максимално контрола и да
засилят ограниченията
към неваксинираните
хора. Сърбинът е сред
най-известните противници на ваксините и упорито
отказва да си постави
някои от препаратите
срещу коронавируса.
Преди дни беше взето
решение да бъде направено изключение за тени-

систите на Аустрелиън
Оупън, но при положение,
че пристигнат с негативен
PCR тест и останат за две
седмици под карантина.
Премиерът на щата Виктория (със столица Мелбърн, където се намират
кортовете за турнира)
Даниел Андрюс обяви, че
няма да бъдат направени
изключения за никого.
Новак Джокович e
тенисистът с най-много
титли - 9 от Аустрелиън
Оупън, включително в
последните три години. ç

от Локомотив (Пд) в осминафинал за Купата на България.
Головете отбелязаха Димитър
Кр.Илиев 46 и Кристиан Гомис
9'+3. В друг осминафинал Левски
разгроми Септември (Симитли)
със 7:0. Головете за "сините"
отбелязаха Марин Петков 20,
Билал Бари 23 и 27, Георги
Миланов 68', Билал Бари 70, 6:0
Борислав Цонев 80 и Димитър
Костадинов 82.

Треньорът на Аякс
Ерик Тен Хааг е
отказал бомбастична
оферта от Нюкасъл, който уволни
мениджъра Стив Брус след смяната
на собствеността и продажбата на
клуба за 300 милиона паунда на
саудистки инвестиционен фонд.
Според "Дейли мейл" Хааг е
отхвърлил предложение от 13
милиона паунда на година, което
щеше да го направи един от
тримата най-добре платени
мениджъри във Висшата лига.

Áîáè Ìèõàéëîâ èçíóäâàë ÖÑÊÀ
От стр.1
"Адвокатът на клуба Първан П.
Първанов, който представлява
ЦСКА в арбитражните производства срещу УЕФА, по повод изваждането на ЦСКА от ЕКТ, помести
писмени доказателства, които показват, че БФС и Борислав Михайлов действително направиха
опит да подкрепят усилията на
ЦСКА за завръщане в ЕКТ. Г-н Първанов обаче също така изрично
подчертава в своето изказване,
че тази "помощ", изразяваща се
в изпращането на посочените три
писма, не беше доброволна и писмата не само не "помогнаха", а
точно обратното - допълнително
настървиха УЕФА в арбитражните
производства пред КАС. Тези два
ключови факта не се споменават
от Борислав Михайлов, когато си
приписва заслугата за връщането на ЦСКА в ЕКТ. Това се прави с
очевидната цел да се внуши, че
клубът и адвокатът му едва ли не
са изпаднали в противоречие в
позицията си относно г-н Михайлов, на база общите коментари
на г-н Първанов относно влиятелността на г-н Михайлов в УЕФА,
направени по време на пресконференцията на ЦСКА от 3 март
2018 г. На първо място клубът и
неговите собственици потвърждават думите на г-н Първан П. Първанов, че Борислав Михайлов и
БФС са изградили модел на уп-

равление, в който всички дължими по закон и правилник действия по управление от страна на
БФС се предоставят на ЦСКА по
недобросъвестен начин и само
след диктуването на условия, които не само не се следват от приложимите правила, а и рутинно и
целенасочено се използват, за да
ощетяват ЦСКА, както репутационно, така и финансово. В конкретния случай, за да подкрепи усилията на клуба да играе в ЕКТ с
въпросните писма, Борислав Михайлов изрично изиска ЦСКА да
не издига и подкрепя кандидатурата на г-н Любослав Пенев за
президент на БФС. Впоследствие
както г-н Първанов правилно посочва, писмата бяха изпратени, но
от тях не последва нищо, а ЦСКА
и собствениците бяха принудени
да мълчат и да продължават да финансират двете изключително скъпи арбитражни производства пред
КАС, които в крайна сметка, г-н
Първанов и неговият екип доведоха до успешен завършек в полза на ЦСКА. Така, на 3 март 2018
г., когато ЦСКА даде пресконференция по случай завръщането на
клуба в ЕКТ, ние и нашият адвокат
бяхме принудени да изразяваме
публична подкрепа към Борислав
Михайлов, защото той вече си беше осигурил лесна победа над г-н
Любослав Пенев, и държеше съдбата на следващите четири сезо-

на на ЦСКА в ръцете си. Същата
форма на изнудване тече вече трета година, в която ние чакаме БФС
да изпрати статистическата справка на ЦСКА за участие в ЕКТ до
уебсайта на УЕФА (елементарно административно задължение на
БФС), само защото г-н Михайлов
няма с какво друго да ни държи в
шах. Този път обаче не можем да
мълчим, докато г-н Михайлов се
опитва да си приписва чужди заслуги и да си оправя имиджа с
ЦСКА. Това са само няколко примера за "корупционната система
от индулгенции", спомената от г-н
Първанов, по който модел режима на Борислав Михайлов управлява българския футбол от 16 години. ЦСКА учтиво моли Борислав Михайлов да не ни прави повече услуги. Единственото, от което имаме нужда, е да се спазват
правилата, те да важат еднакво за
всички, и управлението да е в ръцете на компетентни хора. Останалото ще свършат инвеститорите, които дават парите си, за да
има български футбол, и пазарът.
Смятаме, че 16 години са достатъчно дълго време, за да е ясно
на всички, че г-н Борислав Михайлов не може да осигури тези
базисни условия, и затова нека той
да даде път на Димитър Бербатов
и неговия амбициозен екип", се
казва в позицията на футболен
клуб ЦСКА.ç

Олимпиакос с Александър Везенков в състава победи гостуващия
Алба (Берлин) с 87:83 в среща от шестия кръг на Евролигата и
записа четвърти успех в турнира. Българският национал реализира 9
точки - 8 в началото на третата четвърт и една от наказателната
линия в края на двубоя, като добави още 2 борби и 1 открадната
топка за 28 минути на терена. В следващия кръг Олимпиакос е
домакин на Фенербахче. Двубоят е тази вечер.
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Тв програма - четвъртък, 28 октомври
ÁÍÒ 1
05.10 Бразди /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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 - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Давай, Астробой! - детски тв филм
15.00 Когато сърцето зове - 12-сериен
тв филм /копродукция, 2017 г./, 4
сезон, 1 епизод, режисьор Майкъл
Ландън Младши, в ролите: Ерин
Краков, Даниел Лисинг, Мартин
Къминс, Лорета Уоли и др.
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2021: Диспути
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.25 Гласовете на България
20.35 Президентски избори 2021: Кандидатите
20.55 Спортни новини
21.00 Любимците на България - тв шоу
22.00 Октопод - 12-сериен тв филм /
копродукция, 1995 г./, 7 сезон,
1 епизод, режисьор Луиджи Перели, в ролите: Патрисия Мийарде,
Енио Фантастикини, Флоринда Болкан, Стефан Данаилов, Лоренца
Индовина и др. (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - 13-сериен тв филм /
САЩ, 2015 г./, 3 сезон, 1 епизод, режисьор Винченцо Натали, в ролите: Мадс Микелсен,
Лорънс Фишбърн, Хю Данси,Джилиън Андерсън, Каролин
Деверна и др. (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 /4
сезон, 1 епизод/п/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир Йочев 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.17
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12, еп. 37
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16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал, с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал,
еп. 29
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 73
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. 29
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 9, еп. 6
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 8
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14

bTV ACTION
05.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 21 - 24
08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 5
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 16
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 7
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 15
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 13
13.00 "Убиецът в червено" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Тамин Сърсок,
Алисън Пейдж, Робин Райкър, Дона Фелдман и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 6
16.00 "Червената линия" - сериал, еп. 1
17.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 1
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 8
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, с.
2, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Марсианецът"
- фантастика, приключенски, екшън (САЩ, 2015), в ролите: Мат
Деймън, Джесика Частейн, Кристен Уиг, Джеф Даниълс, Майкъл
Пеня, Шон Бийн, Кейт Мара, Себастиан Стан, Чиуетел Еджиофор,
Бенедикт Уонг, Макензи Дейвис,
Доналд Главър и др.
01.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 4
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 16
03.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 14
04.00 "Червената линия" - сериал, еп. 1

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.
9, еп. 13, 14
07.00 "Круд" /п./ - сериал
07.30 "Мистър Пибоди и Шърман" - сериал, еп. 9, 10
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Милионите на Бейли" - комедия,
семеен (Канада, 2005), в ролите:
Дейн Кейн, Лори Холдън, Дженифър Тили, Тим Къри и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал

Променливо
Днес утрин ще бъде студено, с температури от около
минус 1 до плюс 4-5, в източните райони до 6-7 градуса. На места ще се образуват краткотрайни мъгли.
През деня ще бъде слънчево, с температури от 10 до
15 градуса.
В четвъртък и петък дневните температури ще се
повишат с по градус-два на ден и в петък след обяд
ще бъдат от 13 до 18 в повечето места. Минималните
ще са от около 1 до 5-6 градуса. Ще бъде предимно
слънчево, сутрин на места с мъгли и ниски облаци.
Без съществена промяна ще остане времето и в
съботния ден. В неделя температурите ще останат
без съществена промяна, а временни увеличения на
облачността ще има над северозападните и западни
райони, като вероятността за превалявания е малка.
В източните райони и планините ще се появи слаб
вятър от юг.
В началото на следващата седмица температурите
ще се повишат още малко и ще има места с дневни
стойности около и малко над 20 градуса.
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bTV Cinema, 23.00 ч., "12 силни" - военен,
исторически, екшън (САЩ, 2018), в ролите:
Крис Хемсуърт, Майкъл Шанън, Майкъл Пеня,
Треванте Роудс, Уилям Фиктнър, Елса Патаки,
Тейлър Шеридан и др.
14.00 "Кухня. Война за хотел" /п./ сериал
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. 8, 9
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 83
20.00 "Внимавай какво говориш" - сериал, еп. 23, 24
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 24
22.00 "Кухня. Война за хотел" - сериал,
с. 2, еп. 20, 21
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 5, еп. 5, 6
00.00 "Боуфингър" - комедия (САЩ,
1999), режисьор Франк Оз, в
ролите: Стив Мартин, Еди Мърфи,
Хедър Греъм, Кристин Барански,
Джейми Кенеди, Терънс Стамп,
Робърт Дауни мл. и др.
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Преспав" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 9, еп. 4
08.00 "Убийство по учебник" - криминален, трилър (САЩ, 2002), в ролите: Сандра Бълок, Бен Чаплин,
Райън Гослинг, Майкъл Пит, Агнес
Брукнър, Крис Пен и др.
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.
10, еп. 1
12.30 "Хаос вкъщи" - комедия, семеен
(САЩ, 2012), в ролите: Били Кристъл, Бет Мидлър, Мариса Томей,
Том Евърет Скот, Бейлий Мадисън
14.30 "Просто секс" - еротичен, комедия, романтичен (САЩ, 2011), в
ролите: Натали Портман, Аштън
Къчър, Кевин Клайн, Кери Елуес,
Грета Гъруиг, Оливия Търлби, Лудакрис и др.
16.45 "Ти гониш!" - комедия (САЩ, 2018),
в ролите: Джереми Ренър, Ед
Хелмс, Джон Хам, Анабел Уолис,
Айла Фишър, Нора Дън, Лесли
Биб, Рашида Джоунс, Брайън Денехи
18.45 "Пич, къде е баща ти?" - комедия
(САЩ, 2017), в ролите: Оуен Уилсън, Ед Хелмс, Джей Кей Симънс,
Глен Клоус, Тери Брадшоу, Винг
Реймс, Кат Уилямс, Джун Скуиб,
Кейт Аселтън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Нощни игри" - комедия, трилър
(САЩ, 2018), в ролите: Джейсън
Бейтман, Рейчъл Макадамс, Кайл
Чандлър, Били Магнюсън, Шарън
Хорган, Джеси Племънс, Ламорн
Морис, Дани Хюстън и др.
23.00 "12 силни" - военен, исторически,
екшън (САЩ, 2018), в ролите:
Крис Хемсуърт, Майкъл Шанън,
Майкъл Пеня, Треванте Роудс, Уилям Фиктнър, Елса Патаки, Тейлър
Шеридан и др.
01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 10, еп. 1
03.30 "Невидима нишка" - драма (САЩ,
2017), в ролите: Даниел Дей-

Луис, Вики Крипс, Лесли Манвил,
Камила Ръдърфорд, Рип Филипс,
Ричард Греъм, Джейн Пери, Седрик Тилеман и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 6
/п/
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) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Пътят на честта" (премиера) сериал, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - сериал, 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
06.15 "Втората майка" - драма с уч. на
Джулия Робъртс, Сюзън Сарандън,
Ед Харис, Джена Малоун, Лиам
Айкън, Лин Уитфийлд и др. /п/
08.40 "Портал на воините" - приключенска комедия с уч. на Дейв Баутиста, Марк Чао, Сиена Гилори, Ни Ни
и др. /п/
11.00 "Тимбър и картата на съкровищата" - семеен филм с уч. на Уилфърд
Бримли, Джей Ди Хоп и др. /п/
13.00 "Валериан и градът на хилядите
планети" - екшън-фантастика с
уч. на Дейн Дехаан, Кара Делевин, Клайв Оуен, Итън Хоук, Риана и др. /п/
15.45 "Ловци на духове 2" - комедия с
уч. на Бил Мъри, Дан Акройд,
Сигорни Уивър, Харолд Рамис,
Рик Моранис и др.
18.00 "Последният легион" - приключенски екшън с уч. на Колин
Фърт, Бен Кингсли, Айшвария Рей,
Джон Хана, Кевин Маккид, Питър
Мълан и др.
20.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 4
21.00 "Бандитки" - екшън-комедия с уч.
на Пенелопе Круз, Салма Хайек,
Стив Зан, Дуайт Йоаким, Сам Шепърд и др.
22.50 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 4 /п/
23.40 "Мръсна игра" - трилър с уч. на
Никълъс Кейдж, Никол Кидман,
Кам Жиганде, Даш Михок и др.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Èçëîæáè ïîäãðÿâàò
ïðåìèåðàòà íà
„Îòíîâî ñúì òóê“
Две фотоизложби
подгряват премиерата на
филма "Отново съм тук",
който проследява опита
на Боян Петров да изкачи Шиша Пангма. Именно там алпинистът изчезва и въпреки безпрецедентната спасителна акция не е открит. Българската премиера на лентата е на 29 ноември в
"Киномания" и "Дни на
предизвикателствата". От
3 декември филмът тръгва в кината в цялата
страна. Между 1 и 22 ноември в пространството
пред "Кино Кабана" до
НДК изложба ще представи част от участниците във филма. Между 22
ноември и 6 декември в
градината на "Кристал"
друга изложба ще покаже кадри и фотографии
от личния архив на Боян
Петров.
До момента филмът е
селектиран на няколко
международни феста в
Италия, Германия, Испания, Чехия, Румъния и Дания. ç
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Ãàëåðèÿ „Äå÷êî Óçóíîâ“ îòâàðÿ âðàòè
Вчера отвори врати
галерия "Дечко Узунов".
Ателието на големия
художник, което беше
затворено повече от 10
години, сега е филиал на
Софийската градска
художествена галерия.
Посетителите ще видят
статива, недовършените
скици и рисунки на Дечко
Узунов, както и различни
мебели, вещи, книги,
музикални инструменти и
екзотични предмети от
далечни страни, които са
били на художника. В
настоящата експозиция,
наречена "Диалози в
ателието", открита на 26
октомври, са представени
произведения от фонда
на галерия "Дечко Узунов", колекциите на
Софийската градска
художествена галерия,
галерия "Никола Маринов" в Търговище, художествената галерия в
Казанлък и частни колекции. Художественото
наследство, оставено от
майстора, е изключително
разнообразно на теми,
жанрове и видове изобразително изкуство както изящни, така и

приложни. Твори живопис, графика, илюстрация
и оформление на книгата,
сценография, декоративна
монументална живопис.
Работи в жанровете
портрет, голо тяло, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция с исторически, библейски, митологични и съвременни
сюжети.
Изпратен е на специализация в Мюнхен при

проф. Карл фон Маар. Под
негово влияние се запознава с творчеството на
Рембранд ван Рейн, Диего
Веласкес, Тициан, Петер
Паул Рубенс, Макс Либерман, Франц фон Щук.
Рисува стенописи в
казанлъшката църква
"Свети Йоан Предтеча", във
фоайето на Хотел Казанлък, като дар за своите
съграждани, в карловския
Дом на културата, в старо-

Îòáåëÿçâàò 120 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî
íà óíãàðñêèÿ ïèñàòåë Àíòàë Ñåðá
На среща разговор с литературния критик Йордан
Ефтимов ще бъдат отбелязани 120 години от рождението на унгарския писател
Антал Серб. Това съобщават от института "Лист", организатор и домакин на събитието - на 4 ноември.
Включат се също Сандра Мишкеди - директор на
института "Лист" в София, и
преводачите на Серб Стефка Хрусанова и Юлия
Крумова.
Антал Серб (1901-1945) е
унгарски писател, литературовед и преводач. Роден е
в неортодоксално еврейс-

ко семейство в Будапеща.
Кръстен е в католическата
вяра. Живее продължително във Франция и Италия,
прекарва една година и в
Лондон. Още като студент
публикува есе за Георг Тракъл и бързо си извоюва репутацията на солиден учен
с литературните си трудове върху творчеството на
Уилям Блейк, Хенрик Ибсен
и др.
През 1933 г., само на 32годишна възраст, е избран
за президент на Унгарската литературна академия.
През 1934 г. публикува първия си роман "Легенда за

Пендрагон", базиран на личен опит от живота му в Англия. Вторият и един от найизвестните - "Пътешественик и лунна светлина", излиза през 1937 г. И двата
романа са преведени на
български.
Превежда от английски,
френски, италиански, в това число произведения на
Анатол Франс, П. Г. Удхаус
и др. През 1941 г. Серб публикува своя труд "История
на световната литература",
който продължава да е актуален и до днес. Чете лекции по литература по унгарското радио. След приема-

Íàêðàòêî
Излезе автобиография на
Марио Варгас Льоса

нето на Третия еврейския
закон през 1941 г. възможностите му за творческа
изява все повече намаляват. Мобилизиран е за принудителен труд и умира при
нечовешки условия на 4
януари 1945 г. ç

Ðàäèîîðêåñòúðúò ùå èìà êîíöåðò ñúñ ñîëèñòà
íà Êðàëñêèÿ Êîíöåðòãåáàó Ìèðîñëàâ Ïåòêîâ
Радиооркестърът с маестро Марк Кадин ще има
концерт с участието на солиста на Кралския Концертгебау оркестър в Амстердам - Мирослав Петков. На
5 ноември в зала "България", а в програмата ще звучат творби от Джордж Гершуин, Дариус Мийо и Артуро Маркес - един от найизвестните съвременни
мексикански композитори.
Неговата музикална фреска "Легенда за Милиано" ще
изпълнят Радиосимфониците за първи път в България.
Откритие за е кинематографичната фантазия "Бикът на
покрива" със завладяваща
атмосфера на бразилския

карнавал. Френският композитор Дариус Мийо написва творбата за един от
бъдещите филми на Чарли
Чаплин.
В основата й са зало-

жени бразилските танци и
португалското фадо. Мийо
е очарован от Бразилия,
прекарва няколко години,
работейки във Френското
посолство. Благодарение
на него Париж узнава за
самба, а европейската музика се обогатява с нови
ритми.
Концертът изненадва с
два шедьовъра на Джордж
Гершуин. "Кубинската увертюра" е калейдоскоп от музикални впечатления на
слънчевата и темпераментна Хавана, където Гершуин
пътува на почивка през 1932
г. "Рапсодия в синьо" е найизвестната му творба, създадена почти случайно и в

загорската опера, в Народната опера, Народния
театър, НДК и Съдебната
палата в София.
Илюстрира книги на
Ангел Каралийчев, Чичо
Стоян, Йордан Стубел,
Атанас Душков, Емилиян
Станев. Сред учениците
му са художниците Атанас
Пацев, Георги Баев, Калина Тасева, Лика Янко, Мария Столарова, Светлин
Русев, Георги Божков. ç

екстремно кратък срок. Тя
предизвиква сензация в музикалните кръгове. След
премиерата й нейният 25годишен автор се събужда
знаменит. Днес тя се изпълнява с еднакъв успех и от
класически, и от джазови
музиканти. На 5 ноември
"Рапсодия в синьо" ще бъде изпълнена в транскрипция за тромпет и оркестър.
Солист ще е Мирослав Петков, лауреат на редица
международни конкурси.
Той успешно съчетава международната си солова кариера и преподавателска
дейност като професор по
тромпет в Conservatorium
van Amsterdam. ç

Посланието на "Зовът на
племето" - издателство
"Колибри", е предимството
на широкия хоризонт за
търсещия ум пред безплодното вкопчване в първата
изпречила се в живота
идеологическа догма. "Зовът на племето" е своеобразна интелектуална автобиография на Марио Варгас Льоса. В нея са изведени произведенията, формирали начина на мислене
и погледа му за света през
последните 50 години. С
блестящо перо перуанският
Нобелов лауреат съставя
мъдър и увлекателен пътеводител из трудовете на
мислители, помогнали му да
развие нови идеи, за да
преодолее голямата идеологическа травма и раздялата
с възгледите на Жан-Пол
Сартр.

Даниел Крейг: Нямам
нищо общо с Бонд скучен съм и домашар
53-годишният Джеймс Бонд
герой Даниел Крейг е напълно незаинтересован от
различни приложения и сайтове като Instagram, Twitter и
Facebook. Когато се пенсионира като 007, няма да прекарва времето си в сърфиране. В интервю за списание
Sorted той каза: "Категорично никога през живота си
няма да се появя в социалните мрежи. Не че страня
от хората. Но искам да имам
личен живот като всички
останали, които не го правят
публично. Не разбирам защо
хората искат да говорят с
мен. Аз съм сравнително
скучен и обичам собственото си пространство".

