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Бройката от 120 депутати е произволна, подчертават
европейските експерти
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Англиикският футболен специалист
Алън Пардю ще бъде занапред част от
голямото "червено семейство" на
"Армията", похвалиха се от ЦСКА. Той
ще заеме длъжността технически
директор и ще помага с огромния си
опит и контакти в цялостното развитие
на клуба и привличането на футболис-
ти за представителния тим.
59-годишният британец е подписал
своя личен договор и веднага започва
работа. ç9
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а брифинг на Щаба за борба с
COVID-19 вчера здравният минис-
тър проф. Костадин Ангелов заяви,
че е предложил на правителството
извънредната епидемиологична об-
становка да бъде продължена до края
на март 2021 г. А минимум за три
седмици да бъдат затворени учили-
щата, университетите, хранителни-

о темата за
Северна Македо-
ния истинските
мотиви и цели се

Европейският брутен вътрешен продукт
(БВП) ще достигне равнището си от
2019 г. най-рано през есента на
2022 г., заяви главният икономист на
Европейската централна банка Филип
Лейн. "Въпросът е колко дълго ще
продължи това", заявява водещият
икономист. През последните седмици
на 2020 г. не се очаква подобрение.
До масовото разпространение на
ваксините "оставаме в период на
несигурност". ç

П
прикриват с патриотар-
ска риторика. Доказа-
телства за правотата ни
намираме в крайни
реакции на нашето
решение. А би следвало
да си кажем какво
точно искаме да постиг-
нем и какво постигнах-
ме на практика. Искаме
ли македонците да
признаят, че са българи
и държавата им е
измислена, или искаме
да ги направим наши
братя, а държавата им
да бъде най-приятелска-
та сред другите балканс-
ки страни? Искаме ли
да я оставим под
влиянието на други
страни и съюзи и
границата ни да бъде
зона на несигурност и
заплаха, или искаме да
развиваме политически,
икономически и култур-
ни връзки, които да ни
носят взаимна облага и
да изтрият лошите
спомени от заблуди и
грехове? Искаме ли да
останем в изолация в
Европа и да станем
обект на злъчни подиг-
равки, или да заслужим
реномето си на обеди-
нителен лидер на
Балканите, за което
претендираме? Ще си
отговорим ли, или ще
чакаме изборите?

Иван ГАРЕЛОВ
От в. ТРУД
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

държавата
те и питейните заведения, спортни-
те и културните мероприятия, както
и цялата търговска мрежа без хра-
нителните магазини, доставките на
храна по домовете, банките и други
кредитни организации, както и ап-
теките.

Макар да не бе наречен с попу-
лярния вече термин "локдаун", ре-

ално става дума за пълно затваря-
не на държавата с последващите ве-
че познати явления - масова безра-
ботица и фалити за бизнеса, риск
за доходите на гражданите, вихре-
ща се спекула. По-рано премиерът
Бойко Борисов заяви, че е нужен
баланс в мерките и работеща ико-
номика. ç

От 60 хил. анкетирани фирми,
от които 800 български, масово
предприемачите се оплакват от за-
губи заради ограничителните мер-
ки, показва анкета на Европейска-
та търговска палата, биха тревога
от Българската търговско-промиш-
лена палата. Констатациите на Ев-
ропейската търговска палата са, че
бизнес климатът в страната ни е
изключително лош, уточнява Инвес-
тор.бг. Инвестициите са надолу. За-
етостта твърдо пада и най-страш-
ното е, че с близо 50% са се увели-
чили дълговите проблеми на биз-
неса, предупреди зам.-председателят
на Палатата Красимир Дачев. Биз-
несът не принуждава държавата да
страни от по-строги мерки срещу
COVID-19. Според него, ако ситу-
ацията се усложни, за бизнеса ще
бъде по-добре да продължи да из-
вършва дейност, дори и на загуба.
Рязкото спиране и тръгване в ни-
коя сфера не е полезно.

Ìàñîâî áèçíåñúò
ãóáè çàðàäè
îãðàíè÷èòåëíèòå
ìåðêè
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София. Патриаршеската катедрала "Свети Александър Невски" отбелязва своя зимен храмов празник. Той се
чества в деня на църковния празник на патрона на катедралата - Св. благоверен княз Александър Невски,
покровител на руското войнство през Руско-турската освободителна война (1877-1878).
На снимката: Мелнишкият епископ Герасим.

Здравният министър
предлага локдаун, предстои
Министерският съвет
да го въведе в петък

ÍÍ

Снимка Пресфото БТА

Çàòâ ðèõà
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Критики към почти
всички предложения на
ГЕРБ за изменения на
Конституцията се съдър-
жат в оценката на Венеци-
анската комисия към
Съвета на Европа (СЕ),
която бе представена
вчера, съобщи "Епицен-
тър". Становището е изгот-
вено по искане, отправено
от българската страна. То
е междинно и е прието по
спешна процедура, се
отбелязва в съобщение на
пресслужбата на СЕ.

Венецианската комисия
изразява съжаление, че
първите стъпки за консти-
туционни промени не са
били предшествани от
подходящо обществено
обсъждане, че предложе-
нията са били изготвени от
парламентарното мнозинс-
тво, изглежда, без ника-
къв външен принос, а
причините за някои пред-
ложения не са добре
обяснени, се посочва в
съобщението. Това, че не
са посочени причини и
обяснения към много от
предлаганите поправки и
че няма оценка на въздей-
ствието, е отбелязано в
оценката на почти всяко
предложение в доклада на
Комисията.

Похвално е обаче, че
Венецианската комисия бе
привлечена към подготвя-

Âåíåöèàíñêàòà êîìèñèÿ
ðàçêðèòèêóâà ïðîåêòà
íà ÃÅÐÁ çà êîíñòèòóöèÿ

Агенцията за обществени по-
ръчки публикува подробности за
доставката на 9600 специализи-
рани устройства за машинно гла-
суване за предстоящия идната го-
дина парламентарен вот. Маши-
ните трябва да са с инсталирани
системен и приложен софтуер,
включително и изходния код, та-
ка че да могат да се използват
при всички избори, без намеса
на доставчика, предава БНР.

Пределната цена от 36 мили-
она лева включва и логистичното
осигуряване на машините, както
и обучението на ЦИК, районните
и секционните избирателни коми-
сии при провеждането на предс-
тоящите парламентарни избори
догодина.

Офертите ще се приемат до
полунощ на 29 ноември.

ЦИК ще очаква машините за
гласуване да са доставени до 10
февруари, става ясно още от пуб-
ликуваната обществена поръчка.

Ако устройствата бъдат дос-
тавени на партиди, последната

Ìàøèíèòå çà ãëàñóâàíå òðÿáâà äà ñà íàëè÷íè äî
10 ôåâðóàðè, ìàêñèìàëíàòà öåíà å 36 ìèëèîíà

кване.
Ако избраният доставчик не

изпълни договора, ще дължи не-
устойка в размер на 150 процен-
та от цената по договора. Макси-
малната стойност на обществе-
ната поръчка е 36 милиона лева.

Обществената поръчка за ма-
шините няма да бъде възложена,
без да се провеждат преговори с

Áðîéêàòà îò 120 äåïóòàòè å ïðîèçâîëíà,
ïîä÷åðòàâàò åâðîïåéñêèòå åêñïåðòè

не му е подчинен, както и
за съдебен надзор над
постановленията за отказ
от разследване или за
предявяване на обвинение.

Венецианската комисия
приветства предложението
за създаване на възмож-
ност за внасяне на самос-
тоятелна жалба до Консти-
туционния съд, както и за
препращане на делата от
обикновените съдилища
към Конституционния съд.
Комисията оценява, че
това подобрява личните
права.

Предложенията за
промени, които предвиж-
дат повишаване на социал-
ните и икономическите
права, са добре дошли, но
е необходимо да се поясни
задължението на държа-
вата "да насърчава ражда-
емостта".

По въпроса за предло-
жението за намаляване на
броя на народните предс-
тавители в Народното
събрание от 240 на 120 в
становището се отбелязва,
че предложеният брой
изглежда произволен, без
да има задълбочена
оценка за въздействието
от подобен ход върху
българската политическа
система, се отбелязва в
становището. Върху тази
идея на управляващите е
обърнато внимание в

няколко параграфа на
становището. Отбелязва
се, че от сравнителна
перспектива, 120 предста-
вители за население от
почти 7 милиона (58 333
жители на представител) е
ниска в сравнение със
страни с подобен размер,
като Швеция с население
от 10 милиона и 343
депутати (29 154 жители
на представител). Но не е
особено ниска в сравне-
ние с Германия, с 83
милиона жители и 709
членове на парламента
(117 066 жители на предс-
тавител) или Холандия със
17 милиона жители и 150
народни представители.

Комисията смята, че
рязкото намаляване на
броя на депутатите с 50%
е проблематично и реше-
нието не е добре мотиви-
рано от законодателя.  В
становището се посочва,
че предложението за
премахване на изискване-
то за свикване на Велико
народно събрание за
улесняване на конституци-
онните промени не проти-
воречи на европейските
правила. Такава важна
промяна трябва да бъде
убедително обяснена,
необходимо е много за-
дълбочено обществено
обсъждане, се добавя в
становището.ççççç

ните промени толкова
рано, се добавя в междин-
ното становище. Българс-
ките власти трябва да
изяснят причините, които
стоят зад всяко предложе-
ние за конституционни
промени, и да осигурят
значимо обществено,
експертно и широко
политическо участие в
този процес, допълва
комисията.

Оценено е положително
разделянето на Висшия
съдебен съвет и са предс-
тавени препоръки за
продължаване на рефор-
мата в тази посока. Би
било пропусната възмож-
ност, ако подготвяните
изменения на Конституци-
ята не разгледат въпроса
за отговорността на глав-
ния прокурор, посочва
комисията.

Отбелязва се решение-
то на Конституционния съд
от 23 юли 2020 г., което е
приветствано и е изразено
очакване конституционните
промени да предвидят
възможност главният
прокурор да бъде отстра-
няван при водено срещу
него разследване или
наказателно преследване.

Венецианската комисия
очаква създаване на
възможност за независимо
разследване на главния
прокурор от някой, който

кандидатите поради особените об-
стоятелства.

Кандидат в настоящата про-
цедура за възлагане на общест-
вена поръчка може да бъде вся-
ко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице
или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което
има право да изпълни услуги с
доставка, съгласно законодател-
ството на държавата, в която е
установено, като всеки кандидат
трябва да отговаря на предвари-
телно обявените изисквания.

Участник, предложил по-висо-
ка цена от обявената, ще бъде
отстранен.

На втория етап от процедура-
та допуснатите, които са покане-
ни от възложителя, ще трябва да
предоставят първоначална офер-
та с технически параметри и це-
ново предложение, а избраният
ще трябва да осигури и гаранция
за изпълнение на договора в раз-
мер на пет на сто от неговата
стойност. ççççç

40 дни от кончината на

Èâàí Ãàíåâ

Изминаха 40 дни, откакто си
отиде татко - мъдър, мил,

ненатрапчив и същевременно
скала, на която винаги можехме

да се опрем...
Мир на праха ти, тате,

обичаме те и много ни липсваш!
От семейството

и близките
***

Изминаха 40 дни от кончината
на видния български дипломат,
общественик и патриот Иван
Ганев, дългогодишен комсомолски
и партиен деец, началник на отдел
"Балкански страни" и заместник-
министър на външните работи на
НР България.

Ще бъде запомнен като изклю-
чителен професионалист и патриот,
като прекрасен човек и пример
за морал и хуманизъм. Бе верен
читател и приятел на нашите
издания.

От издателите
и редакционните екипи

на ЗЕМЯ, "Русия днес-Россия
сегодня" и "Китай днес"

Òúæåí ïîìåí

трябва да е в складовете не по-
късно от 25 дни преди изборния
ден, а софтуерът да бъде инста-
лиран до 20 дни преди вота.

При спиране на тока машина-
та за гласуване трябва да може
да работи поне още 30 минути
със собствен заряд, както и да
има добра защита от колебания
в напрежението, гласи друго изис-

COVID-19: С 1123 нови
случая, но при
по-малко тестове
1123 са новите случаи на ко-
ронавирусна инфекция у нас
при направени 2787 PCR тес-
та, показват данните на Един-
ния информационен портал към
полунощ. Положителните про-
би са малко над 40 на сто от
изследваните. Отново най-мно-
го са новозаразените в София
- 356, следват Бургас със 133
и Кюстендил със 79 нови слу-
чая, в Стара Загора положи-
телни тестове са отчетени при
петима души. Настанените в
болница вече са 6350, от тях
408 са в интензивно отделе-
ние. Хората, настанени в бол-
ници след заразяване с коро-
навирус, са се увеличили с над
1100 за последната седмица.
Излекувани са 772 пациенти,
60 са починали.
Психираха ни: 75
самоубийства заради
страх от пандемията!
Вчера сутринта 75-годишен
мъж с коронавирус скочи от
8-ия етаж и падна върху ске-
лето на южното крило на УМ-
БАЛ-Бургас. Пожарникарите се
отзоваха светкавично на мяс-
тото, те го пренесоха до ли-
нейката, но пациентът е из-
дъхнал в 8:10 часа, узна Флаг-
ман.бг. Според известен пси-
хиатър през последните 6 ме-
сеца имало 75 самоубийства
заради страха от COVID-19.


Íàêðàòêî
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"Основният проблем е в
организацията. Трябваше
да се даде много повече
право на директорите на
болниците за разкриване
на допълнителни легла, а
не да чакат решение от
щаба", заяви пред БНТ
доц. Спас Спасков, бивш
директор на "Пирогов".

Според него системата
е добре подредена, голе-
мият проблем е, че не я
изпълняваме и правим
всякакви опити да я заоби-
каляме.

"Системата е построена
по начин, който не е
дружелюбен за пациента,
а по начин или да се
изпълни клиничната пъте-
ка, или да се спази зако-
нът", смята и д-р Станимир

 Äîö. Ñïàñ Ñïàñêîâ: Âíóøèõìå íà
íàñåëåíèåòî âåäíàãà äà òúðñè
áîëíèöà è òîâà áå ãðåøêà
 Èìà ëåãëà, íî íÿìà ïåðñîíàë.
Ñåñòðèòå ó íàñ ñà ïîä
ïîëîâèíàòà îò íåîáõîäèìèÿ áðîé,
ïðèïîìíè ä-ð Ìèìè Âèòêîâà

Хасърджиев, председател
на Националната пациент-
ска организация.

"Попаднахме в ситуаци-
ята от началото на COVID,
когато болестта ни изнена-
да, и направихме две
грешни стъпки - страхотно
наплашихме населението,
просто му внушихме да
търси директно болниците,
заради което се оказа, че
болничната помощ не
може да отговори веднага.
По същия начин плашехме
лекарите - че едва ли не
контактът с всеки пациент
може да е опасен за тях",
обясни доц. Спасов.

"Дишане, пулс, кисло-
родна сатурация с елемен-
тарни устройства - това
трябва да следят хората

Åêñïåðòè ìåäèöè:
Ïðåêàëåíî íàïëàøèõìå è
ïàöèåíòèòå, è ëåêàðèòå

вкъщи. И това трябваше да
им обясним. Още не е
късно", допълни д-р Хасър-
джиев.

Много са причините за
високата смъртност в
страната, каза бившият
здравен министър д-р Мими
Виткова по "Нова ТВ".

Пропилените месеци,
прехвърлянето на отговор-
ност, разнопосочните
мерки, късната хоспитали-
зация на пациентите -
нещата са комплексни,
каза тя.

Да спреш плановите

операции, преди да си
затворил нощните заведе-
ния, не е логично, каза
Мими Виткова.

Има легла, но няма
персонал. Сестрите у нас
са под половината от
необходимия брой, заяви
още тя. Взеха се много
грешни решения, посочи
д-р Виткова. По думите й
нещата са тотално изтър-
вани.

Трябва да се включи
извънболничната помощ в
полза на пациентите,
заяви още Мими Виткова.ç


Íà òîçè äåí

Събития
 1642 г. - Абел Тасман

става първият европеец, отк-
рил остров Земя на Ван Ди-
мен, днес известен като Тас-
мания.

 1859 г. - Британският ес-
тествоизпитател Чарлз Дарвин
публикува "Произход на видо-
вете" - научен труд, според
който организмите постепен-
но еволюират с помощта на
естествения отбор.

 1861 г. - В Русия е съз-
даден като държавна институ-
ция Министерски съвет.

 1915 г. - България в Пър-
вата световна война: Шеста и
Девета пехотна дивизия от
Първа армия превземат сто-
лицата на Косово, Прищина.

 1943 г. - Втората све-
товна война: втора бомбарди-
ровка на София от британс-
ко-американската авиация.

 1966 г. - Български са-
молет от Полет LZ101 на ТАБ-
СО катастрофира край Братис-
лава, загиват всичките 82-ма
души на борда.

 1969 г. - СССР и САЩ
ратифицират договора за не-
разпространение на ядреното
оръжие.

 1976 г. - При земетре-
сение на територията на Тур-
ция загиват над 6000 души.

Родени
 69 пр.н.е. - Клеопатра

VII, кралица на Египет
 1632 г. - Барух Спино-

за, холандски философ
 1729 г. - Александър Су-

воров, руски пълководец
 1784 г. - Закари Тейлър,

12-и президент на САЩ
 1826 г. - Карло Колоди,

италиански писател
 1864 г. - Анри дьо Ту-

луз-Лотрек, френски художник
 1891 г. - Васил Гендов,

български режисьор
 1896 г. - Цанко Лавре-

нов, български художник
 1897 г. - Лъки Лучано,

американски гангстер
 1924 г. - Карандаш, бъл-

гарски карикатурист

 1954 г. - Емир Кустури-
ца, босненски режисьор

Починали
 1929 г. - Жорж Клеман-

со, министър-председател на
Франция

 1991 г. - Фреди Меркю-
ри, британски музикант, солист
на QUEEN

 1999 г. - Хилари Минс-
тър, британски актьор

 2004 г. - Артър Хейли,
британски писател

Конституционният съд образу-
ва дело по искането на депутати
от "БСП за България" за устано-
вяване на противоконституцион-
ност на решението на Народното
събрание - поставени под задъл-
жителна изолация или карантина
поради COVID-19 депутати да се
включват в парламентарните за-
седания онлайн, съобщиха от КС.

Ето пълния текст на съобще-
нието на КС:

"Днес, 23 ноември 2020 г.,
Конституционният съд образува к.
д. № 13/2020 г. по искане на 54
народни представители за устано-
вяване на противоконституцион-
ност на приетото на 06.11.2020 г.
Решение на 44-то народно съб-
рание за приемане на Правила

Ïî èñêàíå íà ÁÑÏ: Êîíñòèòóöèîííèÿò ñúä
çàïî÷íà äåëî çà "îíëàéí" äåïóòàòèòå

за участие в пленарните заседа-
ния на Народното събрание на на-
родни представители, поставени
под задължителна изолация или
карантина поради COVID-19 с акт

на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от
Закона за здравето.

Докладчик по делото е съдия
Гроздан Илиев".

Според социалистите решени-

ето противоречи на основния за-
кон, в който е записано, че пле-
нарните заседания започват, ко-
гато "присъстват повече от поло-
вината народни представители".

В началото на месеца ГЕРБ и
"Обединени патриоти" промени-
ха правилника на Народното съб-
рание заради проблеми с осигу-
ряването на кворума, припомня
БНР.

Според БСП, ако Конституци-
онният съд обяви решението за
противоконституционно, това ще
постави под съмнение всички
взети решения и приети законоп-
роекти, гласувани, след като бе-
ше дадена възможност за дис-
танционно участие в пленарните
заседания. ç

Европейската комисия съоб-
щи, че е открила вчера наказа-
телни процедури срещу 23 дър-
жави от ЕС и Великобритания за
това, че не са приели новите пра-
вила за аудио-визуалните медии,
включително обичайните телеви-
зии, доставчиците на съдържание
по заявка и онлайн платформи-
те за споделяне на видео.

Европейските правила целят
съобразяване на законодателст-
вото с новата действителност и

ÅÊ ñòàðòèðà íàêàçàòåëíà ïðîöåäóðà ñðåùó Áúëãàðèÿ è îùå 22 äúðæàâè
повишават защитата на зрители-
те, особено на непълнолетните,
като обвързват платформите с
изискванията срещу речта на ом-
разата и предполагат осигурява-
не на независимост на национал-
ните медийни регулатори, се по-
яснява в съобщението.

Крайният срок за прилагане
на правилата изтече на 19 сеп-
тември и само Дания, Унгария,
Холандия и Швеция са съобщи-
ли, че са въвели промените, при-

помни кореспондентът в Брюк-
сел на БТА.

Комисията открива процеду-
ри срещу: Белгия, България, Че-
хия, Германия, Естония, Ирлан-
дия, Гърция, Испания, Франция,
Хърватия, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Авст-
рия, Полша, Португалия, Румъния,
Словения, Словакия, Финландия
и Великобритания. ЕК ще очаква
отговор до два месеца, се отбе-
лязва в съобщението.ç

Доц. Спас Спасков Д-р Мими Виткова
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От 60 хил. анкетирани
фирми, от които 800
български, масово предп-
риемачите са на загуба
заради ограничителните
мерки, показва анкета на
Европейската търговска
палата, обяви пред БТВ
заместник-председателят
на Българската търговско-
промишлена палата
(БТПП) Красимир Дачев.
По думите му констатаци-
ите на Европейската
търговска палата са, че
бизнес климатът в страна-
та ни е изключително
лош, уточнява Инвес-
тор.бг. Той обаче уточни,
че недостигът на високок-
валифицирани професио-
налисти намалява заради
ръста на безработицата. В
същото време инвестиции-
те са надолу. Заетостта
твърдо пада и най-страш-
ното е, че с близо 50% са
се увеличили дълговите
проблеми на бизнеса,
предупреди Дачев. Той
обясни още, че бизнесът
не принуждава държавата
да страни от по-строги
мерки срещу COVID-19.
Според него, ако ситуаци-
ята се усложни, за бизне-
са ще бъде по-добре да
продължи да извършва
дейност, дори и на загуба.
Рязкото спиране и тръгва-
не в никоя сфера не е

полезно. Не става въпрос
за помощ от държавата.
Спирайки, ти излизаш от
пазара, от твоите редовни
клиенти - ти вече не си
лоялен партньор и те си
намират друг доставчик,

Íÿìà  íàòèñê îò ñòðàíà íà áèçíåñà äúðæàâàòà
äà íå ïðèëàãà ïî-ñòðîãè ìåðêè ñðåùó COVID-19,
òâúðäè çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëÿò íà
îðãàíèçàöèÿòà Êðàñèìèð Äà÷åâ

Çàâåäåíèÿòà ñêåïòè÷íè çà íàìàëåíèÿ
ÄÄÑ çà äîñòàâêèòå íà õðàíà

Отчита се сериозен спад на
поръчките за храна за вкъщи при
втората вълна от коронавирус,
съобщава БНТ. Въпреки че от 1
декември ДДС за доставка по
домовете става 9%, от бранша
твърдят, че това няма как да се
отрази на цената на храната.
Причината е, че са им повиши-
ли минималния осигурителен
праг. Според бранша огромният
отлив на клиенти от заведения-
та се дължи на страха им да не
се заразят, коментира Нюз.бг. Те
посочват, че при първото извън-
редно положение през март и

април е имало ръст на поръчките
за вкъщи. Сега обаче нещата не
стояли така. Сега хората също си
стоят вкъщи, но явно може би си
готвят и си правят някакъв бюджет,
за да изкарат месеца, коментира
собственик на заведение.

От бранша не смятат, че нама-
ляването на ДДС върху храната за
вкъщи на 9% ще е голямо облек-
чение. Според тях по-скоро тряб-
ва да се измисли вариант заведе-
нията да заработят през декемв-
ри, тъй като предстоящите зимни
месеци - януари, февруари, са
трудни за бранша.ç

ÁÒÏÏ: Ìàñîâî ïðåäïðèåìà÷èòå ñà íà
çàãóáà çàðàäè îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè

Ïðåäëàãàò àêòóàëèçàöèÿ
íà ñòèïåíäèèòå âúâ ÂÓÇ
è íàó÷íèòå îðãàíèçàöèè

Увеличението отчита социал-
но-икономически условия в стра-
ната Да се актуализират стипен-
диите на българските студенти,
на докторантите и специализан-
тите от държавните висши учи-
лища и научни организации,
предлага министър Красимир
Вълчев, съобщава БТА, цитирана
от БНР. Според проект на поста-
новление на Министерския съ-

вет, публикуван за обществено об-
съждане, минималният размер на
стипендията ще се увеличи от 70
на 85 лева, а максималният - от
150 на 180 лв. В проекта се от-
белязва, че увеличението отчита
променените социално-икономи-
чески условия и е израз на дър-
жавната политика за стимулиране
на студентите към по-високи ре-
зултати от обучението.ç

обясни Дачев. Предприе-
мачът заяви, че правителс-
твото се е опитало част от
парите да се насочат към
бизнеса чрез банките. По
думите му това е станало
така заради липсата на

Красимир Вълчев

административен капаци-
тет. Той заяви, че по време
на пандемия бюрокрацията
е огромна спънка за
бизнеса. Дачев добави, че
с Бюджет 2021 се заделят
реални пари за бизнеса.ç

Застрахователният
пазар остава стабилен
въпреки
коронавирусната криза
Пазарът на общо
застраховане остава
стабилен, въпреки цялостната
икономическата стагнация
вследствие на Covid-19,
съобщава Асоциацията на
българските застрахователи
(АБЗ), цитирайки данни на
Комисията за финансов
надзор към август 2020 г.
След лек спад през април
(с 0,5%) и май (с 1,63%), в
края на полугодието се
регистрира слаб пазарен ръст
от 0,65% на годишна база в
застрахователния бизнес,
като през август това
повишение достига 1,54 на
сто. Размерът на премийният
приход за август е 1,632
млрд. лева. Негативният ефект
от коронавирусната криза
върху пазара на общо
застраховане се изразява в
ограничаване темпа на
развитие и запазване на
приблизително същите нива
като предходната година,
посочват от асоциацията.
Пaкетираните cандвичи
ce oказаха пълни
c химия
Едва ли e изненада, че
съставките в пакетираните
xpани ca съмнителни и далеч
от полезни. Hай-съмнителни
обаче ca продаваните в
лафки и xpанителни магазини
дюнери, пици, тостове,
принцеси, xот-дог, пакетирани
или приготвени на място
cандвичи, предуреди Нюз.бг.
Опакованите cандвичи
съдържат pедица химикали
като сгъстители и емyлгатори
от coрта на гyма гyap, гyма
кcантан, yстановени най-вече
в cocове и мазила. Oсвен
това ce открива палмова
мазнина, нишесте,
оцветители, декстроза и
дрyги, показва проyчване на
"Aктивни потребители".
Изследването включва 36
марки пакетирани cандвичи
закyпени от 6 града - Cофия,
Baрна, Шyмен, Пeрник,
Bеликo Търново и Благоевград.
От анализирането на
информацията на етикетите
могат да ce направят няколкo
констатации.
В условията на криза
Летище София вдига
таксите от 2021 г.
Летище София повишава
летищните такси, сред които
таксата за преминаващи
пасажери, таксата за
сигурност и таксата за шум
на авиокомпаниите, пише в
решение на изпълнителния
директор, публикувано на
сайта на порта. Ръководството
на аеропорта увеличава с
95% таксата за сигурност и с
60% за международните
пасажери на фона на
намалелия пътнически поток,
съобщи Инвестор.бг.

Íàêðàòêî
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„Àãðèîí“ ïðåäëàãà áåçïëàòíè êîíñóëòàöèè
è îöåíêà íà èìîòèòå íà âñè÷êè æåëàåùè

Íèâè íà ñåëî ïîïúëâàò áþäæåòà
ïðåäè ïðàçíèöèòå

Притежавам земеделска
земя, но нямам възможност
да я обработвам и има опас-
ност да запустее. Имам нуж-
да от пари за нов апарта-
мент или къща на село, но
нямам достатъчно средства
за самоучастие при банков
кредит. Това са основните
причини притежателите на
земеделски земи да се ре-
шат да продават нивите си,
става ясно от национално
представително допитване
за нагласите на собствени-
ците на поземлени имоти.

Необходимостта от све-
жи пари за семеен празник
или издръжка на ученик и
студент също са сред воде-
щите фактори за продажба.

Коронакризата се отра-
зи негативно върху доходи-
те на голяма част от бъл-
гарското население. Сега те
са изправени през алтерна-
тивата да посрещнат праз-
ниците с празни трапези или
да теглят кредит, който не
знаят как ще върнат след
Нова година.

За тези хора алтернати-
вата е продажба на земе-
делска земя. Най-важният
въпрос обаче остава "на ко-

Фермерите ще по-
лучат тази година от-
стъпка от акциза за
литър закупен газьол
в размер на 0.36 лв.,
използван за механи-
зирани дейности в
първичното селскос-
топанско производст-
во през миналата го-
дина, съобщиха от Аг-
роминистерството.
Общо 84 млн. лв. е
стойността на дър-
жавната помощ, като
ставката е с 1 стотин-
ка на литър по-ниска
спрямо миналата го-
дина. Държавната по-
мощ се предоставя на
земеделски произво-
дители в секторите
"Растениевъдство" и
"Животновъдство" под
формата на намалена
акцизна ставка на га-
зьола, използван за
механизирани дейнос-
ти в първичното сел-
скостопанско произ-
водство. Право на фи-
нансова подкрепа по
схемата имат всички,
които са регистрира-
ни като земеделски
производители и имат
заверена регистраци-
онна карта за година-
та на кандидатстване
и предходната на нея.
Друго условие е кан-
дидатите да имат и ва-
лидно заявление за
подпомагане по схе-
мата за единно пла-
щане на площ и схе-
мите за обвързано
подпомагане за жи-
вотни за годината,
предхождаща година-
та на кандидатстване
по схемата за дър-
жавна помощ. Инте-
ресът към държавата
помощ отстъпка от ак-
циза за газьола е го-
лям и нараства с вся-
ка изминала година.
За Кампания 2016 са
били подпомогнати
6716 фермери, за Кам-
пания 2017 финанси-
ране са получили 8250
стопани, за Кампания
2018 - те са били 9597,
а за Кампания 2019 г.
получилите подкрепа
вече са 10 734. От на-
чалото на прилагане-
то на схемата до
2019 г., включително,
на земеделските сто-
пани са изплатени об-
що над 330 млн. лв. ç

Îòñòúïêàòà
îò àêöèçà çà
ëèòúð ãàçüîë
ùå å 0.36 ëâ.
òàçè ãîäèíà

го да продам земята си, та-
ка че да получа справедли-
ва цена и сделката да е си-
гурна, без да се притесня-
вам, че ще бъда измамен".

За близо 80% от анкети-
раните отговорът е катего-
ричен - "Агрион". За поред-
на година компанията е най-
разпознаваемият земеделс-
ки бранд в България и се
ползва с най-голямо дове-
рие в агросектора. Дружес-
твото се утвърди като безс-
порен лидер при покупко-
продажба на поземлени
имоти и далеч изпреварва
основните си конкуренти.

"Агрион" извършва покуп-
ки на земеделски земи в ця-
лата страна, от собствени-
ци, чрез посредник или от
корпоративни клиенти. Ком-
панията предлага оферти за
закупуване на идеална част
от даден имот,  в случай на
съсобственост.

 Ако клиентът е стигнал
до решение за продажба,
фирмата се ангажира да му
предложи адекватна цена и
оферта, отговаряща на спе-
цификите на конкретния зе-
меделски актив. С помощта
на специално разработен

софтуер, компанията пред-
лага безплатна оценка на зе-
меделската земя.

"С безплатните оценки ис-
каме да помогнем на собст-
вениците на земеделски зе-
ми да добият реална предс-
тава за пазарната оценка на
активите им и каква цена да
очакват, ако решат да про-
дадат имота си", казаха от
ръководството на дружество-
то. "Поради огромния инте-
рес към нашата безплатна
оценка, от тази година раз-
ширихме екипа на експер-
ти, които я правят. Правим
всичко възможно, за да мо-
гат собствениците да полу-
чат своята оферта в рамки-
те на два работни дни"- спо-
делиха от пазарния лидер.

Експертите прилагат ин-
дивидуален подход към вся-
ко едно запитване, за да га-
рантират прозрачна и адек-

ватна цена. За разлика от
други компании, "Агрион" не
използва метода на осред-
нена оценка за дадено зем-
лище, който изкривява це-
нообразуването, а формира
цената на конкретния имот
в съответствие със специ-
ално създаден алгоритъм,
включващ различни компо-
ненти.

Проучване сочи, че соб-
ствениците искат да прода-
дат своята земя на компа-
нии, които са доказали, че
могат да се грижат за нея и
затова избират най-често
"Агрион".

Продавачите на земя и
любопитните да разберат
цената й, традиционно пра-
вят това на сайта на компа-
нията http://www.agrion.bg/
bg/request/sell, както и
на националния телефон
0800 111 66.

Отклоненията в цените
на основните зърнени кон-
тракти по световните бор-
си останаха сравнително
слаби. Изключение правят
маслодайните култури, къ-
дето тенденцията продължа-
ва рязко нагоре, сочи ана-
лиз на Софийската стоко-
ва борса АД (ССБ) за пе-
риода между 17 и 20 ноем-
ври. Пшеницата в САЩ по-
евтиня с 1,00 долар до
268,00 долара/тон, а във
Франция - с 6,00 евро до
210,50 евро/тон. Цените в
Украйна и Русия останаха
без промяна съответно на
254,00 и 256,50 долара/тон.
Царевицата в САЩ след из-
вестно затишие поскъпна
със 7,00 долара до 227,00
долара/тон, а в Украйна -

Áîðñè: Öåíàòà íà ìàñëîäàéíèòå
êóëòóðè õâúð÷è íàãîðå

с 2,00 долара до 238,00 до-
лара/тон. Ечемикът в Украй-
на се повиши с 3,00 долара
до 218,00 долара/тон, а във
Франция - с 2,00 евро до
206,00 евро/тон.

Рапицата в Европейския
съюз (Еиronext) отхвръкна с
плюс 8,25 евро до 414,50 ев-
ро/тон.

В подкръг "Зърно" на ССБ

от 17 до 20 ноември за хлеб-
на пшеница имаше само ко-
тировки продава на 400,00
лв./тон. Фуражната се тър-
си високо - от 380,00 до
400,00 лв./тон, а продавачи-
те котират на 430,00 лв./тон.
При маслодайния слънчог-
лед за търсенето от място
цените са нагоре - от 750,00
до 780,00 лв./тон, а прода-

вачите обявяват 800,00 -
830,00 лв./тон. Всички цени
са без ДДС, уточняват ана-
лизаторите.

Последните оперативни
данни на Министерството
на земеделието показват,
че слънчогледът се търгува
с 43,2% по-скъпо отколкото
по същото време на мина-
лата година. Годишното по-
вишение на цените е по-
умерено при пшеницата и
царевицата - с между 19,8%
и 28,1%, и слабо изразено
при ечемика - с 5%. На сед-
мична база обаче средни-
те изкупни цени на слънчог-
лед, царевица и пшеница са
в рамките на 0,2 - 1,7% над
нивата от предходната сед-
мица, а тази на ечемика ос-
тава без промяна. ç

Очакванията за рентите
през тази година ще e за
междy 30 и 50 лв. на декар,
което e значително по-мал-
ко в cравнение c миналого-
дишните цени. Според пред-
седателя на Добрyджанския
съюз на зърнопроизводите-
лите Pосица Жекова собст-
вениците на земя в
Добрyджа ще полyчават
pекордно ниски ренти. ня-
ма как в година, в която не
можеш да изкараш за раз-
ходите си, да няма фалити.

Peêoðäíè cðèâîâå íà çåìåäåëñêèòå påíòè â Äîáðyäæà ïðåç 2020-a
Голяма част от нас правят
земеделие на база на кре-
дити, казва тя, цитирана от
БнР. За cравнение минала-
та година цените на ренти-
те на земеделска земя в Се-
вероизточния регион ca би-
ли 69 лева, показва справ-
ка в националния статисти-
чески инститyт. B Pyсенско
cредната цена e била 57, a
в Силистренско дори 78 ле-
ва на декар, a Добричко -
най-плодородната част на
страната цената e e била 87

лева. Тази година обаче це-
ните ca далеч по-ниски. Сел-
скостопанската година в
Добрyджа завърши отрица-
телни дори при занижените
и без това очаквания на зе-
меделците. най-лошите им
предвиждания ce оказаха
оптимистични и това ce от-
разява на целия cектор. За
област Добрич резyлтатите
за пшеницата ca 180 кг cре-
ден добив. Kоето не e пре-
цедент, слyчвало ce e и пре-
ди, но и трите кyлтyри да ca

c ниски добиви, като че ли
не e било. Може би 2001-ва
и 2007-a ca годините, които
ca били така лоши за земе-
делието в област Добрич.
Финиширахме доста трyдна
година за земеделието.
Слънчогледите слязоха мо-
же би на 2/3 от добивите,
които по принцип жънем от
тях. Царевицата беше в рам-
ките на 1/3 от това, което
жънем, на места имаше 1 кг
добив на денар, заяви Же-
нова. ç
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 На 21 ноември
2020 г. Централният
кооперативен съюз и
КООП Маркет ЕООД
откриха целогодишна
"ледена" пързалка на
столичния булевард
"Никола Мушанов"
116 в квартал Красна
поляна, с която се
стремят дори в усло-
вия на пандемия да
дадат възможност на
малки и големи да
спортуват и да се за-
бавляват, разбира се
при стриктно спазва-
не на противоепиде-
мичните мерки.

Само за два дни ат-
ракциите на пързалка-
та събраха над 200
малчугани, които се за-
бавляваха заедно със
своите родители и
приятели. Домакини-
те от КООП Маркет
ЕООД се погрижили
за удобството на сво-
ите посетители като са
осигурили достатъчен
брой кънки, с номера-
ции вариращи от 25
до 47 номер. На раз-
положение са и каски,
наколенки, налакътни-
ци, стикове и врати за
хокей и първите за
България блъскащите
се колички на "лед".  За
най-малките посетите-
ли са предвидени тре-
нажори, които ще
улеснят заниманията
им и ще помогнат по-
бързо да се почувст-
ват уверени на леда.

Новооткритата "ле-
дена" пързалка е с
площ от 200 кв. м, из-
градена изцяло от син-
тетичен лед. Едно от
най-големите й пре-
димства е, че функци-
онира през всички се-
зони, за разлика от тра-

Централният кооперативен съюз
и КООП Маркет ЕООД подариха
ново „ледено“ приключение
на малчуганите в София

диционните пързалки.
Тя е безопасна и лес-
на за поддръжка, под-
ходяща както за прик-
лючения, така и за
спорт и тренировки.

Когато става дума
за забавление, най-
добре е то да бъде спо-
делено със семейство-
то и приятелите! Ето
защо входът е БЕЗ-
ПЛАТЕН до края на
ноември, а първите
130 посетители полу-
чават талон за 10%
отстъпка през декем-
ври, както и правото
на участие в голяма-
та Коледна томбола
на СУПЕРМАРКЕТ И
ПЪРЗАЛКА КООП.

Истинските люби-
тели на "леденото"
приключение могат да
се възползват от або-
наментни карти за 10
посещения, подаръч-
ни ваучери и възмож-
ност да резервират
пързалката за хокеен
мач или празник с
приятели и роднини.

За тези, които ис-
кат да запазят въл-
нуващите моменти,
могат да си направят
снимка в специална-
та "снежна" топка или
с любимия герой
КООПчо.

Всички игри се про-
веждат на сесии. Мо-
жете да се запознаете
с графика на игрите и
възможностите за ре-
зервация на сайта на
Централния коопера-
тивен съюз www.cks.bg,
както и да се свърже-
те с пързалка КООП
на телефон:
0893 567 107 или
e-mail:
coop_icerink@cks.bg.

Главна Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Въпреки общата светов-
на несигурност след
падането на Берлинската
стена и на социализма в
Източна Европа, изразя-
ваща се в задълбочаващо
се социално разслоение,
бедност и войни, като че
ли съвременното консума-
торско общество приема
съвременния капитализъм
за безалтернативен.
След като европейския

опит за изграждане на
реално социалистическо
общество се провали,
като че ли социализмът е
забравена тема не само
за дискусии, камо ли за
научен анализ.
Логично е да си зададем

отново въпроса, който е
бил задаван още от
времето на стария капита-
лизъм - това ли е най-
доброто човешко общест-
во в наши дни за устройс-
твото на света?
Защо след падането на

Берлинската стена капита-
лизмът, останал почти
единствен господстващ
обществен строй, без
основния си политически
опонент - социализма,
отново започна в пълна
сила да напомня за
хроничните си набези -

циклични кризи, соци-
ално разслоение, бед-
ност и безработица.

Така че колкото и съвре-
менните идеолози да се
опитват да прикрият тези
хронични набези чрез
измамното представяне на
капитализма като пазарно
общество, това не е него-
вата главна характеристи-
ка. Защото пазарът, макар
и неразвит в днешните му
измерения, е съществувал
и в предходните обществе-
ни формации.
Зад тази обвивка де

факто се прикрива същ-
ността му, неговата двига-
телна сила - капиталът и
печалбата - чрез които се
осъществява производст-
вото и разпределението
на продукцията единстве-
но създадена от труда на
наемната трудова сила.
Най-генерално казано, в

началото на деветдесетте
години реално капитализ-
мът успя да си възвърне
загубените позиции и
пазари от първата полови-
на на 20-и век, като
диктатурата на пролетари-
ата се смени с диктатура-
та на капитала.
И днес милиони хора в

Източна Европа и в
частност в България,
живели в
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колективистично об-
щество, основано
върху обществения
характер на собстве-
ността,

си задават въпроса защо
станахме толкова завист-
ливи, озлобени, егоистич-
ни и индивидуалисти.
Фундаменталната причина
е в характера  на собст-
веността. Защото капита-
лизмът, функциониращ
предимно на основата на
частната собственост,
успява най-добре от
предходните общества да
използва като основни за
своето развитие характер-
ните човешки недъзи -
алчността, егоизма и
злобата, и той ги разпал-
ва с пълна сила.
Частната собственост е

тази, която поражда и
развива частнособствени-
ческа психология в чове-
ка, размества основните
човешки ценности, като
изтласква личния интерес,
печалбата и парите на
първа линия. Така се
засилват алчността към
това "зло" парите, матери-
алното и консумативното
за сметка на духовното и
хуманизма между хората.
В името на тяхно величес-
тво парите днес всичко се
продава. Не само наем-
ния труд, но и физически
човекът. За това изконни-
те човешки християнски
добродетели се изместиха
в дъното на ценностната
система на обществото.
Нещо повече,

индивидуалните цен-
ности в човека се
измениха до такава
степен,

че основната клетка на
обществото, семейството,
е атакувано от самата
икономическа система на
капитализма, че правят
все по-несъвместими
семейството и пазара. В
резултат на задълбочава-
щите се неравенства,
изтъняване на средната
класа и нарастващата
бедност устоите на семей-
ството са подложени на
разпад.
Наложената либерална

идеология, че всичко е
пазар, подложи на атака
освен семейството и
националната държава и
демокрацията. На основа-
та на тази идеологическа
подложка наднационал-
ният капитал се трансфор-
мира на глобално равни-
ще за изсмукване на

природните и човешките
ресурси, натрупа огромна
мощ и реално и застраша-
ва държавния суверенитет
на народите и демокра-
тичното функциониране на
институциите. Паралелно
с това на национално
равнище се наблюдава
симбиоза на националния
капитал с политиката,
което превръща демокра-
цията в олигархична
форма на функциониране,
което обезсилва държава-
та и възможностите й да
се справя със социалните
неравенства на демокра-
тична основа.
Този процес на мета-

морфози на капитала на
глобално и национално
равнище недвусмислено
показа и нещо друго, че
капитализмът и демокра-
цията не може да бъдат
обединяваща идеология за
преследване на общи
цели, зад които всички
единно да застанат. Това
се оказва невъзможно,
защото самата икономи-
ческа система на капита-
лизма, основана върху
частната собственост,
разединява, индивидуали-
зира и принуждава всеки
сам да се спасява, тър-
сейки социална реализа-
ция сам за себе си.
Самата демокрация,

функционираща на осно-
вата на партийната систе-
ма и социалното разслое-
ние, също допринася за
разединението на общест-
вата. Най-общо казано, и
базата, и настройката
пораждат индивидуалис-
тични отношения, дефицит
на справедливост и соли-
дарност.
Погледнато глобално,

социалната поляризация в

света, съчетана с отежня-
ващите се екологични
проблеми и демографския
бум на Изтока и Юга,
задълбочават общата
световна несигурност.
Само за тридесет годи-

ни след падането на
социализма в резултат на
изострянето на противо-
речията на капитализма,
светът е в непрекъснати
войни. Бежанската вълна
от млади хора от Изтока и
Юга свидетелства за
задълбочаваща се неси-
гурност за живота в тези
общества.
Това огромно преселе-

ние от млади хора, които
търсят по-добър живот, на
Север ще се засилва с
различна амплитуда.
В цялата си история и

променилият се, и новият
капитализъм се доказват
като социално безотговор-
ни и неспособни да осигу-
рят равномерно икономи-
ческо развитие, заетост и
прилично задоволяване на
потребностите и условията
за живот за мнозинството
от човечеството. Възниква
въпросът -

възможно ли е въобще
преминаването към
относително по-спра-
ведливо общество

на основата на капиталис-
тическия обществен строй,
или това е утопия, след
като по самата си природа
капитализмът е антипод на
държавната собственост,
на колективистичното
начало за развитие и
социалната справедливост.
Ако се следва истори-

ческият ход на смяната на
обществените строеве,
капитализмът не би тряб-

вало да бъде последен
вечен стадий в развитието
на човешкото общество.
Видимо е, че въпреки

тежките кризисни периоди
с помощта на олигархич-
ната държава и някои
отстъпки на наемния труд
все още капитализмът
успява да се спасява.
Неизбежно обаче това ще
се случи от по-нататъшно-
то му развитие по еволю-
ционен път.
Защото другата  въз-

можност вече беше изп-
робвана и се оказа неус-
пешна. Този път за сваля-
не на капитализма от
историческата  сцена
беше обоснован от марк-
сизма в лицето на Ф.
Енгелс, който в "Анди-
Дюринг"  посочва, че
"капитализмът никога
няма сам, доброволно да
се предаде, даже и да
бъде изправен до ръба на
пропастта, без никой да
го бутне". Доказателство е
финансовата намеса на
държавата за спасяването
му по време на Голямата
криза от 1929 г. и тази от
2008 г.
Защо обаче

беше пропиляна исто-
рическата възможност
за успешно налагане на
социализма,

който по замисъл и теоре-
тични разработки трябва-
ше да бъде социално по-
справедливо общество.
Обобщено казано нак-

ратко, най-голямото
отстъпление в теорията за
социализма стана в
политическата област.
Неуспехът на този
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социален експеримент
беше заложен в самото
му раждане - появата му
в страна като Русия с
неразвит капитализма.
Това предопредели проце-
са на налагането му
отгоре, субективно, чрез
политизиране, админист-
риране и друго насилие.
Като първи опит за

осъществяване на социа-
лизма се допусна наруша-
ване на върховенството
на правовия ред. Прило-
жиха се методи, които
нямат нищо общо с хума-
низма, пронизващ  теори-
ята на марксизма. Изпол-
зват се насилие над духа
и окървавяване на идеята.
Като социално-икономи-

чески показатели обаче
социализмът показа
важни постижения. За
кратък исторически пери-
од страните от Източна
Европа построиха огром-
на материално-техническа
база  на икономиката и
социалната сфера, култу-
рата, образованието,
спорта, жилищната и
социалната инфраструкту-
ра.
С постиженията си

обаче и със заразяващата
си сила социализмът
реално застраши социал-
ните порядки и ценности
на развития капитализъм,
което го принуди да
направи големи отстъпки
на наемния труд и рязко
да издигне стандарта на
живот.
На основата на ускоре-

ното технологично разви-
тие на производството
капитализмът постигна по-
висока производителност
на труда и старият капита-
лизъм доказа, че все още
не е  изчерпал възмож-
ностите си за висока
производителност - най-
важния показател по
който социализмът не
успя да покаже превъз-
ходство.
Що се отнася до отгово-

ра на въпроса за новото
общество отвъд капита-
лизма, предпоставки за
неговото еволюционно
постигане са заложени в
самите обществени отно-
шения, предпоставени от

самото развитие на капи-
тализма. Поне това показ-
ват съвременните тенден-
ции в неговото развитие,
които ще доведат до
промени в икономическа-
та система във вече
променящите се реални
производствени отноше-
ния в собствеността,
методите на производство
и формите на разпределе-
ние и размяна.
Съвременният капитали-

зъм вече е постигнал
такава производителност
на труда чрез електрони-
зация, автоматизация,
роботизация, химизация,
биологизация на произ-
водствените процеси, че в
обозримо бъдеще ще се
отива към намаляване на
работното време, повече
свободно време, увелича-
ване на трудовите възнаг-
раждения, по-всеобхватни
социални грижи и пр. В
същото време с роботиза-
цията и дигитализацията в
управлението на произ-
водствените процеси ще
отпаднат цели професии,
което ще засили риска от
увеличаване на безрабо-
тицата, което от своя
страна ще изостри стария
проблем на капитализма -
как да осигури всеобща
заетост.
Определено днес може

да се твърди, че

бъдещото икономичес-
ко развитие и преходът
към ново общество

ще се определят основно
от изпреварващото разви-
тие на технологиите.
Технологическият фактор
ще предопредели постига-
нето на едно качествено
ново състояние на общест-
вото. Той ще осигури
високо изобилие от про-
дукция за по-съвместно
задоволяване на потреб-
ностите. В това отношение
още днес съвременният
капитализъм е достигнал
такава висока производи-
телност на труда, макар и
в ограничени мащаби от
територията на света, че е
в състояние да реализира
марксистката постановка
за високо изобилие от
стоки според потребности-
те.

Това, което капитализ-
мът не успява да разре-
ши, е проблемът с разпре-
делението на доходите и
печалбата от произведе-
ната продукция.
Алчността за все по-

високи и бързи печалби
засилва експлоатацията
на наемния труд, което
задълбочава неравенство-
то в размера на доходите
на различните слоеве в
западните общества,
особено в САЩ. А за
останалата част от чове-
чеството бедността и
гладът добиват застраши-
телни размери. Всеки час
умират по седем хиляди
деца.
В същото време Китай

демонстрира един друг,
коренно различен подход
в развитието на социали-
зма с китайска специфи-
ка.
В резултат на това

съвременното социално-
икономическо развитие на
Китай показва положител-
ни резултати в справяне с
проблема на разпределе-
нието на националното
богатство.
Макар и с друга полити-

ческа настройка - социа-
листическа, еднопартийно,
централизирано се зало-
жи на развитие на иконо-
мически отношения със
силна регулираща роля на
държавата в икономиката.
На основата на частната
собственост, държавна в
структурноопределящите
отрасли и кооперативна

(създаване на смесена
икономика), което дава на
държавата сигурни инст-
рументи за провеждане
на социалистическа
социална, политика. За
постигане на по-справед-
ливи социални и общест-
вени отношения. Избрани-
ят политически и икономи-
чески модел позволи на

Китай за кратък исто-
рически период да се
превърне в световна
производствена рабо-
тилница, втора иконо-
мика в света.

Очевидно китайският
политически модел, чрез
еднопартийна система да
се използва смесено
държавната, частната и
кооперативната собстве-
ност за преодоляване на
капитализма чрез развити-
ето на самия капитализъм,
цели по еволюционен път
да се промени към ново
общество - социализъм,
който според плановете
ще отнеме сто години.
Историческият опит от
развитието на капитализ-
ма  в наши дни недвусмис-
лено показва, че той няма
да може да преодолее
проблема за по-справедли-
во разпределение на
националното богатство,
без да подложи на прео-
ценка  отношението си
към собствеността, като
основа на икономическите
и обществени отношения.

Големият въпрос е
възможно ли е демокра-
тичните общества с много-
партийна политическа
система да  отговорят на
предизвикателството
философски, идеологичес-
ки да преосмислят надце-
нената роля на частната
собственост и да допуснат
засилване ролята на
държавата в икономиката,
чрез

разширяване дела на
държавната и коопера-
тивната собственост.

На практика това озна-
чава държавата да разпо-
лага с по-разнообразни
икономически лостове за
по-справедливо регулира-
не на доходи и постигане
на социално балансирани
обществени отношения, т.
е. за социализиране на
капитализма.
Защото преосмислянето

концептуално на досегаш-
ното разбиране за ролята
на държавата в социално-
икономическия живот
неизбежно ще се наложи
след кризата с пандемия-
та и най-вече от изпре-
варващото развитие на
технологичната база на
капитализма. Тя ще задъл-
бочава не само социални-
те проблеми с разпреде-
ление на доходите, но
преди всичко с осигурява-
не на заетост за нараст-
ващото освобождавана
работна сила с премина-
ването към дигитална
икономика и изкуствен
интелект.
С изпреварващото

развитие на технологиите
ще настъпи изменение на
характера на труда и ще
се утвърдят качествено
нови социално-икономи-
чески отношения, които
ще наложат промяна в
политическата и икономи-
ческата база  на капита-
лизма, която да  отговори
на новите  обществени
отношения и очаквания.
Така че пътят към

"новото" общество е
заложен в лоното на
капитализма и тенденци-
ите, които се наблюдават
в развитието на съвре-
менния капитализъм,
водят в тази посока.

Петър КАРЛУКОВСКИСъвременен Шахай е пример за социалистическото развитие на Китай
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От 26 до 29 октомври се
състоя Петият пленум на 19-
ия Централен комитет на
Китайската комунистическа
партия (ЦК на ККП). Веро-
ятно има много приятели,
които желаят да разберат
какво бе свършено на тази
среща и какво е основното
съдържание на 14-ия петго-
дишен план за социално-
икономическо развитие на
Китай. Затова бих искал да
направя кратко представя-
не за всички приятели, ко-
ито се интересуват от на-
шата страна.

Този пленум представля-
ва среща, която, продължа-
вайки постигнатото досега,
открива нови перспективи.
На него бяха обобщени пос-
тиженията в развитието на
Китай през 13-ата петилет-
ка, бе обсъдено и прието
"Предложение на ЦК на
ККП относно формулиране-
то на 14-ия петгодишен план
за социално-икономическо
развитие и дългосрочни це-
ли до 2035 г.", и осигурени
насоки за действие в об-
ластта на икономическото
и социалното развитие на
страната през следващите
пет години и след тях.

Обръщайки се назад към
периода на 13-ата петилет-
ка, под ръководството на
ККП бяха постигнати сери-
озни пробиви в цялостното
задълбочаване на реформи-
те. Китайската икономика
остава като цяло стабилна,
продължава оптимизацията
на икономическата структу-
ра, качеството на околната
среда и стандартът на жи-
вот на хората се повишиха
значително. Годишната ре-
колта от зърно е устойчиво
над 650 милиона тона за пет
поредни години, 55,75 ми-
лиона души от селските ра-
йони бяха избавени от бед-
ността, създадени бяха над
60 милиона нови работни
места в градовете, над 1,3
милиарда души са обхвана-
ти в системата на основно-
то здравно осигуряване, а
близо 1 милиард в систе-
мата на основното пенси-
онно осигуряване.

Благодарение на огром-
ните си усилия китайският
народ реализира велики
постижения в своето разви-
тие. Китайските хора се ин-
тересуват повече от това на-
къде ще вървят от тук ната-
тък и всички части на об-
щество участваха широко
във формулирането на 14-
ия петгодишен план за со-
циално-икономическо раз-
витие по най-различни на-
чини. Работници от селски-
те райони, които си изкар-
ват прехраната в големите
градове, собственици на
ресторанти, куриери, работ-

ници в общностите, учени,
предприемачи, експерти и
представители на други сек-
тори имаха срещи лично със
Си Дзинпин и отправиха
своите предложения. Пове-
че хора оставиха над 1 ми-
лион коментара чрез онлайн
платформа, осигурявайки
ценни мнения за 14-ия пет-
годишен план. Благодарение
на участието на стотици ми-
лиони хора, ние обединих-
ме усилията си за форми-
рането на една могъща си-
ла за това ново пътуване.

През периода на 14-ата
петилетка Китай ще насър-
чава висококачественото
развитие като основна те-
ма, ще задълбочава струк-
турната реформа на пред-
лагането като основна ли-
ния, ще ускори изгражда-
нето на нов модел за раз-
витие, в който мащабният
вътрешен цикъл е базата, а
вътрешният и външният ци-
къл се насърчават един
друг, ще стимулира модер-
низирането на системата и
способностите за държав-
но управление, ще работи
за реализиране на устой-
чив и дългосрочен иконо-
мически ръст, социална ста-
билност и хармония, така че
всеобхватното изграждане
на модерна социалистичес-
ка държава да получи до-
бър старт. Китай ще продъл-
жи да се стреми към пос-
тигането на нови резултати
в своето икономическо раз-
витие, предприемането на
нови стъпки в реформите и
отварянето към света, с по-
нататъшно повишаване на
моралните и етичните стан-
дарти на обществото, със
стимулиране изграждането
на екологична култура, с по-
добряване благосъстояние-
то на своите граждани и по-
вишаване ефективността на
държавното управление.

изграждаме пазарно ориен-
тирана, основана на зако-
ните и правилата, интерна-
ционализирана бизнес сре-
да. С население от 1,4 ми-
лиарда и над 400 милиона
души със средни доходи,
Китай е най-големият и с
най-сериозен потенциал па-
зар в света. Според оцен-
ки общата стойност на
вносните продукти през
следващите 10 години се
очаква да надвиши 22 три-
лиона долара. По-отворени
вътрешен и външен иконо-
мически цикъл са нещо, от
което се нуждае не само
развитието на Китай, но те
също така създават и пове-
че пазарни възможности за
страните от целия свят.

През последните години
сътрудничеството между
Китай и региона на Цент-
рална и Източна Европа се
засилва. Към края на юни
2020 г. китайските преки ин-
вестиции там са на стой-
ност 3,05 милиарда долара,
а непреките - над 12 мили-
арда долара. През 2019 г.
стокообменът между Китай
и страните от Централна и
Източна Европа достигна

Âèñîêîêà÷åñòâåíî ðàçâèòèå, îòâàðÿíå íà
âèñîêî íèâî: âúçìîæíîñòè, ïðîèçòè÷àùè
îò Ïåòèÿ ïëåíóì íà 19-èÿ ÖÊ íà ÊÊÏ

95,42 милиарда долара, или
ръст от 6,9%, който е по-
висок от този в търговията
ни с Европейския съюз. В
2020 г., макар търговията
между Китай и страните от
Централна и Източна Евро-
па да бе засегната от епи-
демията, спадът в нея е по-
нисък от този между Китай
и Европейския съюз.

Вярвам, че развитието
на Китай през 14-ата пети-
летка ще продължи да съз-
дава възможности за меж-
дународната общност, вклю-
чително България. Както за-
яви председателят Си Дзин-
пин на церемонията по от-
криването на Третото меж-
дународно изложение за
внос в Китай, ние продъл-
жаваме да вярваме в отк-
ритостта, сътрудничеството,
единството и взаимната из-
года, ще разширяваме не-
поколебимо политиката за
отваряне във всички посо-
ки и ще осъществяваме по-
ефективно споделяне на ре-
сурси в условията на свър-
заност на вътрешния и вън-
шните пазари, така че ки-
тайският пазар да се пре-
върне в световен пазар,
споделен пазар, пазар на
всички, внасяйки повече по-
ложителна енергия в меж-
дународната общност. Ки-
тай желае да работи с ос-
таналите страни за създа-
ването на възможности
чрез своето отваряне, за
разрешаването на труднос-
тите чрез сътрудничество и
за създаването на по-доб-
ро бъдеще за всички хора!

Искрено се надявам хо-
рата от всички сфери на
живота в България да ус-
пеят да се възползват от
шансовете, които ще доне-
се отварянето на по-висо-
ко ниво през новия етап
от развитието на Китай, да
проучваме заедно възмож-
ностите за сътрудничество
в различни сфери, за да
постигнат повече общи пол-
зи и взаимноизгодни ре-
зултати.

Китай ще се отвори за
външния свят на по-високо
ниво. За да създадем но-
вия си модел за развитие,
в който вътрешният иконо-
мически цикъл играе глав-
на роля, а вътрешният и
външният икономически
цикъл се насърчават един
друг, ние най-напред ще за-
дълбочим структурната ре-
форма на предлагането, ще
продължим да разширява-
ме вътрешното търсене, да
засилваме проучванията на
ключови технологии с цел
постигане на пробив, да
поддържаме сигурността и
стабилността на индустри-
алната верига и веригата за
доставки, да оптимизираме
структурата за разпределе-
нието на доходите, да раз-
ширяваме групата на хора-
та със средни доходи и да
насърчаваме надграждане-
то на потреблението. Ние
също така ще участваме ак-
тивно в международния ци-
къл, ще разширяваме отва-
рянето си към външния свят
на по-високо ниво, ще раз-
ширяваме достъпа до паза-
ра за предприятия с чужди
капитали, ще продължим да
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Китайски власти тест-
ват милиони свои гражда-
ни, налагат карантини и
затварят училища след
откриване миналата
седмица в 3 града на
много местни случаи на
коронавирус.

С падането на темпера-
турите са въвеждат широ-
кообхватни мерки в градо-
вете Тянцзин, Шанхай и
Манчжоули въпреки
малкия брой нови случаи
в сравнение със САЩ и
други страни, където има
нови вълни на инфекции-
те.

Много експерти и
държавни представители
предупредиха, че шансо-
вете от разпространение
на вируса се увеличават
по време на студения
сезон. Най-новите огнища
показват, че все още има
риск от завръщане на
вируса, въпреки че в
Китай той бе до голяма
поставен под контрол.

Националната здравна
комисия отчете вчера 2
нови местни случая на
заразяване в Шанхай за

Снимки Пресфото БТА
Бившият френски президент Никола Саркози

вчера се яви вчера в съд Париж, където
започна процес по обвинения в корупция и

търговия с влияние. Изслушванията по
делото ще продължат до 10 декември. Става
въпрос за т. нар. дело за подслушване. Към
него са привлечени адвокатът на Саркози

Тиери Ерзог и бившият служител в Касаци-
онния съд Жилбер Азибер. Според

следствието Саркози чрез адвоката си Ерзог
е обещал помощ на Азибер да получи пост

в Монако в замяна на предоставяне на
конфиденциална информация за друго
разследване, свързано с незаконно

финансиране на президентската кампания на
Саркози през 2007 г. от страна на Лилиан

Бетанкур - наследничка на френската
компания "Лореал". Според публикации, в
рамките на разследването за финансиране

на президентската кампания през септември
2013 г. следователите започнали да

подслушват телефонните разговори на
Саркози. В началото на 2014 г. те установи-
ли, че политикът разговаря с адвоката си по
мобилен телефон, регистриран на името на

несъществуващ човек.

Русия и Пакистан ще пос-
троят газопровод за достав-
ка на втечнен и тръбопро-
воден природен газ в север-
ната част на азиатската дър-
жава. За разлика от прераз-
гледаната предишна дого-
ворка, сега газопроводът ще
се нарича "Пакистански по-
ток" и Исламабад ще поеме
контрола над проекта, пи-
ше Епицентър.

Москва и Исламабад
преразгледаха условията за
изграждане на газопрово-
да "Север-Юг" и подписаха

Войнишки каски са струпани край разрушен оръжеен магазин в
покрайнините на Степанакек, Нагорни Карабах. Магазинът с боеприпаси
е бил ударен от азербайджански сили на 5 октомври и се очаква скоро

да бъде изчистен от невзривени ракети, патрони и гранати.

Ìîñêâà è Èñëàìàáàä ñå äîãîâîðèõà çà
ñòðîèòåëñòâîòî íà "Ïàêèñòàíñêè ïîòîê"

През 2018 г.
в България, Хърватия,
Чехия, Италия, Полша и
Румъния е превишена
пределно допустимата
стойност на ЕС за фините
прахови частици (ФПЧ2,5).
Това се посочва в доклад,
представен вчера от ЕК.
Само Естония, Финландия,
Исландия и Ирландия са
съобщили за равнище на
фините прахови частици
под по-строгите стойности,
определени от Световната
здравна организация (СЗО).
Последните официални
данни на Европейската
агенция за околна среда
показват, че почти всички
европейци все още страдат
от замърсяването на
въздуха, което води до
около 400 000 случая на
преждевременна смърт в
Европа, се допълва в
доклада, изготвен по данни
от над 4000 точки за
наблюдение в ЕС.

Временна клиника
ще разположи гръцкият ГЩ
в двора на 424-та многоп-
рофилна военна болница в
Солун. В клиниката ще има
50 легла за лечение и
рентгенова лаборатория,
която е необходима за
диагностика на последствия
от коронавирусна инфек-
ция. В походната болница
няма да има интензивно
отделение. Очаква се
клиниката да бъде оборуд-
вана до четвъртък. Целта
на разполагането й е да
приеме пациенти и по този
начин да освободи капаци-
тет вътре в болницата.

Двама души
загинаха, а много други
бяха ранени, намушкани с
нож в църква в Сан Хосе,
Калифорния, където
бездомници били подслоне-
ни заради студеното време
през нощта, съобщи
полицията. Не е уточнено
колко души са ранени, но
състоянието на някои е
тежко. Кметът сам Ликардо
съобщи в Туитър, че има
задържан заподозрян, но
по-късно туитът бе заличен.
Местна радиостанция
твърди, че е задържан 23-
годишен мъж. Няма
потвърждение от полицията.

:
Íàêðàòêî

Санитари се подготвят за провеждането на тестове на COVID-19 за
работниците на паркинг на международното летище в Шанхай. Китайските
власти тестват милиони хора, налагат блокировки и спират училища, след
като миналата седмица в 3 града в страната бяха открити множество

случаи на локално предаден вирус.

ново споразумение. Сега
проектът се нарича "Пакис-
тански поток", а Исламабад
ще притежава контролен
пакет. Още през 2015 г. Ру-
сия и Пакистан подписаха
междуправителствено спо-
разумение за изграждане-
то на газопровода Север-
Юг с дължина 1200 км от
юг на север в Пакистан: от
пристанището Карачи на юг
до Лахор на север. Проек-
тът с капацитет от 12,4 млрд.
куб. м годишно и цена от
2,5 млрд. долара.

Предвиждаше се руска-
та страна да притежава
контролен пакет, да поеме
85% от разходите и да екс-
плоатира газопровода в
продължение на 25 г. Сега
собствеността на проекта и
неговото финансиране са
се променили драстично. В
преработената версия де-
лът на Пакистан ще се уве-
личи до 74%, докато делът
на Русия ще спадне до 26%.
Русия ще осигури достав-
ката на всички необходими
материали. ç

последните 24 часа, с
които те стават 7 от петък
насам. Китай е регистри-
рал общо 86 442 случая на
КОВИД и 4634 починали
от заразата, откакто
вирусът за първи път бе
открит в град Ухан, в
Централен Китай в края
на 2019 .

Заради пандемията
2020-а бе година, в която
милиони италиански деца
почти не са ходили на
училище. Вдъхновени от
едно 12-годишно момиче,
която не иска да бъде
сравнявано с Грета Тун-
берг, все повече от тях
излизат на улични протес-
ти.

Седмици наред итали-
анските ученици не могат
да ходят на училище
поради въведените мерки
срещу коронавируса и
някои от тях вече на
издържат.

"Не искам известност,
повече от всичко искам
да се върна на училище",
казва тази седмица пред
в. "Ла Република" едната
от двете инициаторки на

протеста - Анита. Тя не е
съгласна медиите да я
сравняват с шведската
тийнейджърка и активист-
ка на борбата срещу
климатичните промени
Грета Тунберг, която с
един самотен уличен
протест през август 2018 г.
постави началото.

Припомняйки официал-

ната статистика, която
показва, че над 12 на сто
от децата в италианските
училища нямат вкъщи
компютър или таблет.

Италия затвори всички
училища, включително
яслите и детските гради-
ни, още в началото на
март и не ги отвори до
средата на септември. ç
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Áëèíêåí çà äúðæàâåí ñåêðåòàð

Очаква се новоизбра-
ният президент на САЩ
Джо Байдън да номини-
ра Антъни Блинкен за
следващ държавен сек-
ретар, предаде АП, като
цитира източници, запоз-
нати с плановете на
преходния му екип. Ако
бъде номиниран и утвър-
ден от Конгреса, се
очаква той да стане
водеща сила в промяна-
та на отношенията на
САЩ с останалата част
от света след управлени-
ето на Доналд Тръмп.
Очаква се Байдън да
назначи Джейк Съливан
за свой помощник по
въпросите на национал-
ната сигурност,  а Линда
Томас-Грийнфилд за
представител на САЩ в
ООН. Назначението на
тъмнокожа жена и ува-
жаван дипломат на този
пост "има за цел да
възстанови моралния
дух", според новинарс-
кия портал Аксиос, който
съобщи първи новината.
Томас-Грийнфилд беше
помощник държавен
секретар при управлени-
ето на Обама. Официал-
ното обявяване на номи-
нациите се очаква днес.

Правните възможнос-
ти на американския
президент Доналд Тръмп
да оспори изборната си
загуба са на път значи-
телно да намалеят, след
като три важни щата,
спечелени от съперника
му Джо Байдън, се
очаква да удостоверят
своите резултати след
тежко съдебно пораже-
ние за Тръмп през уи-
кенда и напускане на
адвокат от юридическия
му екип, пише британс-
кият в. "Файненшъл
таймс". През последните
дни опитите на Тръмп да

Ïóòèí çàÿâè, ÷å å ãîòîâ äà ðàáîòè
ñ âñåêè èçáðàí ïðåçèäåíò íà ÑÀÙ

запази властта си поне-
соха няколко удара.
Републиканците в Джор-
джия удостовериха, че
Байдън е спечелил щата,
консервативен съдия в
Пенсилвания отхвърли
съдебен иск на кампани-
ята на Тръмп, а един от
адвокатите на президен-
та поддържаше все по-
странни конспиративни
теории. Тези събития се
развиват в момент,
когато твърдата подкре-
па на републиканците за
водената от Тръмп съ-
дебна битка срещу из-
борните резултати за-
почва да намалява, а
през последните дни
няколко представители
на партията на изборна
длъжност открито казаха
на президента да уважа-
ва демократичния про-
цес или да започне
процес на предаване на
властта, отбелязва изда-
нието.

Тръмп е подложен на
все по-силен натиск от
републиканците да се
откаже от хаотичната си
отчаяна битка за преоб-
ръщане на изхода от
изборите, а Байдън се
подготвя да започне да
определя състава на
своето правителство,
посочва британският в.
"Гардиън". Ръководството
на Републиканската
партия във Вашингтон
продължава да подкрепя
твърденията на Тръмп, че
изборите са му били
откраднати с измама, но
други видни фигури,
включително двама
негови бивши съветници
по националната сигур-
ност, откровено изразя-
ват своето неодобрение
към подхода на прези-
дента.

Джон Болтън, който

Руският президент Влади-
мир Путин заяви, че е готов
да работи с всеки американ-
ски президент и че ще позд-
рави победителя на прези-
дентските избори в САЩ, ко-
гато бъдат преодолени всич-
ки юридически формалнос-
ти, предаде Ройтерс.

Досега Путин се въздър-
жаше да коментира въпро-
са на фона на водените от
президента републиканец
Доналд Тръмп съдебни бит-
ки в опит да обърне резул-
тата от изборите на 3 но-

"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА" ЕАД
С адрес: гр. София, бул. Никола Й. Вапцаров" №51 Б

на основание чл. 91, ал. 1 от КТ и във връзка с чл. 107 и чл. 89
от Закона за лечебните заведения обявява конкурс за:

Началник на Отделение по урология;
Началник на Отделение по неонатология;
Началник на Отделение по интензивни и реанимационни дейности в областта

на кардиохирургията;
Началник на Спешно отделение;
Началник на Отделение по лъчелечение.
Началник на Клинична лаборатория;
Началник на Лаборатория по трансфузионна хематология.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
6 Лице с висше медицинско образование и призната специалност по дейността на

съответното отделение;
6 5 години трудов стаж по специалността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
6 Стратегия за развитие до 10 страници (подава се в запечатан плик към всички

документи);
6 Заявление за участие в свободен текст;
6 Автобиография;
6 Ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, свиде-

телство за призната специалност, диплома за призната научна степен (ако притежават
такава), свидетелства, сертификати;
6 Препис-извлечение от трудова книжка;
6 Актуално свидетелство за съдимост;
6 Актуално удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.
Началник на Клиника по образна диагностика;
Началник на Клиника по кардиохирургия;
Началник на Клиника по диализно лечение;
Началник на Клиника по клинична хематология.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
6 Хабилитирано лице с висше медицинско образование и призната специалност по

дейността на съответната клиника;
6 5 години трудов стаж по специалността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
6 Стратегия за развитие  до 10 страници (подава се в запечатан плик към всички

документи);
6 Заявление за участие в свободен текст;
6 Автобиография;
6 Ксерокопие на документи за завършено висше медицинско образование, свиде-

телство за призната специалност, диплома за призната научна степен и научно звание
(хабилитация), свидетелства, сертификати;
6 Препис-извлечение от трудова книжка;
6 Актуално свидетелство за съдимост;
6 Актуално удостоверение за членство в Български Лекарски Съюз.
Конкурсите ще се проведат на два етапа:

1.1.Проверка на документите за съответствие с обявените изисквания;
1.2 Събеседване с одобрените кандидати и защита на стратегията за развитие.

Документите и разработката се подават лично в отдел "Човешки ресурси", в непроз-
рачен плик, на посочения по-долу адрес:

 "Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда" ЕАД, гр. София, бул. "Никола Вапцаров"
№51 Б, Отдел "Човешки ресурси" в 30 (тридесет) - дневен срок от публикуването на
обявата във всекидневник. Телефон за връзка 02/403 - 4229.

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за датата на провеждането на втори
етап на конкурсите.

58-годишният Антъни Блинкен е служил като зам. държавен секретар и
заместник-съветник по националната сигурност по време на админист-
рацията на президента Барак Обама и има близки връзки с Джо Байдън

Израелският премиер Бенямин Нетаняху в неделя тайно е посетил
Саудитска Арабия и се е срещнал с престолонаследника принц

Мохамед бин Салман, съобщи АП. Ако информацията се потвърди, това
ще е първата известна среща между високопоставени израелски и

саудитски държавни представители.

ември, на които бе победен
от демократа Джо Байдън.

"Ще работим с всеки,
който има доверието на
американския народ", каза
руският президент по наци-
оналната телевизия. По ду-
мите му победителят тряб-
ва да бъде назован или от
опонента си, или след ут-
върждаването по юридичес-
ки път на резултатите от из-
борите като легитимни. Кре-
мъл вече даде да се разбе-
ре, че ще изчака официал-
ните резултати от президен-

тските избори в САЩ и то-
гава ще коментира техния
изход.

"Трябва да бъде обявен
избраният президент, сами-
ят действащ президент
трябва да признае резулта-
тите от изборите и трябва
да завършат всички съдеб-
ни искове. Само след това
вече официално ще се зна-
ят резултатите", заяви гово-
рителят на Кремъл Дмитрий
Песков и добави, че "оче-
видно засега това не се е
случило". ç

Снимки Пресфото БТА

беше съветник на Тръмп
по националната сигур-
ност, каза, че Байдън ще
поеме президентския
пост през януари и
добави: "Истинският
въпрос е какви вреди
може да причини Тръмп,
докато това се случи".
Според Болтън усилията
на президента имат за
цел главно да всеят хаос
и объркване и представ-
ляват по-скоро демонст-
рация на "група полити-
ческа сила", отколкото
истинско правно упраж-
нение. "В момента Тръмп
хвърля камъни през
прозорците, той е поли-
тическият аналог на
уличен размирник",
заяви Болтън. Хърбърт
Макмастър, който също
беше съветник на Тръмп
по националната сигур-
ност, каза, че усилията
на президента са "много
разяждащи" и сеят съм-
нения сред избиратели-
те. "Това е от полза за
нашите противници",
заяви Макмастър и
предупреди, че Русия
например "не се интере-
сува кой печели", след
като много американци
се съмняват в резултати-
те, което подкопава
демокрацията в САЩ.

Друг републиканец -
губернаторът на Мери-
ленд Лари Хоган, също
изрази увереност, че
Байдън ще положи клет-
ва като президент на 20
януари, и каза, че е
обезпокоен от това, че
партийното ръководство
не признава открито
изборните резултати. По
думите му САЩ са над-
зиравали избори по
целия свят, но сега
"започват да приличат
на бананова република",
изтъква "Гардиън". ç
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Áåðáàòîâ ïîñî÷è ñúïåðíèê
íà Ëóäîãîðåö êàòî ôàâîðèò
çà òèòëàòà â Àíãëèÿ

Бившият футболист на
Манчестър Юнайтед и
Тотнъм Димитър Бербатов
посочи "шпорите" като
фаворити за титлата в
английската Висша лига
този сезон. "Ако съдим по
класирането в момента,
всички ще са доволни от
работата на Моуриньо в
Тотнъм. Надявам се да са
там някъде - на върха",
заяви Бербатов пред
"Нова телевизия".

"Играейки по начина,
по който го правят в
момента, е прекрасно да
ги наблюдаваш, особено
Хари Кейн и Сон и връз-
ката помежду им. Мисля,
че този сезон са претен-
дент за титлата", допълни
бившият български нацио-
нал.

В четвъртък Тотнъм
приема Лудогорец в
двубой от груповата фаза
на Лига Европа.

В същото време мени-
джърът на Ливърпул
Юрген Клоп подобри
рекорда на легендарния
треньор на "червените"
Боб Пейсли за най-много
поредни домакинства без
загуба. Мърсисайдци
разбиха Лестър с 3:0 и
записаха 64-ти мач без
поражение на "Анфийлд"
под ръководството на
Клоп. Постижението на
Пейсли бе от периода

Шампионът Ливърпул разгроми Лестър с 3:0 и се изравни
с Тотнъм на върха в класирането

Димитър Бербатов прогнозира, че Тотнъм може да стане шампион на Англия

Руснакът Даниил Медведев спечели тит-
лата на финалния турнир на ATP на осемте
най-добри през сезона в Лондон. Поставе-
ният под номер 4 Медведев победи на фи-
нала шампиона от Откритото първенство
на САЩ и трети в световната ранглиста
Доминик Тийм (Австрия) с 4:6, 7:6(2), 6:4 за
2:43 часа. За 24-годишния Медведев това е
първа титла от финалите на АТП при второ-
то си участие. Миналата година той загуби
всичките си три мача в груповата фаза и
отпадна. Тази година обаче руснакът спе-
чели и петте си срещи от турнира, като по
пътя си до титлата постигна победи над
първите двама в света - Новак Джокович и
Рафаел Надал.

С победата си в Лондон Медведев, който
е номер 4 в световната ранглиста, зарабо-
ти 1.564 милиона долара от наградния фонд.
50-ото юбилейно издание на финалите, кое-
то включва осемте най-добри мъже на син-
гъл и на двойки през сезона, се игра без

Äàíèèë Ìåäâåäåâ å íîâèÿò øàìïèîí íà
Ôèíàëèòå íà ÀÒÐ

Локомотив (Пловдив) и
ЦСКА 1948 завършиха 1:1
в среща от 13-ия кръг на
Първа лига. Двубоят беше
дебют на Александър Тун-
чев начело на "смърфове-
те", а тимът му поведе още

Старши треньорът на
Монтана Никола Спасов по-
чина в местната болница,
съобщиха от футболния
клуб. 61-годишният специа-
лист бе диагностициран с
коронаирус и в продълже-
ние на три седмици се ле-
куваше от двойна бронхоп-
невмония. Той се разболя
от COVID-19 в началото на
месеца, след което състоя-
нието му се влоши и постъ-
пи в болница. Миналата
седмица състоянието му се
бе подобрило и се очаква-
ше да бъде изписан, но
през уикенда нещата се
влошили рязко, което се
оказало фатално.

Най-големите успехи в

Íèêîëà Ñïàñîâ ïî÷èíà ñëåä
òåæêà áîðáà ñ COVID-19

треньорската си кариера
Адмирала постигна начело
на Черно море. През май
2015 година печели Купата
на България с "моряците"
след победа с 2:1 над Лев-
ски във финала. Няколко
месеца по-късно донесе на
"Тича" и Суперкупата на
България, след като надиг-
рава Лудогорец с 1:0, а дву-
боят е отново на стадион
"Лазур" в Бургас.

У нас е водил още Спар-
так (Варна), Светкавица,
Калиакра и Царско село,
с който успя да спечели
Втора лига. Бил е начело
на македонския Брегални-
ца и казахстанския Кизил-
жар. ç

Даниил Медведев е шестият различен шампион в
турнира за последните шест години

Снимка Пресфото БТА

Àâòîãîë ïðîâàëè

Ëîêîìîòèâ (Ïä)

ñðåùó ÖÑÊÀ 1948

в 4-тата минута след удар
с глава на Лукас Масоеро.

ЦСКА 1948 обаче отвър-
на на удара и в 15-ата от-
ново с глава Момчил Цве-
танов си отбеляза автогол
при опасно центриране към

вратата на пловдивчани.
Малко по-късно "червени-
те" имаха претенции за дуз-
па за задържане на Марио
Топузов, но реферът под-
мина ситуацията в 23-тата
минута. ç

февруари 1978 - декември
1980 г. Тогава именно
Лестър слага край на
серията на Пейсли с
победа на "Анфийлд" през
януари 1981 година, но
сега "лисиците" не успяха
да го сторят срещу тима
на Юрген Клоп.

Измъчваният от кадро-
ви проблеми Ливърпул
показа кой е шампионът
на Англия и след катего-
рична домакинска победа

публика в зала "O2" в Лондон. Надпревара-
та ще се премести в Торино (Италия) за
следващите пет години. ç

над Лестър с 3:0 в мач
от деветия кръг се израв-
ни с лидера Тотнъм в
класирането на Висшата
лига. Воденият от Юрген
Клоп тим изигра най-
силния си мач от начало-
то на сезона и можеше
да разгроми своя съпер-
ник, който бе лидер преди
този кръг, но вратарят
Каспер Шмайхел направи
няколко добри споявания,
а на три пъти и гредите

му помагаха.
Джони Еванс си заби

автогол в 21-ата минута,
малко преди почивката се
разписа новото попълне-
ние на Ливърпул Диого
Жота (41), а в края на
мача мрежата опъна и
Роберто Фирмино (86).

Други резултати от
деветия кръг: Фулъм -
Евертън 2:3, Шефилд
Юнайтед - Уест Хям 0:1 и
Лийдс - Арсенал 0:0. ç

:
Íàêðàòêî
Левски ще опита да
се раздели
със Симеон Славчев по време
на зимната пауза. Бившият
национал има договор със
"сините" до 2022 година, но от
"Герена" ще направят всичко
възможно да се разделят с
играча по взаимно съгласие.
Славчев се превърна в едно от
големите трансферни разоча-
рования на тима. За близо
година на "Герена" той има
едва 5 мача със синия екип, в
които е бил на терена общо
332 минути. Левски може да
понапълни банковите си
сметки с един милион лева.
Това е сумата, която "сините"
ще приберат през януари, ако
приемат офертата на азиатски
клуб за Паулиньо.
Рома победи
гостуващия Парма
с класическото 3:0 и записа
десети успех в последните си
12 мача. Попаденията на
"вълците" паднаха в рамките
на едва 13 минути. Борха
Майорал (28) откри головата
си сметка в Серия "А". Скоро
след това Хенрих Мхитарян
(32, 40) отбеляза два бързи
гола. Така Рома, който е
съперник на ЦСКА в Лига
Европа,  стана трети в
класирането с актив от 17
точки,  Милан спечели
убедително с 3:1 при визитата
си на Наполи в дербито от
осмия кръг на италианската
Серия "А" и се завърна на
върха. 39-годишният Златан
Ибрахимович (20, 54) вкара
първите два гола в мача, а
малко след това трето негово
попадение не бе зачетено
заради засада. Шведът се
разписва в осми пореден мач
за "росонерите" и вече има 10
гола от началото на сезона, с
два повече от звездата на
Ювентус Кристиано Роналдо и
на три пред голмайстора на
Интер Ромелу Лукаку. Дрис
Мертенс (63) върна надеждите
на домакините за нещо повече
в мача, но малко след това
Тимуйе Бакайоко бе изгонен за
втори жълт картон. В добаве-
ното време Йенс Хауге (90+5)
оформи крайния резултат.
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- Къде изчезнаха онези
майстори, които пълнеха ста-
дионите? Защо хората комен-
тират, че футболът ни отдавна
страда от коронавирус, съдей-
ки по посещаемостта на ма-
човете?

- Не знам дали страда от ко-
ронавирус, но футболът ни е бо-
лен. В това съм убеден. Всички
търсят решение, но дали търсят
и намират най-правилните пъ-
тища за решения на проблеми-
те във футбола, не съм убеден.

- Има ли лечение за фут-
бола ни?

- Аз бих дал само един при-
мер лично със самия себе си.
Когато през 2006 г. станах ди-
ректор на детско-юношеския
футбол към БФС, след прибира-
нето ми след дългогодишно от-
съствие в чужбина - Австрия, Ки-
пър, Германия и т.н., на третия-
четвъртия месец разбрах, че не-
щата не вървят на добре. Нап-
равихме една т.нар. кръгла ма-
са, на която присъстваха всич-
ки директори на детско-юношес-
ки школи от клубовете в "А" и в
"Б" група, спортни директори, хо-
ра от министерството на спор-
та, хора от парламента, които
отговаряха за спорта. Съвсем
провокативно написах едно из-
ложение с мнение, че в никакъв
случай не бива да хвърляме ви-
ната върху младите футболисти.
Имам предвид подрастващите,
децата, юношите до мъжкия фут-
бол. Зададох въпрос - тези де-
ца, тези юноши са в нашите, във
вашите ръце, имах предвид и се-
бе си включително. Те не са ви-
новни, ние сме се занимавали
с тях. Значи ние сме виновни и
трябва да видим грешките къде
са. Изнесох много провокативен,
бих казал остър доклад. Нароч-
но го направих такъв и очаквах
реакция, да има дискусия, в за-
лата имаше много хора, които
се занимаваха с детско-юношес-
ки футбол. Не чух една думич-
ка! Единственото, което се слу-
чи след това, един мой много
добър приятел, футболен човек,
ме потупа по рамото и ми каза:
"Иване, ти много дълго време си
живял в чужбина." Мисля, че то-
ва казва много неща.

- Сега да преминем към ед-
ни по-добри времена за българ-
ския футбол. Времена, които
съвпадаха с началото на ваша-
та кариера. Юноша сте на Сеп-
тември - кой ви заведе на те-
рена, как започна вашият път?

- На терена не ме е завел

Легендарният защитник не искал
да изпълнява дузпа срещу Аякс

никой. Първо баща ми, лека му
пръст, беше футболен треньор
дълги години, като той е спар-
таклия. Произлиза от Раковски,
Спартак (София) и т.н. Никога
не ме е натискал, бил е треньор
в доста отбори от "А" група, най-
вече "спартаци" - Спартак (Вар-
на), Спартак (Пловдив), с Тодор
Диев в състава си. Никога не
ме е натискал да играя футбол,
аз просто от само себе си, така
бяхме свикнали децата тогава -
цял ден играехме футбол, имах-
ме махленски първенства. В
един отбор от тези махленски
първенства, които бяха много
интересни и силни, на черното
игрище на 57-о училище игра-
ехме първенството. Имаше един
треньор, лека му пръст, Цветан
Илчев, който в последствие ста-
на европейски шампион с юно-
ши през 1976 г. - третата евро-
пейска юношеска титла, която
имаме. Той стоеше облегнат на
гредата и просто наблюдаваше
какво се случва в махленските
първенства. След това ме изви-
ка и ме покани - искаш ли да
тренираш в Септември? Разби-
ра се! Тогава в Септември (Со-
фия) имаше един много голям
наш футболист - Павел Панов,
лека му пръст. Бях горд с това,
че съм поканен и така започна
моят футболен път.

- Как попадате в първия
състав на ЦСКА с треньор Ма-
нол Манолов - Симолията?

- Ще се върна само крачка
назад - Стоян Петров, един от
много добрите български треньо-
ри, беше наставник на мъжкия
отбор на Септември (София). На
16 години той ме взе на подго-
товка в мъжкия състав. На след-
ващата година - 1969 г., стана
обединението между Славия и
Локомотив, Левски и Спартак,
ЦСКА и Септември. Баща ми дър-
жеше да отида в Спартак (Со-
фия), защото беше спартаклия,
но това бе невъзможно, тъй ка-
то тогава, в което училище учиш,
в този район играеш. Така по-
паднах в ЦСКА.

- Със Симолията как рабо-
техте? Кои легенди бяха тога-
ва в първия отбор?

- Дори и сега настръхвам! Бе-
ше нещо невероятно за дете от
Коньовица, играло в Септември!
Между другото Септември беше
инкубатор на много футболисти,
които бяха вече и в ЦСКА. Беше
невероятно! Симолията беше
един много своеобразен треньор
с нестандартно отношение към

играчите, но знаеше как да ра-
боти с всички тези звезди, кои-
то тогава бяха в отбора на ЦСКА.

- След това продължавате
в Сливен - как се стигна до
това преминаване?

- В ЦСКА играх две години с
юношите, бяхме шампиони. След
това бях една година в мъжкия
отбор, където имам 12-13 мача.
Ще се върна на Димитър Пенев,
на бате Митко, както го наричат
всички, един от върховите мо-
менти на тогавашния етап за мен
беше, когато в един мач от пред-
варителните кръгове за Купата на
европейските шампиони, играх-
ме с едни финландци на "Народ-
на армия" и на полувремето сме-
них Димитър Пенев, който беше
нещо невероятно за мен. Беше
3:0 на полувремето и Симолията
реши да ме пусне. Беше неверо-
ятно да смениш великия Дими-
тър Пенев! Беше наистина пре-
възходен футболист! А пък вто-
рата година като войник ме изп-
ратиха в Сливен, тъй като няма-
ше място за мен в този момент
в този голям отбор на ЦСКА.

- Как се прие на "Герена"
преминаването на един футбо-
лист от ЦСКА, шампион с "ар-
мейците"? Нещо, което като че
ли не се приемаше много от
запалянковците…

- Да, ако трябва да бъда отк-
ровен, изобщо не усетих да има
някакво отрицателно отношение
към мен. Но не влязох веднага в
тима на Левски, тъй като трима
души тогава от три различни от-
бора отидохме по едно и също
време в Левски - аз, Йордан Йор-
данов и Ники Грънчаров, лека му
пръст, който дойде от Черно мо-
ре, но също е юноша на Септем-
ври (София). И на тримата ни
забраниха да играем, тъй като
бяхме без разрешения, а тогава
нямаше договори и т.н. Или те
пускат в отбора, или не те пус-
кат. И тримата вече бяхме да не
кажа твърди национали, но бях-
ме на прага на националния от-
бор. Имаше една снимка във вес-
тник "Футбол" или "Спорт" на три-
мата как седим един до друг на
скамейката и пишеше как може
трима национали на България да
стоят и да не играят футбол…

- Кой ви убеди да дойдете
на "Герена" и да облечете си-
ния екип?

- Покойният Иван Вуцов, кой-
то тогава беше треньор на Левс-
ки. И разбира се, моят баща, кой-
то беше много доволен, защото
това вече беше Левски-Спартак.

- Следват петте най-успеш-
ни години в кариерата ви. Да
започнем с конкуренцията в
Левски - как изглеждаше по
онова време отбраната на "си-
ните"?

- Конкуренцията беше стра-
хотна, там бяха Кирил Ивков,
Милко Гайдарски, Николай Грън-
чаров, Стефан Аладжов. Беше
невероятно да се пребориш да
играеш в тази защита и изобщо
в този отбор. Искам да подчер-
тая, независимо че много бързо
станах титуляр, всичките трима,
които бяхме отишли, уважение-
то, респектът към по-големите,
по-старите, по-опитните, неза-
висимо, че седяха на пейката,
такива като Георги Цветков, Иван
Стоянов-Типеца. Хора, които не
играеха редовно, а ние бяхме
титуляри. Беше невероятно го-
лямо уважение.

- Тогава не беше чудно, че
на стадион "Васил Левски" от-
борът играеше пред 70 хиля-
ди зрители. Разкажете ни за
два паметни мача в история-
та на "сините" с ваше участие
- елиминирането на Аякс на ос-
минафинал за Купата на УЕ-
ФА и победата над Барселона
с Йохан Кройф с 5:4 година
по-късно…

- Наистина това бяха памет-
ни моменти в историята на фут-
бола и за всеки един от нас по-
отделно. Като научихме жребия,
веднага започнахме да си вър-
тим по телефона и да изразява-
ме по различен начин чувства-
та си, че ще се изправим срещу
дългокосите холандци, които
мачкаха всичко в Европа в този
момент, задаваха модата във
футбола и с основание. Впос-
ледствие в разговори помежду
си и с треньора, успяхме да убе-
дим себе си, че в крайна смет-
ка не сме много по-лоши от тях
и трябва да се опитаме да нап-
равим всичко възможно да се
противопоставим по най-добрия
начин срещу тях, т. е. да си пре-
мерим силите, да видим как се
играе срещу такива хора. За ма-
ча с Аякс има една много инте-
ресна подробност. Преди среща-
та пътуваме оттук и някъде око-
ло Виена самолетът се повреди.
Кацнахме във Виена, не стигнах-
ме до Амстердам. Останахме да
чакаме там да изпратят друг са-
молет от София. В крайна смет-
ка пристигнахме, но доста къс-
но вечерта и малко след полу-
нощ покойният Иван Вуцов ни
изведе на тренировка. Дойдоха

68-годишният Иван Тишански смята, че българският футбол е болен,
но не се взимат правилните решения за неговото излекуване

с нас хората от Амстердам, мал-
ко учудени, че ще тренираме, за-
палиха лампите на три-четири
от тренировъчните игрища и ка-
заха, че където искаме, можем
да тренираме. Разбира се, вля-
зохме и на централния стадион,
за да стъпим на тревата, на ко-
ято щяхме да играем на другия
ден. И в 00:30-01:00 часа ние
тренирахме! Вечеряхме в 02:00-
2:30 часа, всичко чака на мяс-
то, хората в ресторанта на хо-
тела, сервираха ни, нахранихме
се. За самия мач - страхотна
обстановка, пълен стадион. Ко-
гато стана 2:0, като че ли леко
загубихме вяра, но след това,
когато Войн Войнов отбеляза
един гол, ни дойде вярата в соб-
ствените сили. Казахме си, че в
София можем да ги отстраним!
Така се и случи! Мачът завърши
2:1, имаше продължения, дузпи,
аз бих първата, но коя е инте-
ресната подробност? Преди то-
ва аз изпускам три дузпи по-
ред. В интерес на истината са-
мочувствието ми беше поспад-
нало. Знаех, че ще бия дузпа с
Аякс. Иван Вуцов ни събира и
казва - ти, ти, ти, ти и ти, като
мен ме слага на първо място.
Опитвам се да му подскажа, оти-
вам до него и му казвам, че мал-
ко съм притеснен от три поред-
ни изпуснати дузпи. А той от-
върна: "Отиваш, биеш, вкарваш
и се разкарваш!". Всичко се по-
лучи както трябва и радостта бе-
ше неописуема.

- Срещата ви с Кройф и
Барселона?

- Тогава съжалявах, че вече
не играеше в Аякс, но година
по-късно се срещнахме с него
в два мача. Невероятен играч!
Ако трябва да бъда откровен, в
двата мача имах задачата да се
"грижа" за него. Той беше мой
идол. Не знам колко добре съм
го опазил, но по време на игра-
та, когато го гонех, тичахме за-
едно един до друг, борехме се
за топката и т. н., съм му се рад-
вал как играе на терена.

- С Георги Василев постиг-
нахте нещо забележително с
Унион (Берлин) - финал за Ку-
пата на Германия срещу Шал-
ке през 2001 г. Сензация или
просто много работа от ваша
страна бе в основата на този
връх в историята на немския
клуб?

- Преди всичко много рабо-
та. Сензация си беше за цялата
футболна общественост в Гер-
мания. И малко късмет - във
всички предишни мачове преди
да стигнем финала, ни се пад-
наха домакински срещи, което
малко или много ни облагоде-
телства. Дори бих казал, че по-
луфиналът с Борусия (Мьонхен-
гладбах) беше по-емоционален,
отколкото финалът с Шалке, без
да го подценявам разбира се.
Беше на Олимпийския стадион,
имаше повече от 50 хиляди при-
върженици на Шалке, 2/3 от ста-
диона бе запълнен със сини зна-
мена и 1/3 с нашите фенове.
Независимо, че загубихме с ед-
на дузпа и един фаул пред на-
шата врата, директно изпълне-
ние, ние имахме своите шансо-
ве. Още при 0:0 ударихме гре-
да, но Шалке определено беше
по-добрият отбор.

Футболната легенда Иван Тишански гостува в преда-
ването "Код Спорт" по ТВ+. Състезателите, носили еки-
па и на двата родни гранда - ЦСКА и Левски, са особена
порода. Отличават се с изключителен характер. Тишанс-
ки попада точно в тази категория. Спортният му път
започва на "Българска армия", където успява да триум-
фира като първенец на страната. Но най-големите си
успехи постига със синята фланелка, ликувайки с две
титли и три Купи на България. В тандем с Георги Васи-
лев-Гочето на треньорската скамейка извежда до исто-
рически финал за Купата на Германия Унион (Берлин).
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Общество и култура" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 "Не се страхувай" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Лява политика" (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "За историята свободно" (п)
02.30 "Студио Икономика" (п)
03.30 "Не се страхувай" (п)
04.50 "Общество и култура" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 3 - тв филм /10,

последен епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Спасители

на диви животни
15.15 Влакът на динозаврите 2 - анимаци-

онен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджие-

ва
22.00 Викингите 5 - тв филм /7 епизод/

(16)
23.00 По света и у нас
23.30 Моят плейлист /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Домът на вярата - Църква "Св. Дими-

тър Солунски", с. Калипетрово /п/
04.25 Когато сърцето зове 3 - тв филм /10,

последен епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 8
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 12

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,

еп. 10
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 155,156
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.

5, еп. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 97
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 110
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,

еп. 6
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 16
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 79

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 19

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 20 - 23

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 19

09.00 "Чък" - сериал, еп. 11
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 4
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 9
12.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 11
13.00 "Убиецът в червено" - трилър (САЩ,

2018), в ролите: Тамин Сърсок, Али-
сън Пейдж, Робин Райкър, Дона Фел-
дман и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 20

16.00 "Чък" - сериал, еп. 12
17.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 12
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" -

сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ромео трябва да

умре" - екшън, криминален, трилър
(САЩ, 2000), в ролите: Джет Ли,
Алия, Айзея Уошингтън, Ръсел Уонг,
Джон Кит Лий, Делрой Линдо, Едоар-
до Балерини, Ърл Симънс-DMX и др.

00.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 4
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 10
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 4
03.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 12
04.00 "Чък" - сериал, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 15,

16
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Хартиени градове" - романтичен,

мистъри, юношески (САЩ, 2015), в
ролите: Кара Делавин, Нат Улф, Ос-
тин Ейбръмс, Ансел Елгорт и др.

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 20, 21

19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 129

20.00 "На гости на третата планета" - сери-
ал, еп. 90, 91

21.00 "Младият Шелдън" - сериал, еп. 17,
18

22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 6, еп. 24, с. 7, еп. 1
00.00 "Хартиени градове" /п./ - романти-

чен, мистъри, юношески (САЩ, 2015)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
1, 2

08.00 "Обратно в играта" - комедия (САЩ,
2015), в ролите: Робърт Де Ниро, Ан
Хатауей, Рене Русо, Нат Улф, Адам
ДеВайн, Рийд Скот, Андерс Холм,
Дрина Де Ниро, Зак Пърлман и др.

10.30 "Добрият доктор" - сериал, еп. 3, 4
12.45 "Изгубената сестра" - трилър (САЩ,

2019), в ролите: Катрина Бегин, Да-
йора Беърд, Марк Фамилиети, Рей-
чъл Брук Смит и др.

14.30 "Най-добрият син" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), в ролите: Бри Уилям-
сън, Питър ДаКуна, Пол Попович,
Себасчън Пигот и др.

16.15 "Грейси" - спортен, биографичен,
драма (САЩ, 2007), в ролите: Карли
Шроудър, Андрю Шу, Елизабет Шу,
Дърмът Мълроуни и др.

18.30 "Домът на Мис Перигрин за чудати
деца" - фентъзи, приключенски (САЩ,
2016), в ролите: Ейса Бътърфилд,
Ева Грийн, Самюъл Джаксън, Алисън
Джани, Джуди Денч, Крис О`Дауд,
Рупърт Евърет, Терънс Стамп и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Убийството на Никол Бра-

ун Симпсън" - криминален, трилър
(САЩ, 2019), в ролите: Мина Сувари,
Джин Фрийман, Ник Стол, Тарин
Манинг и др. [14+]

22.45 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), в ролите: Дженифър Лорънс,
Робърт Де Ниро, Едгар Рамирес,
Даян Лад, Върджиния Мадсън, Иза-
бела Роселини, Брадли Купър, Даша
Поланко, Елизабет Рьом, Дона Милс,
Дрина Де Ниро и др.

01.15 "В пламъци" - романтичен, драма
(Великобритания, Австралия, 2011),
в ролите: Матю Гуд, Рейчъл Грифитс,
Божана Новакович, Кери Фокс, Кейт
Биън, Лех Мацкевич и др. [14+]

03.30 "Аз, роботът" - фантастика, екшън,
мистъри (САЩ, Германия, 2004), в
ролите: Уил Смит, Бриджит Мойна-
хан, Брус Грийнуд, Джеймс Кромуел,
Алън Тудик, Шая ЛаБаф и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" -
сериал /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

ера) - сериал, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 23
00.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" -

сериал
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 10
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/

07.00 "Победителят и аз" - романтична
комедия с уч. на Сузан Хьоке, Хенд-
рик Дурин, Грит Бьотчер, Бен Бласко-
вич, Фарина Флебе и др. /п/

09.00 "Вълшебства по Коледа" - романти-
чен филм с уч. на Съмър Глау, Джон
Брадъртън, Дан Готие, Мейсън Кук

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7

12.00 "Как да разкараш гаджето за 10 дни"
- романтична комедия с уч. на Кейт
Хъдсън, Матю Макконахи, Шалом
Харлоу, Майкъл Мичъл, Адам Голд-
бърг и др. /п/

14.30 "Свещените земи" (премиера) - ко-
медия с уч. на Джеймс Каан Том
Холандър, Джонатан Рийс Майерс,
Розана Аркет и др.

16.40 "Блейд Рънър 2049" - екшън-фантас-
тика с уч. на Харисън Форд, Раян
Гослинг, Ана де Армас, Дейв Баутис-
та, Робин Райт, Джаред Лето, Марк
Арнолд и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Домино" (премиера) - екшън с уч. на
Николай Костер-Валдау, Карис ван
Хоутен, Гай Пиърс и др.

23.00 От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

00.00 "Камшичен удар" - музикална драма
с уч. на Майлс Телър, Джей Кей
Симънс, Пол Рейзър и др. /п/

Тв програма - вторник, 24 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Променливо
Днес ще има разкъсана, предимно средна и висока облачност,

която следобед от север ще започне да намалява до слънчево. Мини-
малните температури ще са между минус 3 градуса, дневните ще се
понижат и ще са между 7 и 12 градуса.

По Черноморието ще е с разкъсана средна и висока облачност,
която следобед от север ще намалява. Ще духа умерен до силен
североизточен вятър. Максималните температури на въздуха ще са
9-12 градуса.

Над планините ще е с разкъсана средна и висока облачност, която
от север ще намалява до слънчево. Вятърът ще се ориентира от изток-
североизток и ще е умерен. Максималната температура на височина
1200 метра около 6 градуса, на 2000 метра - около 0 градуса.

В сряда вятърът ще е слаб, с южна компонента, в много райони ще
бъде почти тихо. В планините ще бъде слънчево и ще се затопля. По
поречието на Дунав и в западната и централната част на Дунавската
равнина сутрин ще е мъгливо или с ниска облачност, но през деня в
повечето райони видимостта ще се подобрява, облачността ще се
разкъсва и намалява до слънчево. Минималните температури ще са
около нулата, максималните - между 5-10 градуса.

bTV Cinema, 22.45 ч., "Джой" - драма, биографичен),
в ролите: Дженифър Лорънс, Робърт Де Ниро, Едгар

Рамирес, Даян Лад, Върджиния Мадсън, Изабела
Роселини, Брадли Купър, Даша Поланко, Елизабет

Рьом, Дона Милс, Дрина Де Ниро и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 223

ВОДОРАВНО: Кавалери. Осака (Наоми). Тугаринов
(Алексей). Бар. Соколов. Хакери. Роне (Морис). Апо-
логет. Лов. Тилатей. Камили. АТОМАЛ. Теракота. Ото
(Николаус). Макет. Пикет. Сика. Атени. Оми. Талон.
Рос (Роси). НИН. "Пеницилин". Васи (Соня). Аге.
Анати. АН. Каратавани. Ара. Пи. "Ота". "Атали". Па-
нова (Бианка). Елини. Накат. Кагот. Ламе. Атанасо-
ва (Софка). Чига. Онекотан. Витамин. Канела.
ОТВЕСНО: "Като рокерите". Апалачи. Вуковар. Ка-
нарин. Мит. Нагон. Мамалига. Онега. Лалетика. Оце-
това (Светла). "Ам". Перо. Илокани. "Атака". Рива-
литет. Лава. Атон. Дин. Па. Атерина. Етан. Охота.
Нонанал. НЕК. "Нова летопис". Титикака. Койоти.
Ви. Анасон. Набег. МОКОНА. Алиготе. Карета. Еми-
сари. Овал. Барит. Латинина (Юлия). Етана.
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Ñ íîâîãîäèøíèÿ êîíöåðò "Ñåâåðúò è Þãúò
- ìóçèêà îò äâåòå Àìåðèêè" ïîñðåùàìå 2021

Празничният концерт е
замислен от НДК и Со-
фийската филхармония,
под диригентството на
Емил Табаков, като посла-
ние и надежда за една
по-добра година. Кон-
цертът е на 1 януари 2021
г. в зала 1 от 18.30 ч. НДК
ще съхрани и цялостното
издание на Новогодишния
музикален фестивал през
декември.

Маестро Емил Табаков
във времето назад е бил
и артистичен директор на
фестивала, основан от
именития български
диригент Емил Чакъров,
ученик на Херберт фон
Караян и Мишел Глоц -
един от най-известните

Започна Петият
международен балетен
форум във Варна
Магията на балета е задължи-
телна част от Международния
балетен форум, който Държав-
ната опера във Варна органи-
зира за пети път. Хореография-
та на балетната гала е дело на
Светлана Тоншева. От 23
ноември до 19 декември на
балетната сцена ще шестват
нови и утвърдени заглавия на
театъра. С балетното си и
артистично майсторство ще
радват артистите от Варненска-
та опера, чийто облик оформят
балетисти както от България,
така също и от Русия, Испа-
ния, Италия.

Продават албум на Джон
Ленън с автограф
Албумът, който Джон Ленън
подписва с автограф за Марк
Чапман, часове преди той да
го убие, се предлага на търг
със стартова цена 400 хиляди
долара. Историческото копие
на Double Fantasy, албума на
Ленън, който е резултат от
живота му с Йоко Оно, е
представено като доказателст-
во в разследването на
полицейското управление в
Ню Йорк за убийството на
Ленън.

Íàêðàòêî

:

Почетни медали бяха връ-
чени на автора на трилъри
Уолтър Мозли и на покой-
ния изпълнителен директор
на издателство "Саймън енд
Шустър" Каролин Рийди.
Мозли е американски писа-
тел, автор на криминални
романи и на поредици от
трилъри, които са бестселъ-
ри, малко познати у нас.
Мозли започва да пише на
34 години. Произведенията
му са в различни жанрове -
трилър, футуристична науч-
на фантастика, политически
монографии, младежка ли-
тература, комикс. За свои-

Ðîìàí íà ×àðëç Þ è áèîãðàôèÿ íà
Ìàëêúëì Åêñ ñïå÷åëèõà Íàöèîíàëíàòà
ëèòåðàòóðíà íàãðàäà íà ÑÀÙ

След огромния успех на
"Роди се звезда" с участи-
ето на Лейди Гага, очаква-
но се появи още едно фил-
мово предложение за поп
звездата. Гага е приела ро-
ля в нов филм. Снимките
ще започнат следващата
пролет.

За образа й в "Роди се
звезда" Лейди Гага получи
номинация за "Оскар", а
звездата се сдоби с прес-
тижната награда за песен-
та й Shallow. В партньорст-
во с Брадли Купър певи-
цата доказа, че има и ак-
тьорски талант.  Продаж-
бите на албумите й са над
27 милиона в световен ма-
щаб, а тези на синглите й -
повече от 146 милиона, ко-
ето я прави един от най-
продаваните музиканти на
всички времена. Истинско-

Ëåéäè Ãàãà ó÷àñòâà â íîâ ôèëì
ñ Áðàä Ïèò

то й име е Стефани Джоан
Анджелина Джерманота.
Сред постиженията й са 11
награди "Грами", 1 награда
"Оскар", 2 награди "Златен
глобус", няколко рекорда
на "Гинес". ç

те детективски романи той
се вдъхновява от творчест-
вото на Дашиъл Хамет, Гре-
ъм Грийн и Реймънд Чанд-
лър. Бил Клинтън заявява,
че Мозли е един от люби-
мите му автори.

В най-известната му се-
рия романи за Езекил "Изи"
Роулинс се описват премеж-
дията на чернокож частен
детектив и ветеран от Вто-
рата световна война, живе-
ещ в Лос Анджелис. Рома-
нът му "Дявол в синя рокля"
е в основата на едноимен-
ния филм с участието на
Дензъл Уошингтън. ç

Íàöèîíàëíàòà ëèòåðàòóðíà íàãðàäà "Éîðäàí Éîâêîâ" îòèäå ïðè Äåÿí Åíåâ
На официална церемония в Ог-

ледална зала "Нели Божкова"
кметът на Добрич Йордан Йорда-
нов връчи Националната литера-
турна награда "Йордан Йовков" на
писателя и белетрист Деян Енев.
Наградата е учредена през 1970

г. по повод 90 години от рожде-
нието на "певеца на Добруджа" и
се връчва на всеки 5 години. Де-
ян Енев е издал 15 книги, някол-
ко сборника с разкази: "Четиво
за нощен влак"  - за която полу-
чава Наградата в конкурса "Юж-

на пролет"; "Конско евангелие";
"Ловец на хора" - Годишната наг-
рада за белетристика на ИК "Хрис-
то Ботев"; "Клането на петела";
"Ези-тура" и Годишната литератур-
на награда на СБП; "Господи, по-
милуй" (2004) - Голямата награда

за нова българска проза "Хели-
кон";  "Всички на носа на гемия-
та" (2005); "Градче на име Мен-
досино" (2009) - Националната ли-
тературна награда "Милош Зяп-
ков", номиниран за наградата "Хе-
ликон. ç

продуценти на класическа
музика в света.

Емил Табаков ще пред-
ложи тази година на
ценителите музикална
разходка през неговия
респектиращ прочит на
Севера и Юга от класика-
та на Америка с творци
като Ленард Бърнстейн и
Оскар Питърсън през
бродуейския мюзикъл на
Гершуин, горещите ритми
на аржентинското танго и
мелодиите на Рио де
Женейро.

"Уестсайдска история",
"Порги и Бес", Funny Face
са само част от любимите
заглавия, които ще проз-
вучат в програмата. За
публиката остава удоволс-

твието да се наслади на
най-добрите образци на
американската музикална
култура: класически

симфонични пиеси, краси-
ви оперни арии, традицио-
нен джаз, огнен афроаме-
рикански фолклор. ç


