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Увеличиха бюджета
на НЗОК за 2021 г.
с над четвърт
милиард лв.
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Дербито ЦСКА - Левски ще се състои
на 18 декември (петък) от 18 часа,
обявиха от БФС. Министърът на здраве-
опазването Костадин Ангелов конкрети-
зира противоепидемичните мерки, които
се отнасят за спорта в рамките на
обявения локдаун, който ще важи от
27 ноември до 21 декември 2020 г.
"Забранява се провеждането на всички
колективни и индивидуални спортни
мероприятия от тренировъчен и състе-
зателен характер за лица до 18 г.",
съобщи министърът.9

7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
6

2
2

0
0

Äîáúð äåí,
Ñïåêóëà!

чаквано ГЕРБ въведе
локдаун. Какви ще
бъдат ефектите, ще
видим. Ще бъде за-

Европейската комисия съобщи, че е
одобрила договор за доставка на
ваксината на "Модерна". Договорът
предвижда първоначална покупка на
80 млн. дози от името на всички
държави от ЕС, с възможност да се
поискат още до 80 млн. дози. Досега
ЕК сключи договори за ваксините на
"Астра Зенека", "Санофи", "Янсен" и
"Пфайзър". "Модерна" е американско
дружество, водач в разработването на
нов вид ваксини. ç

О
пазена здравната система,
каквато е заявената цел?
Дали в името на това ще
бъдат съсипани много дру-
ги системи? Как ще бъдат
прекършени стотици хиля-
ди съдби - на нови безра-
ботни, на фалирал семеен
бизнес, на психирани от на-
лагания постоянно страх
хора? Всички подкрепяме
труда на медиците, но ще
подкрепи ли властта нас!?
Ясно е: ГЕРБ си го кара
постарому с "една напред,
две назад". Онзи ден пре-
миерът Борисов беше ка-
тегоричен, че затваряне на
държавата няма да има,
днес то е факт. Още през
пролетта ни обещаваха, че
никой няма да бъде изос-
тавен, но тогава хората не
получиха помощ, а креди-
ти, които ще бъдат връща-
ни - както се оказа в още
по-тежки социално-иконо-
мически условия. Отново се
оказва, че навсякъде мо-
же да хванеш COVID-19, но
си защитен в… банката или
фирмата за бърз кредит,
докато плащаш с лихвите
(случайно ли гласуваха, че
надценката на бързия кре-
дит може да бъде надута
двойно на главницата)… Ко-
лекторите ще върлуват,
както и монополистите с
техните колосални сметки
за ток, парно, вода… Сега
даже няма и имитация на
социални мерки - имаме по-
даяния към майките, които
са принудени да гледат де-
цата си вкъщи, както и към
губещите работата си .
Жълти стотинки за семей-
ния бюджет, а идва Коле-
да. Нямаме по-нисък ДДС
за лекарствата и детските
стоки, но за алкохола има.
Сякаш сме не в здравна и
демографска, а в ракиена
криза… Но така е, когато
насреща имаш мощни ин-
дустрии с техните лобист-
ки интереси... Има ги нав-
сякъде, но ако перифра-
зираме вица: Там в дър-
жавата има монополи, а у
нас монополите си имат
държава! Страшно става и
в магазините - всеки го
вижда. През пролетта це-
ните на най-насъщните
стоки за една нощ порас-
наха драстично. Има ли
съмнение, че спекулата
отново ще е преяде в ус-
ловията на локдаун!? И че
на управляващите не им
пука, защото сит на гла-
ден не вярва. Техните ог-
ромни и увеличени с 30%
заплати си текат… Локда-
унът все някога ще мине,
но след това идва Видов-
ден - социален и граждан-
ски протест, оставка, нови
избори, нова власт, нов мо-
дел на управление и соци-
ална държава!

на гладно
равителството на Борисов затвори държа-
вата, без да осигури грижа за хората. Пра-
вителството направи това без готовност
за нови икономически мерки, които да вля-
зат в сила едновременно със затваряне-
то." Това категорично заявление направи
вчера в  НС лидерката на БСП Корнелия
Нинова, след като вчера сутринта МС
очаквано прие фактически локдаун на дър-
жавата - затваряне на училища, детски
ясли и градини, университети, търговски
обекти без хранителни магазини, малки
квартални магазинчета, аптеки, както и
без банките и фирмите за бързи кредити.
Властта засега обеща да не затваря хора-
та в домовете им, да не въвежда вечерен
час и КПП-та между градовете, както и да

не затваря храмовете и джамиите. Друго
обещание на правителството, станало пос-
ловично с отмятането от уж категорични
позиции, е, че по Коледа мерките ще бъ-
дат облекчени. Това се случи на фона на
признанието на властта, че продължават
досегашните половиначти мерки за соци-
ална защита, както и на няколко напълно
недостатъчни мерки от типа на минимал-
на заплата за майките, които ще бъдат
принудени да гледат децата си у дома, и
по 24 лева на ден на работниците и слу-
жителите в затворените фирми.
Нинова допълни, че в проекта не е пред-
виден нито лев за новите помощи, които
днес са обещани щедро. "Това е още хаос
в хаоса досега", заключи тя.

Ëîêäàóí

Д-р Теофан
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Със 111 гласа "за",
93 - "против", и 8
въздържали се парла-
ментът отхвърли
предложението за
свикване на ВНС. И
това е поредният
резил на ГЕРБ, които
въпреки всички
предупреждения за
крах на тази идея не
се отказаха от нея и
до последно я защита-
ваха в парламентар-
ната зала.

В зала присъства-
ха 205 депутати.

За да бъде прието
решението за свикване
на ВНС, то трябва да
бъде подкрепено в зала
със 160 гласа, което е
2/3 от всички народни
представители.

След заявената
твърда позиция от
страна на "БСП за
България" и ДПС,
които имат общо 95
народни представите-
ли, че няма да подкре-
пят мнозинството в
идеята му да промени
основния закон на
страната, парламен-
тарната математика
показа, че тези гласо-
ве няма как да бъдат
събрани. През следва-
щата седмица Консти-
туционният съд ще
гледа дело относно
законосъобразоността
на комисията към НС
за новата конституция,
оглавявана от депутат-
ката от ГЕРБ Десисла-
ва Атанасова. В коми-
сията участват само
партии от мнозинство-
то - ГЕРБ, ОП, "Во-
ля", както и изключе-
ния от ПГ на БСП
Спас Панчев.

„Ï

Снимка
Пресфото
БТА

София.
Антиправи-
телствен
протест
се проведе
вчера
в района
на сградите
на Мини-
стерския
съвет и
Народното
събрание.

Ïàðëàìåíòúò
îòõâúðëè
ôàðñà íà ÃÅÐÁ
ñ ÂÍÑ è „íîâà“
êîíñòèòóöèÿ
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Затварят се училища,
детски градини и универси-
тети, ресторанти, молове.

Отворени остават
църкви, джамии и други
религиозни храмове,
паркове и градини. Не се
налага вечерен час, няма
да има затваряне на
градовете.

Противоепедемичните
мерки ще започнат в
петък, 27 ноември, и ще
продължат до 21 декември.

Това  каза здравният
министър Костадин Ангелов
на извънреден брифинг
вчера след правителстве-
ното заседание.

"Взехме решение на
правителственото заседа-
ние за удължаване на
противоепидемичните
мерки и обстановка с 2
месеца до 31 януари", поде
здравният министър и
добави:

В тази връзка въвежда-
ме следните мерки, счита-
но от петък до 21 декемв-
ри 2020 година:

 Преустановяват се
присъствените учебни
занятия във всички обра-
зователни институции -
както за учениците, така и
за всички извънкласни
дейности, всички групови
занятия в групови центро-
ве, всички ВУЗ-ове, детски
градини и ясли.

 "Преустановява се
провеждането на всички
групови мероприятия с
изключение на някои
театри, където се спазва
дистанция, има 30% зае-
тост на залите и достатъч-
но дистанция.

 Преустановяват се
всички колективни или
индивидуални спортни
мероприятия за лица до
18-годишна възраст и
всички частни мероприя-
тия за повече от 15 души.

 Преустановяват се
посещенията във фитнеси-
те, заведенията за хранене
и развлечение. Допускат
се само доставки или
вземане на храна за дома
и офиса.

 Преустановяват се
посещенията в игралните
зали и казина, както и в
търговските центрове с
изключение на оптиките,
хранителните стоки, апте-
ките, офисите на телекому-
никационните оператори,
аптеките и зоомагазините
в тях.

Çàòâàðÿò äúðæàâàòà è áèçíåñà,
ñîöèàëíèòå ìåðêè îòíîâî îùåòÿâàò õîðàòà
Âëàñòòà îáåùàâà
ïîëîæåíèåòî äà áúäå
îáëåê÷åíî ïî Êîëåäà è ÷å
íÿìà äà èìà ÊÏÏ-òà…
Çàñåãà!?

 Магазините в кварта-
лите продължават да
работят, но се преустано-
вяват екскурзиите.

По думите му парковете
и градините остават отво-
рени и не се налага вече-
рен час в нито една сфера.
Предлагат по-строги мер-
ки, с обещание за разх-
лабването им по Коледа.
Нямало да има КПП-та и
затваряне на хората по
домовете им, обещават
засега управляващите.
Валери Симеонов
призна: Няма
икономическа помощ

Не виждаме съпътства-
щи икономически мерки -
мярката 60/40 може да
отпадне и да бъде редуци-
рана във варианта 80 % от
оборота за месеца. Това
каза лидерът на НФСБ
Валери Симеонов по време
на брифинг в Народното
събрание, предаде репор-
тер на Агенция "Фокус".

"Считаме, че би трябва-
ло да се въведе финансова
компенсация на всички
обекти и фирми, които са
ощетени. Това са на първо
място туристическият и
ресторантьорският бизнес,
моловете.

Според него трябва да
отпадне мярката 60 на 40,
ако се въведе 80 % ком-
пенсация от оборота.
"Тогава мярката 60 на 40
може да отпадне и да бъде
редуцирана във варианта
80 % от оборота за месе-
ца", каза още Симеонов.

Припомняме, че лидерът
на НФСБ и коалиционен
партньор на ГЕРБ бе най-
горещият привърженик на
радикални мерки за огра-
ничаване.

Властта се подигра
с бизнеса, майките,
гледащи децата си
вкъщи, и с работещите

През следващите три
седмици ще продължим с
всички мерки за подкре-
па, ще се постараем да
помагаме на всички, които
имат нужда от помощ и
никой да не бъде оставен
сам, заяви социалният
министър Деница Сачева
на брифинг в Министерс-
кия съвет. Тя посочи, че
родителите ще имат нужда
от подкрепа, защото
училищата и детските
градини ще отворят след
Нова година заради колед-
ните ваканции. Продължа-
ват мерките 60/40, 80/20,
патронажната грижа за
карантинираните. За
родителите, които ще
трябва да гледат децата
си в този период, има
нова помощ с променени
критерии за достъп,
припомни министърът.
Семейства с деца до 14
години, които се обучават
дистанционно в училище
или детско заведение, ще
могат да получат целева
помощ от държавата
заради въведените ограни-
чителни мерки срещу
COVID-19. Доходната
граница вече е равна до
150 на сто от минималната
работна заплата на член
от семейството, или 915
лева. Друго облекчение е,
че определянето на сред-
номесечния доход на член
от семейството ще се
изчислява въз основа на
реализирания доход в
месеца, за който са
въведени ограниченията
срещу COVID-19. Специал-
но за родителите, които
ще трябва да гледат
децата си, ако са в непла-
тен отпуск, могат да
ползват 610 лв. минимал-
ната работна заплата,
припомни Сачева.

Това, което продължава,
разбира се, са мерките
60/40, 80/20, патронажна-
та грижа за карантинира-
ните, заяви министърът.

Има и нова помощ за
затворените бизнеси,
приета на Министерски
съвет, обяви вицепремие-
рът: "Работещите, осигуре-
ни на 8-часов работен ден,
ще могат да разчитат на 24
лв. на ден. Още в петък,
когато излезе постановле-
нието в "Държавен вест-
ник", ще бъдат публикувани
на страницата на Агенцията
по заетостта всички усло-
вия и документи.

На практика за тази
помощ ще може да се
кандидатства още от
понеделник. Помощта ще
се изплаща директно на
служителите, по предоста-
вен от работодателите
списък на работниците",
каза Сачева.

С мярката правителст-
вото смята да подпомогне
50 000 души с отделени за
това 50 милиона лв.

"В готовност са и коле-
гите от Агенцията по зае-
тостта със схемата за
детегледачки и тя продъл-
жава, така че родителите в
заетост (както се казва
програмата) могат да
кандидатстват за детегле-
дачка, която да използват
следващия месец", каза
още Сачева.

Тъй като вероятно при
училищата и детските
градини затварянето ще
продължи малко повече,
призна социалният минис-
тър, тъй като ще има и
коледна ваканция при тях.
Те вероятно ще отворят
след Нова година.

Продължава и плащане-
то на 1000 лв. на всички
медицински професиона-
листи. То е по ОП "Разви-
тие на човешките ресурси"
и до момента са изплатени
59 081 възнаграждения.
Обхванати са почти 18 000
лекари и медицински
специалисти. Ще продължи
и подкрепата за общопрак-
тикуващите специалисти,
каза тя.

Прогнозите на правител-
ството са общо възнаграж-
денията за медици да
достигнат до 80 000 броя в
170 лечебни заведения.

Колко ще струва на
държавата локдаунът?
"Бързам да кажа, че
мерките, които приехме
днес, засягат общо 356 000
души", уточни още минис-
тър Сачева. Обезпечава-
нето на всички мерки ще
ни струва между 350 и 400
милиона лв.
Борисов пак се отметна

"Доказаният ефект
срещу COVID-19 е само
един - намаляване на
социалните контакти или
карантина. За да облекчим
болниците, които са на
предела на възможности-
те, въвеждаме мерки за
3 седмици. Това заяви
министър-председателят
Бойко Борисов по време
на редовното правителст-
вено заседание, на което
кабинетът гласува удължа-
ване на извънредната
епидемична обстановка от
1 декември до 31 януари
2020 г., съобщи пресслуж-
бата на правителството.
Премиерът Борисов е
припомнил, че до настоя-
щия момент страната ни е
била с най-либералния
режим за ограничаване на
разпространението на
коронавируса с цел запаз-
ване и на икономическите
дейности. Борисов е под-
чертал, че за справяне с
болестта България участва
наравно с останалите
държави членки в обща
доставка на ваксини за
ЕС. Министър-председате-
лят е отбелязал, че не
трябва да се прави проти-
вопоставяне между здра-
веопазването и икономика-
та. "Защото няма процъф-
тяваща икономика с болни
или заразени с COVID-19
хора. Но няма и здравна
система, която да може да
функционира без силна
икономика. Затова е
необходим баланс, който
ще ни преведе и през
втората вълна на пандеми-
ята", категоричен е бил
премиерът Борисов, цити-
ран от БТА, въпреки че
само допреди два дни
твърдеше точно обратното -
че няма да позволи да се
въведат мерки, които да
унищожат икономиката
(същото той направи и
през март преди въвежда-
нето на извънредното
положение, когато обеща
да не бъде "счупена"
икономиката, но дни по-
късно бяха въведени
строги мерки, довели до
фалит на хиляди фирми,
безработица и орязване на
доходите на огромно
мнозинство от българите,
а като отговор властта
даде предимно възможност
за кредити - бел. ред.).ççççç
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Със 111 гласа парламен-
тът отхвърли предложени-
ето за свикване на ВНС. И
това е поредният резил на
ГЕРБ, които въпреки всич-
ки предупреждения за крах
на тази идея не се отказа-
ха от нея и до последно я
защитаваха в парламентар-
ната зала.

В залата присъстваха
205 депутати, а 7 гласува-
ха дистанционно.

Със 111 гласа "за", 93 -
"против", и 8 "въздържали
се" парламентът зачеркна
безумното проекторешение
на мнозинството за произ-
веждане точно в този мо-
мент на избори за ВНС.

Припомняме, че точка-
та с предложението на
ГЕРБ за свикване на Вели-
ко народно събрание и
приемане на нова консти-
туция на страната влезе из-
ненадващо снощи в днеш-
ния дневен ред на парла-
мента.

За да бъде прието ре-
шението за свикване на
ВНС, то трябва да бъде
подкрепено в зала със 160
гласа, което е 2/3 от всич-
ки народни представители.

След заявената твърда
позиция от страна на "БСП
за България" и ДПС, които
имат общо 95 народни пред-
ставители, че няма да под-
крепят мнозинството в иде-
ята му да промени основ-
ния закон на страната, пар-
ламентарната математика
показва, че тези гласове ня-
ма как да бъдат събрани.

Проектът бе обявен от
ГЕРБ на 14 август и внесен
на 2 септември в деловод-
ството на Народното съб-
рание с подписите на 127
депутати от ГЕРБ, "Обеди-
нени патриоти", "Воля" и
част от независимите де-
путати.

Предложението за нова
конституция дойде лично от
премиера Бойко Борисов
през август, когато София
и големите градове на стра-
ната бяха огласени от шум-
ни антиправителствени
протести, а той го лансира
с аргумента, че е необхо-
дим "рестарт на политичес-
кия живот" в страната.

Тогава Борисов обеща,
че ще подаде оставка в де-
ня, в който парламентът ре-
ши да има избори за ВНС.
Идеята срещна силен от-
пор както в политическите
среди, така и в общество-
то, а протестиращите кате-
горично го отхвърлиха.

Управляващите от ГЕРБ
изготвиха проект, в чието
писане стана ясно, че е

Äðóãàòà ñåäìèöà Êîíñòèòóöèîííèÿò
ñúä ùå ðåøè çà çàêîííîñòòà íà
êîìèñèÿòà íà Äåñèñëàâà Àòàíàñîâà

Ïàðëàìåíòúò îòõâúðëè ôàðñà íà ÃÅÐÁ
ñ ò. íàð. íîâà êîíñòèòóöèÿ è ÂÍÑ

участвал и правосъдният
министър Данаил Кирилов,
който малко след това по-
даде оставка. След редица
критики обаче той беше
променен, а подкрепен с
подписите на депутати от
"Воля" по-късно и входиран
в деловодството на парла-
мента. В проекта залегна
идеята за намаляване на
народните представители
от 240 на 120 и при ВНС
броят им да бъде намален
- от 400 на 280.

Мнозинството създаде и
специална комисия, оглавя-
вана от един от юристите
на ГЕРБ - Десислава Ата-
насова. В състава й обаче
влязоха единствено депу-
тати от нейната група, от
"Обединени патриоти", от
партията на Веселин Ма-
решки и един независим -
Спас Панчев.

Преди дни бе оповесте-
но и становището на Вене-
цианската комисия, което
е силно критично за про-
екта на нова конституция.

Другата седмица пък
Конституционният съд тряб-
ва да се произнесе по ис-
кането на президента Ру-
мен Радев временната пар-
ламентарна комисия по но-
вата конституция да бъде
обявена за противоконсти-
туционна. Нещо, което ве-
че е безпредметно.

БСП: Властта е
изчерпана, безидейна
и уплашена, готова
да посегне дори на
Конституцията,
за да остане на власт

"Когато вчера привечер
(във вторник - бел. ред.) из-
невиделица разбрахме, че
първата тема на днешното
заседание на Народното
събрание ще бъдат проек-
тите на нова конституция
и решение за свикване на
Велико народно събрание,
първоначално ни обзе по-
чуда. Това пък сега откъде
се взе? Нима не се отка-
заха от този фарс, след
кристалноясното и силно
критично становище на Ве-
нецианската комисия? Но
все пак - какво по-логично
за един процес, започнал
между два протеста, от то-
ва да завърши между два
бюджета. Нито т. нар. рес-
тарт успя да замете следи-
те на порочните действия
на институциите във връз-
ка с върховенството на за-
кона, нито сегашният пре-
дизвестен фалстарт ще
прикрие неспособността на
правителството да органи-

зира ефективен, траен и
предвидим отговор на ко-
ронакризата. Напротив - те
разобличават самият ха-
рактер на властта - власт-
изчерпана, власт-безидей-
на, власт-уплашена, но
власт, готова на всичко, за
да остане на власт. Дори
да посегне на Основния за-
кон на страна". Това заяви
от трибуната на Народно-
то събрание зам.-председа-
телят на парламентарната
група на "БСП за България"
Крум Зарков във връзка с
изненадващото включване
в дневния ред на парла-
мента проекта за нова кон-
ституция на ГЕРБ и свик-
ване на Велико народно
събрание.

Зарков обърна внима-
ние, че нито един политик,
извън ГЕРБ и присъдруж-
ни, и нито един авторитет
в областта на конституци-
онното право не е поже-
лал да свърже името си с
този проект.

"С голяма обич и нес-
метен талант Валери Пет-
ров възпя вида на "хвър-
чащите хора", но надали е
вярвал, че други хора ще
се отнесат с преамбюла,
излязъл изпод перото му,
като към хвърчащ лист. Че
просто ще пропуснат стре-
межа да се изрази волята
на българския народ и вер-
ността си към общочовеш-
ките ценности; че не ще
счетат за необходими прог-
ласяването на своята ре-
шимост да създадем де-
мократична, правова и со-
циална държава. Е, поетът
напусна този свят, преди да
я види тази държава. Нея
все още я няма. Но тази
държава не се състоя не
по вина на Конституцията,
а заради правителствата,
които не я спазваха. И вие,
които носите пряка отго-
ворност поне за три от тях,
прекрасно съзнавате това",
обърна се депутатът от ле-
вицата към управляващото
мнозинство.

Зарков заяви още, че ни-
кой никога не е дръзвал да
хвърли Конституцията в ед-

ната посока, за да тръгне
народът след нея, докато
той се измъква от другата.

"Никой не го бе правил,
защото политическите дей-
ци досега - с всичките им
трески за дялане - разби-
раха значението на този
документ и опасността от
неговото поругаване. Защо-
то това е демократичната
конституция на страната,
хартата на нашите основ-
ни права и свободи. А те
не се преписват, не се пре-
нареждат, не се редакти-
рат. Те са изстрадани, от-
воювани, достигнати след
дълъг, тежък и често пъти
драматичен исторически
път на цял един народ. И
могат да бъдат загубени.
Просто така, за миг, вслед-
ствие на политически
блъф", категоричен бе со-
циалистът.

Депутатът цитира поема-
та "Български хроники" на
Стефан Цанев, която при-
помня прокламацията на
княз Александър Батенберг
от 27 април 1881 г.: "Днеш-
ното положение на рабо-
тите в Княжеството прави
невъзможно изпълнението
на моята задача. Затова,
основавайки върху права-
та, които ми дава Консти-
туцията, аз реших: Да сви-
кам Велико народно съб-
рание, за да му обява мо-
ето последно решение и да
му предам с Короната за-
едно съдбините на българ-
ския народ… Само ако Ве-
ликото народно събрание
узакони ония необходими
за управлението на стра-
ната условия… само тога-
ва мога да остана. В про-
тивен случай аз съм решен
да се откажа от корона-
та". Да ви напомня за не-
що? Нима не е същото, ко-
ето премиерът ни съобщи
на живо през профила си
в популярна социални мре-
жа, след като малко пре-
ди това "подгря" публика-
та със загадъчното "взех
тежки решения"?, попита
Зарков.

"Хегел настоява, че ис-
торията има тенденция да

се повтаря, Маркс допъл-
ва, че това става първо ка-
то трагедия, после като
фарс. Вярно ли е - не знам,
но спомнете си сега, пре-
ди да гласувате, че след
прокламацията на Батен-
берг наистина се свиква
Велико народно събрание.
То суспендира Търновска-
та конституция. Започва
режимът на пълномощия-
та", направи хроника на ис-
торическите събития Крум
Зарков с препратка към
днешните.

ГЕРБ поставя
демокрацията
под въпрос

"Демократичните консти-
туции, уважаеми дами и гос-
пода, предпазват народа от
злоупотреба с власт, но и
самата власт от патологии-
те на властта. Това прави и
нашата Конституция от 1991
г., която вие тъй лежерно
поставихте под въпрос", ка-
тегоричен бе Зарков. Той
фокусира вниманието на ко-
легите си върху частта, ко-
ято най-сериозно се нуждае
от преосмисляне - тази, ко-
ято позволява контрол на
главния прокурор над всич-
ки други прокурори и гаран-
тира неговата фактическа
неприкосновеност, там уп-
равляващите не предлагат
нищо.

"Не е никаква тайна за
българското общество как
беше роден проектът за кон-
ституция на ГЕРБ и с каква
цел. Хората ви поискаха ос-
тавката, поискаха да си тръг-
нете, а вие им дадохте про-
ект за конституция. Тази по-
литическа маневра успя - тя
ви спечели време, но на как-
ва цена". Това коментира на-
родният представител от
парламентарната група на
"БСП за България" Явор Бо-
жанков от парламентарна-
та трибуна.

Той сподели, че от БСП
са мислили много какво са
правили управляващите
през изминалите осем ме-
сеца от първата вълна на
коронавируса до втората:
"Очевидно не сте подготви-
ли здравната система - хо-
рата днес умират на стъл-
бите на болниците. Очевид-
но икономиката не е под-
готвена. Очевидно в тези
осем месеца сте работили
върху този "проект". Това,
осем месеца по-късно, е
престъпление срещу бъл-
гарския народ".

По неговите думи нито
един уважаван експерт, кон-
ституционалист, юрист, ни-
то една неправителствена
организация, гилдия, в то-
ва число и Венецианската
комисия, не е подкрепила
този проект на конституция
на ГЕРБ и са дали да се
разбере, че той не става.

Снимка Пресфото БТА
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Парламентът прие
бюджетната рамка за 2021
г., предаде Агенция "Фо-
кус". "За" рамката гласува-
ха 94 народни представи-
тели, "против" - 69, и без
"въздържали се". Приходи-
те на държавата през 2021
г. са в размер на 27,051
млрд. лв. От тях данъчните
приходи са в размер на
24,192 млрд. лв. Заложени-
те разходи в бюджета са в
размер на 15,817 млрд. лв.
Разходите за персонал са
в размер на 13,282 млрд.
лв. Бюджетните трансфери
с общините възлизат на
4,934 млрд. лв. Заложен е
ръст на БВП от 2,5 процен-
та и дефицит от над 5
млрд. лв. Предвиден е
буфер от 600 млн. лв., в
случай че ситуацията с
пандемията COVID-19 се
влоши и доведе до необхо-
димост от извънредно
осигуряване на ресурси.

Депутатите приеха
окончателно на второ
четене бюджета на Нацио-
налната здравноосигури-
телна каса (НЗОК) за 2021
г., съобщи Нюз.бг. В срав-
нение с внесените от
правителството разчети
приетият бюджет е с
повече от четвърт милиард

по-голям. Приходната му
част е увеличена от 5084,87
млн. лева на 5341,31 млн.
лв. Този ръст е за сметка
на нарастване на здравноо-
сигурителните приходи с
близо 20 млн. лв. и на
допълнителен трансфер от
държавния бюджет в раз-
мер на 237 млн. лв. По-
високите здравноосигури-
телни приходи са планира-
ни като резултат от плани-
раното увеличение на
възнагражденията на дър-
жавните служители и на
медицинските работници за
срока на епидемията с
COVID-19. А въпросното
нарастване на възнагражде-
нията на медицинския
персонал ще бъде финанси-
рано от допълнителния
бюджетен трансфер. В
закона за бюджета на
НЗОК е записано следното
вдигане на парите за меди-
цинските работници за
срока на епидемията - за
лекари - 600 лв. на месец,
за специалисти "Здравни
грижи" - 360 лв. на месец,
за санитари - 120 лв. на
месец. Лекарите, които
получават над 5000 лв. на
месец, няма да вземат
въпросните допълнителни
по 600 лв. По време на

Óâåëè÷èõà áþäæåòà íà ÍÇÎÊ
çà 2021 ã. ñ íàä
÷åòâúðò ìèëèàðä ëâ.

Ðàáîòîäàòåëè è ñèíäèêàòè: Êúäå ñà ìåðêèòå çà
äîõîäèòå íà õîðàòà è ðàçõîäèòå íà ôèðìèòå?

Как ще се отразят противо-
епидемичните мерки, зависи от
това дали те ще бъдат съпро-
водени със съответните мерки
за подкрепа, коментира по БНТ
Васил Велев, председател на уп-
равителния съвет на Асоциаци-
ята на индустриалния капитал
в България. По негово мнение
много точно трябва да се де-
финира какво точно се затваря
заради икономическите и соци-
алните ефекти върху общество-
то и поясни, че все още не
всички фирми са получили ком-
пенсация от първото затваряне
през пролетта, припомня Инвес-
тор.бг. Представителят на рабо-

затворени или изпитват съответ-
ните затруднения от пандемията.

Затворените магазини трябва
да бъдат обезщетени. Да се пла-
тят 80% от заплатите на нерабо-
тещите бизнеси, поясни и прези-
дентът на КНСБ, но смята, че това
трябва да стане с правна мярка.
Велев разкри, че няма как нера-
ботещи хора да получават колко-
то работещите. Еврокомисията
позволява да се покрият 90% от
разходите на микро- и малките
предприятия и до 80% за остана-
лите. Да не чуваме въпросите от-
къде ще вземем пари - откъдето
се отделят и за другите разходи,
категоричен е той..ç

Ïàðëàìåíòúò ïðèå áþäæåòíàòà
ðàìêà çà 2021 ã.

дебатите депутати от
опозицията предупредиха,
че не е ясно как тези
допълнителни пари ще
влязат в джоба на меди-
цинските работници,
защото болниците са
търговски дружества, при
които възнагражденията и
допълненията към тях са
елемент от финансовите
резултати на дружество-
то. Това остана без ко-
ментар от управляващите,
но няма да е чудно, ако
през 2021-ва отново чуем
оплаквания от медици, че
не са получили обещани-
те им от държавата
бонуси. Нищо че държа-
вата в лицето на НЗОК
може да им е превела на
болниците парите за тези
бонуси, но те да са потъна-
ли в посрещането на други
належащи и дълго отлага-
ни плащания на медицинс-
ките заведения. НЗОК
планира през 2021-ва да
похарчи близо половината
от бюджета си за здравно-
осигурителни плащания за
болнична помощ. Това
перо ще погълне 2645 млн.

лв. За лекарства и медика-
менти ще отидат 1 332 млн.
лв. За извъболнична помощ
са предвидени 549,94 млн.
лева. Заделен е и резерв от
150 млн. лв.

Още отсега е ясно, че
ако пандемията не започне
да затихва след март 2021-
ва още в средата на годи-
ната бюджетът на НЗОК ще
се пропука и в зависимост
от развитието на COVID-19
през годината може да се
наложи актуализация с
допълнителни трансфери от
бюджета в размер от 500
млн. лв. до 1 млрд. лв.
Освен това никъде в насто-
ящия бюджет не се вижда
да са заложени разходи за
закупуване на ваксини
срещу COVID-19, както и за
финансово обезпечаване
на  мащабна кампания за
ваксиниране. Вярно е, че в
него е записано, че за
ваксини и за ваксинацион-
ни дейности се заделят 6.57
млн. лв., но това едва ли е
сума, която може да пок-
рие мащабна антипанде-
мична кампания, предупре-
ди Нюз.бг.ç

Íà òîçè äåí

Събития
 1335 г. - Провежда се
първата среща на Вишег-
радската тройка - между
кралете на Полша, Унгария
и Чехия, на която се
формира Антихабсбургски
съюз.
 1394 г. - Сеул става
столица на Корейската
държава.
 1789 г. - В САЩ започва
честването на един от
най-популярните днес
празници - Ден на благодар-
ността, който е обявен за
национален празник през
1863 г. от президента
Ейбрахам Линкълн.
 1878 г. - В София е
открито първото военно
училище.
 1913 г. - Българският
екзарх Йосиф I премества
седалището на Българската
православна църква от
Цариград в София.
 1924 г. - Великият
народен хурал провъзгласява
Монголия за народна
република - втората в
света социалистическа
държава след СССР.
 1949 г. - Приета е
конституцията на Индия.
 1956 г. - Състои се
премиерата на първия
български цветен филм -

"Точка първа".
 2008 г. - В Мумбай,
Индия, започва поредица
координирани от пакистан-
ски терористи взривове,
които убиват 164 души и
раняват повече от 300.

Родени
 1857 г. - Михаил Савов,
български генерал
 1894 г. - Иван Папанин,
руски изследовател
 1909 г. - Йожен Йонеско,
френски драматург
 1914 г. - Васил Демиревс-
ки, деец на БКП, антифа-
шист
 1933 г. - Росица Данаило-
ва, българска актриса
 1939 г. - Тина Търнър,
американска певица
Починали
 1504 г. - Исабела
Кастилска, кралица на
Кастилия и Леон и на Арагон
 1855 г. - Адам Мицкевич,
полски поет
 1886 г. - Вито Позита-
но, италиански дипломат
 2002 г. - Ружа Делчева,
българска актриса



тодателската организация е кате-
горичен, че веднага със затваря-
нето на различните обекти, тряб-
ва да започне подкрепа за тях, в
две посоки - за доходи на хората

и за разходите, които имат пред-
приятията, дори когато не ра-
ботят. Пламен Димитров, пре-
зидент на КНСБ е на същото
мнение и настоява веднага да
бъдат обявени мерките, които
да подкрепят както предприяти-
ята, така и работниците. Синди-
калистът поиска държавата в ли-
цето на НОИ да поеме десетд-
невен платен отпуск за работе-
щите, които са принудени да ос-
танат вкъщи. Той припомни, че
още през септември е предло-
жена нова правна рамка, която
да гарантира изплащането на
обезщетенията на работещите в
предприятия, които са изцяло

Минималната работна зап-
лата ще стане 650 лв. от 1 яну-
ари 2021 г., съобщи пресслуж-
бата на кабинета. Размерът й
ще се повиши с 6,6 на сто в
сравнение с настоящата годи-
на, реши правителството. Пред-
лаганият нов размер на мини-
малната работна заплата от 650
лв. ще допринесе за намалява-
не на бедността сред работе-
щите, намаляване на неравен-

Ìèíèìàëíàòà çàïëàòà ñòàâà 650 ëåâà
îò äîãîäèíà, ðàáîòèì çà ïîä 2 åâðî íà ÷àñ

ствата в разпределението на до-
ходите, повишаване на покупател-
ната способност и потреблението
на най-нискодоходните групи от па-
зара на труда, повишаване на мо-
тивацията на работната сила и на-
маляване на нелоялната конкурен-
ция, се посочва в бодряшкото
прессъобщение на властта. От 1
януари минималната работна ча-
сова заплата ще бъде 3,92 лв.
Средното почасово заплащане у

нас е под 10 лева. И по този
показател България е в дъното
на ЕС. В Дания например сред-
ното почасово заплащане е 42
евро. Разликата е почти десет
пъти. Огромно е разминаването
не само между България и най-
богатите страни в Северна и За-
падна Европа, но и със средни-
те стойности за целия ЕС - 25,4
евро на час. В съседна Румъния
заплащането за час е с една

четвърт по-високо от България -
5,5 евро.

В Чехия и Словакия работни-
ците получават два пъти и поло-
вина повече от българските - съ-
ответно по 10,2 и 10,4 евро на
час. В Унгария почасовото запла-
щане е 8,3 евро, а в Полша - 8,6
евро. По-близки до българските
стойности, но отново по-високи,
са заплащанията в Литва и Лат-
вия - 7,3 и 7,5 евро на час.ç



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 26.11.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

Áþäæåòúò íà ÃÅÐÁ óòâúðæäàâà
íåñïðàâåäëèâîñòòà â æèâîòà
íà îáèêíîâåíèÿ áúëãàðèí

Ñîöèàëíèÿò ïëàí íà ÁÑÏ: Ïðåèç÷èñëÿâàíå
íà âñè÷êè ïåíñèè, óâåëè÷åíèå íà äåòñêèòå
íàäáàâêè è ïàðèòå çà áåçðàáîòèöà

"Парламентарната група
на "БСП за България" не
подкрепя бюджета на Дър-
жавното обществено оси-
гуряване за 2021 година ка-
то цяло, защото той утвър-
ждава несправедливостта
в живота на обикновения
българин", заяви от трибу-
ната на Народното събра-
ние депутатът от левицата
Георги Гьоков в началото
на дебата за бюджета на
ДОО.

"Хората са най-стратеги-
ческият ресурс на държа-
вата и за пореден път не
са в центъра на политики-
те му и в него липсва ви-
зия и воля за решаване на
основни проблеми на об-
ществото ни", разкритикува
остро Гьоков.

БСП аргументирано и
обосновано настоява за фи-
нансиране на конкретни по-
литики - преизчисляване на
пенсиите, което ще  струва
800 млн. лева, увеличаване
на обезщетение за отглеж-
дане на дете от 1 до 2 годи-
ни, чиято стойност ще е 73
млн. лева, и за увеличава-
не на обезщетението за
безработица, като част от
бюджета ще се равнява на
28 млн. лева.

"Това е напълно възмож-
но, справедливо и ще даде
възможност за глътка въз-
дух на българите - всички
пенсионери, майки с деца,
безработни", категоричен е
социалистът.

"Най-социалният" бю-
джет на ГЕРБ всъщност ня-
ма да се окаже толкова со-
циален, защото съвсем ско-
ро ще се наложи да го про-
меним и тогава ще се види
неговият провал", коменти-
ра народната представи-
телка от левицата Виолета
Желева по време на деба-
та за бюджета на ДОО.

"Какво се предлага на
пенсионерите - бонуси от 50

лв., но само до март. Нали
този бюджет е за цялата го-
дина? Къде ви е визията за
пенсионерите?", попита Же-
лева управляващите.

Тя припомни обещания-
та им, че тъй като всички
деца били равни - затова
всички щели да получават
по 40 лв. помощи.

"Всъщност се оказа, че

По нейните думи добре
е, че е била кризата, че уп-
равляващите да се сетят да
увеличат краткосрочните
обезщетения за безработи-
ца, поне с малко.

"Но хората очакват, ко-
гато излязат на пазара на
труда и са останали без до-
ходи, да имат такива обез-
щетения, че да заместват
достойно доходите от труд.
Затова предлагаме обезще-
тението да бъде минимум
17,50 лв. на ден, за да бъде
то поне колкото е линията

на бедност", заяви депутат-
ката от левица и допълни:
"Бюджет 2021 г. е копие на
Бюджет 2020 г., но със за-
вишени суми. Липсва ос-
новното - инструментариу-
мът, за да има поглед за
бъдеще", обобщи Виолета
Желева.

"Има един въпрос, кой-
то от 3 години стои, кога-
то гледаме ДОО. Това е ро-
лята на максималния оси-
гурителен доход. Вече 3 го-
дини той е 3000 лева. Въп-
росът е - защо не го про-

"Управляващите от ГЕРБ и "Обединени пат-
риоти" мълчаха като партизани на разпит и ни-
то един път не взеха думата, за да защитят
бюджета, който предлагат. Единствено взе ду-
мата депутат от ГЕРБ, за да поиска удължаване
на работното време на парламента. Но нито
дума по бюджета от тяхна страна. Няма с какво
да защитят бюджета, който предлагат",  възмути
се  народният представител от парламентарна-
та група на "БСП за България" Георги Гьоков в
интервю по "България он еър" по повод диску-
сията вчера по държавния бюджет за следва-
щата година.

Като "безразсъден" определи Гъоков Бюджет
2021. "Това обяви и бивш министър от кабинет
на Борисов", посочи Гьоков.

Социалистът подчерта, че вчера в парламен-
та БСП предложи за пореден път преизчислява-
не на всички пенсии, но ГЕРБ отново отхвърли
това предложение.

"БСП внесе в парламента предложение  ДДС
на лекарствата да се намали  на 9%. Но управ-

няма да бъде така и те бя-
ха излъгани. В същото вре-
ме, за поредна година зам-
разявате обезщетението за
отглеждане на дете от 1 до
2 години, за което много пъ-
ти сме казвали, че е изк-
лючително мизерно. Това ви
е политиката към родители-
те", продължи Виолета Же-
лева. "Ние предлагаме то-
ва, което искат майките -
това обезщетение да бъде
обвързано поне с минимал-
ната работна заплата", до-
бави тя.

Парламентарната група на "БСП за
България"  предлага  лечението на деца
до 14 години да е безплатно - за тях и
за техните семейства. Това ще струва
130 млн. лв. от бюджета и ще е от осо-
бена важност в условията на пандемия.

Това предложение по време на об-
съждането на второ четене на бюджета
на НЗОК в пленарна зала направи на-
родният представител от парламентар-
ната група на левицата Георги Йорда-
нов.

Той обърна внимание и на труднос-
тите, които общопрактикуващите лека-
ри изпитват при закупуването на нова
апаратура за своите кабинети. "Пред-
лагаме да бъде създаден гаранционен
фонд, за начало само от 10 млн. лв.,

Ñîöèàëèñò: Çà óïðàâëÿâàùèòå å ïî-âàæíî ÄÄÑ íà
êåáàï÷åòàòà äà å íàìàëåí, à íå òîçè íà ëåêàðñòâàòà

ляващите смятат, че е по-важно е данъкът на
кебапчетата да е 9%, отколкото на лекарствата
и не приеха нашето искане. Предложихме уве-
личаване на майчинските за втората година от
360 на 650 лв. - отхвърлиха и това. Поискахме
обезщетението за безработица да се увеличи на
17 лева - бяха против и това. Сбъркана е цялата
философия на бюджета", изрази разочаровани-
ето си Георги Гьоков.

Народният представител представи и пред-
ложението на БСП за прогресивно данъчно об-
лагане: "Хората с доходи до 3900 лв. ще про-
дължат да плащат 10% данък - това са над
2 милиона и 100 хиляди работещи българи. Ако
сме солидарно общество, е добре хората с по-
високи доходи да помогнат на бедните", обясни
социалистът, като допълни, че в никоя развита
държава няма плосък данък. "Плоският данък об-
разува огромни социални неравенства. Той спи-
ра развитието на държавата и увеличението на
социалните плащания", разкри в ефира на "Бъл-
гария он еър" Георги Гьоков.

меняме?", този въпрос за-
даде зам.-председателят
на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Драгомир Стойнев в
дебата по бюджета на Дър-
жавното обществено оси-
гуряване. Той подчерта, че
де факто богатите хора
имат по-малка данъчна те-
жест.

"БСП предлага увеличе-
ние от 3000 на 3900 лева -
това са приблизително 380
милиона лева в Държавно-
то обществено осигурява-
не", напомни още той, като
конкретизира, че това е на-
чин, по който се увеличава
приносът в осигурителната
система и хората, осигуря-
ващи се с по-високи дохо-
ди, един ден ще имат по-
високи пенсии.

"Бюджетът на Държавно-
то обществено осигуряване
би трябвало да залага прин-
ципите на социалната со-
лидарна и справедлива дър-
жава. За съжаление, бю-
джетът, който ни се пред-
лага за следващата година,
предлага тотален хаос и
объркване на целия пенси-
онно-осигурителен модел".
Такова мнение изрази на-
родната представителка от
парламентарната група на
"БСП за България" Надя
Клисурска.

Тя бе категорична, че
управляващите не правят
нищо по отношение на ог-
ромната ножица между
старите и новоотпуснати-
те пенсии. Клисурска
обърна внимание, че в
рамките на повече от де-
сет години поради това, че
пенсиите не са били пре-
изчислени, ръстът на сред-
ния осигурителен доход е
нараснал с 230%.

"За сметка на това уве-
личавате минималната и за-
бележете, максималната
пенсия. А какво правите за
тези над 1,7 милиона бъл-
гарски пенсионери, които в
най-тежките месеци ще по-
лучават близки до минимал-
ната пенсия, но техните пен-
сии няма да бъдат увеличе-
ни?", попита управляващи-
те Клисурска. ç

Ðåàëíà ñîöèàëíà çàùèòà: Áåçïëàòíî ëå÷åíèå çà äåöàòà äî 14 ãîäèíè
който ще гарантира кредити на общоп-
рактикуващите лекари, с които да заку-
пят диагностична апаратура и апаратура,
която би им позволила да правят тестове
в техните кабинети. След изчерпването
на този фонд, той да започне да се пълни
отново от вноските им", предложи още
социалистът.

"Нашето политическо отношение към
бюджета на НЗОК е негативно и ние няма
да го гласуваме", заяви от своя страна
депутатът от ПГ на "БСП за България" проф.
Георги Михайлов.

По неговите думи със своите предло-
жения управляващите разоряват Здрав-
ната каса. "Както каза днес един ваш бивш
министър, правите бюджет все едно кри-
зата свършва, включително в областта на

здравеопазването. Тя няма да свърши -
всички специалисти ни предупреждават,
че ще има трета вълна. По начина, по
който разпределяте резерва на бюджета
на НЗОК, ще поставите Здравната каса в
изключително тежко положение през след-
ващата година и ще се наложи да се пра-
ви спешна актуализация на този бюджет",
каза Михайлов.

Той обърна внимание, че през след-
ващата година ще се наложи българското
население да мине през масово тестува-
не, и то неведнъж. "Как си представяте
тези 100 млн. лв., които сте предвидили,
да стигнат за това? И какво ще остане в
резерва на Здравната каса за други проб-
леми, които ще се появят?", попита той
управляващите.

"От "БСП за България" няма да под-
крепим предварителното изчерпване на
резерва на Здравната каса по неясни
направления и при неподпомагането на
най-слабите социални слоеве на насе-
лението",  категоричен е депутатът от
левицата.

За финансовото подпомагане на ме-
дицинския състав, който лекуват паци-
енти с COVID-19, Георги Михайлов ка-
за: "Прави много грозно впечатление
неспоменаването на  лаборантския със-
тав. Това е изключително голяма несп-
раведливост, която се надявам да бъде
коригирана. Тези хора не само че са в
пряк контакт със заразени и са застра-
шени, а работят не на 24-часов, а бих
казал на 48-часов оборот". ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката "130 кооперативни следи в българската история", в която
Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната история, които разказват за присъствието на коопера-
циите в живота на хората. В днешната статия ще Ви разкажем повече за първите "Скотовъдно-млекарски
отдели" към млекопреработвателните кооперации след Първата световна война.

130 кооперативни следи в българската история

59.
Млекопреработване в България
след Първата световна война

При откриването на
първите кооперативните
млекарски дружества, мла-
дите млекопроизводители
вземат предвид постигна-
тите от датската млекарска
кооперация успехи и жела-
ят да пренесат нейния опит
в България. Условията
обаче, се оказват съвсем

Откриване на „Скотовъдно-млекарски отдели“
към млекопреработвателните кооперации

С цел да се търсят
пазари и да се орга-
низира износ на про-
дукцията от коопера-
тивните мандри, на
14 и 15 май 1922 г. в
София е свикан кон-
грес, който събира на
едно място млекарски
кооперации, земедел-
ски синдикати с мле-
карски отдели и са-
мостоятелни ското-
въдци-млекари. Взема
се решение да се об-
разува скотовъдно-
млекарски кооперати-
вен съюз по образец
на "Сибирский союз
маслодельнах арте-
лей" в Съветска Ру-
сия. Уставът на този
съюз се утвърждава
от Софийския окръ-
жен съд на 1 юни
1922 г.

Месец по-късно,
на 13 август 1922 г.
се свиква конферен-
ция с делегати на 7
млекарски коопера-
ции, 3 земеделски
синдиката, на Ското-
въдно-млекарския съ-
юз и на Синдикална-
та централа. На кон-
ференцията се устано-
вява, че има свръхп-
роизводство на млеч-

различни. След Първата све-
товна война младата българ-
ска държава не може да оси-
гури необходимите изисква-
ния за развитие на живот-
новъдството и пазари за
млечните продукти, както е в
Дания. Затова пък икономи-
ческите обстоятелства в стра-
ната предопределят друга по-

сока за развитие на селскос-
топанските кооперации - съз-
даването на скотовъдно-мле-
карски отдели към всестран-
ните селски кооперации. С
тази специфична форма, ко-
операциите изиграва важна
роля в началния етап на раз-
витието на млекопреработва-
нето в страната. Овчар из Софийско /шоп със сопа/, 1920-те

Първата задача на новия от-
дел е да организира продажба-
та на млечни продукти както в
страната, така и за износ, пре-
димно за източните пазари -
Цариград (Истанбул), Алексан-
дрия, Кайро. Още същата годи-
на 15 кооперативни мандри пре-
доставят на отдела за продажба
113 тона кашкавал и 361 тона

Наред с действа-
щите млекарски коо-
перации, някои от
земеделските синди-
кати от системата на
Синдикалната цент-
рала организират
кооперативна прера-
ботка на млякото,
произведено от тех-
ните членове. Така
например, през 1921
година плевенският
районен синдикат
"Сноп" организира
4-5 мандри за произ-
водство на сирене,
които приключват
годината с добър ре-
зултат. През следва-
щата 1922 г. и со-
фийският синдикат
"Верност" организи-
ра млекарите в коо-
перативна работил-
ница за кашкавал ка-
то открива в столи-
цата склад с магазин
за продажба на про-
изведените кашкавал,
извара, масло и си-
рене. Млекарските
кооперации полагат
грижи и за подобря-
ване на породите и
развитие на живот-
новъдството. В село
Студена се предоста-

60.
Разрастване дейността
на млекарските кооперации -
голямо производство,
малко пласмент

61.
Учредяване на първия
скотовъдно-млекарски
кооперативен съюз

ни продукти, които ще
нанесат голяма загуба
както на производите-
лите, така и на цялата
държава, ако не се про-
дадат. Установено е, че
образуваният Скотовъд-
но-млекарски коопера-
тивен съюз е "тежкопод-
вижна организация, по-
ради липса на капита-
ли, доверие и име". За-
това конференцията
препоръчва на Ското-
въдно - млекарския съ-
юз да свика извънре-
ден конгрес, който да
вземе решение за пре-
минаването му като от-
дел към Синдикалната
централа, със запазва-

не името на съюза.
Докато това се случи,
конференцията възла-
га на Изпълнителния
комитет към Синди-
калната централа да
открие млекарски от-
дел и да назначи под-
готвено лице за негов
началник. Наред с то-
ва се отправят иска-
ния към правителст-
вото за намаляване с
50% на износните ми-
та и такси, за даване
на премии и други
привилегии на коопе-
рациите и синдикати-
те, които организи-
рат млекопреработва-
нето.

вят 14 племенни кра-
ви, в Самоков коопе-
рацията закупува 15
елитни крави, а тази
в Етрополе - 8. Те пре-
доставят и разплодни
бикове, предимно от
породата "Монтафон".
Животновъдите започ-
ват да строят по-прос-
торни обори и да раз-
нообразяват добива на
фуражното животно-
въдство.

Тези подобрения в
дейността на млекопре-
работването дават ре-
зултат и скоро коопера-
циите започват да про-
извеждат повече мля-

ко, отколкото могат
да продадат. Проф. Ж.
Ганчев, който е един
от първите учредите-
ли на млекарници в
България, споделя: "С
увеличаване на произ-
водството, пазарът ста-
ва все по-несигурен.
Откритият склад за
млечни продукти в Со-
фия не може да пла-
сира всичките постъ-
пили количества, а за
износ все още е рано
да се говори. Продук-
цията не е типова, а
разнокачествена, кое-
то пречи на продаж-
бата."

 Бик от породата "Монтафон"

Скотовъдно-млекарски кооперативен съюз "Сибирский
союз маслодельнах артелей", Съветска Русия

62.
Развитие и резултати на новия Скотовъдно-
млекарски отдел към Синдикалната централа

Млекопреработване в гр. Пирдоп,
20-те години на миналия век

ние на млечни продукти. На прак-
тика кооперативното млекопрера-
ботване търпи добро развитие -
усъвършенстват се техниката, ме-
тодите за млекопреработване и се
отварят врати за износ към нови
пазари. За съжаление Деветоюнс-
кия преврат затруднява значител-
но и тази успешна кооперативна
дейност.

сирене. Резултатите са добри -  це-
ните на постъпилото в коопера-
циите мляко са по-високи от па-
зарно-търговските.

Пред Скотовъдно-млекарския от-
дел се откриват широки възмож-
ности за развитие. Синдикалната
централа му предоставя своята бе-
тонна изба и се наемат други по-
мещения, подходящи за съхране- Дирекция "КООП медии и реклама"
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Вече установеният
премиер Бойко Борисов с
основание напомни, че
партията му е основана в
края на 2006 г. с помощта
на Германия. Видя се, че
присъединяването на
България към ЕС на 1
януари 2007 г. няма да
промени факта, че българ-
ското правителство, воде-
но от премиера Сергей
Станишев, който междув-
ременно беше председател
на ПЕС (2011 - б. р.) ,
потъва в невъобразимо
блато от корупция и
престъпност.

Ето защо "Западът"
търсеше алтернатива с
надеждата икономически-
ят и криминален елит,
главно от бившите кому-
нистически тайни служби,
да бъде поставен под
контрол, пише бившият
зам.-посланик на Герма-
ния в София (2006-2009) и
посланик в Скопие (2011-
2014) Гудрун Щайнакер в
материал за Deutsche
Welle, представен от
Агенция "Фокус" без
редакторска намеса.

Това, за съжаление, не
е успяло и до днес.
Всъщност тези елити са
просто подмладени -
синовете, дъщерите и
протежетата на първата
гвардия след падането на
комунизма сега са на
власт. Но те продължават
да си поделят ресурсите
на страната, включително
субсидиите от ЕС.

ГЕРБ е създадена със
значителна помощ, пре-
димно от фондацията на
ХСС "Ханс Зайдел". Дори
името на партията беше
измислено от съветниците
на фондацията.

Години по-рано Бава-
рия, с помощта на фонда-
цията, играе важна роля
в реформирането и обо-
рудването на българската
полиция и изграждането
на добри отношения със
страната.

Фалшиви надежди
Надявахме се напорис-

тият Цветан Цветанов,
дългогодишната дясна
ръка на много популярния
кмет на София Бойко
Борисов, някога замест-
ник-председател на ГЕРБ
и след изборната победа
през 2009 г. - вътрешен
министър, да успее да
въведе ред. Партийната
база на ГЕРБ беше поли-
цията в страната, в която
Бавария вече беше ин-
вестирала сериозно.

Резултатът след 11
години е скромен. ГЕРБ е
на власт почти непрекъс-
нато от 2009 г. насам.
Елитите са същите като
преди. Корупцията про-

ÃÅÐÁ áåøå èçìèñëåíà â Ãåðìàíèÿ,
íàäÿâàõìå ñå Öâåòàíîâ äà âúâåäå ðåä

Áîðèñîâ å íà âëàñò îò 2009 ã., êîðóïöèÿòà ïðîöúôòÿâà ïîñòîÿííî ñ íîâè ìåòîäè, òâúðäè Ãóäðóí Ùàéíàêåð

цъфтява с постоянно нови
методи за присвояване
дори на парите на ЕС.
Настоящият доклад по
механизма за контрол,
създаден специално за
България и Румъния с
годишни доклади за
напредъка на върховенст-
вото на закона, показва
мрачна картина на ситуа-
цията в България.

Странното е само, че
миналогодишният доклад
беше толкова по-оптимис-
тичен. Положението в
България наистина ли се е
влошило само за една
година? Месеци на антип-
равителствени демонстра-
ции, особено сред млади-
те хора, не са разклатили
правителството досега, но
изборната победа на ГЕРБ
на предстоящите избори
през март следващата
година е под въпрос.

Борисов, за когото се
твърди, че му е писнало
да управлява, иска да

издържи до изборите и да
осигури властта на ГЕРБ.
Българската социалисти-
ческа партия, която въз-
никна от комунистическата
партия и диктуваше поли-
тиката в страната повече
от 15 години след превра-
та, не е алтернатива. Едва
ли ще успее да сложи
край на преплитането на
икономиката, политиката и
организираната престъп-
ност, в които е замесена.
ЕС беше и е надежда за
много българи въпреки
факта, че мнозина са
разочаровани от него.

Търсене на съюзници
Ето защо Борисов има

нужда от съюзници, за да
остане на власт. Една от
тези партии е фракцията
на действащия министър
на отбраната и вицепре-
миер Красимир Каракача-
нов и председател на
съюза "Обединените
патриоти".

"Обединените патрио-
ти" могат да разчитат на
малката, но стабилна
подкрепа от почти 10% от
избирателите. След пос-
ледните избори през 2017
г. те изиграха значителна
роля в поддържането на
властта на ГЕРБ. Следо-
вателно наблюдателите са
на мнение, че предимно
по вътрешнополитически
причини българското
правителство чрез бъл-
гарския външен министър
Захариева обяви вето за
започване на преговори
за присъединяване към
ЕС на Северна Македо-
ния, ако официално не
признае, че македонският
е само диалект на българ-
ския. Това де факто е в
полза и на опозиционна-
та националистическа
ВМРО-ДПМНЕ в Северна
Македония, която се
радва, защото премиерът
Зоран Заев не успя
отново да започне проце-

Ãåðìàíñêè
äèïëîìàò
ðàçêàçâà:

са на преговори за при-
съединяване към ЕС.

Но самото твърдение,
че македонският е просто
диалект на българския, е
ненадминато в своята
абсурдност. Подобно на
днешния български език
през XIX век, македонски-
ят след Втората световна
война е кодифициран
като стандартен език от
езиковеда Блаже Коневс-
ки въз основа на няколко
диалекта, говорени на
територията на днешна
Северна Македония.

Следователно македон-
ският език се появява като
стандартен език малко по-
късно, но едновременно с
други по-късни национални
езици в Европа. Например
днешният стандартен
норвежки букмол се
формира на базата на
риксмол през XIX век и е
създаден след независи-
мостта на страната през
1905 г. на базата на езика,
който се говори в новата
столица Кристиания/Осло
- дотогава в Норвегия
пишат на датски. Но днес
никой не поставя под
съмнение съществуването
на норвежкия език и
норвежката литература с
право е популярна в
международен план.

Апел към Берлин
Следователно искания-

та на България към Север-
на Македония са нагъл,
ненаучен, нереалистичен и
лесно прозрачен вътреш-
нополитически мотивиран
ход. Това обяснява право-
тата на ръководителя на
мозъчния тръст Европейс-
ка инициатива за стабил-
ност Гералд Кнаус, който
решително иска различия-
та във възгледите по
националните проблеми,
историята, идентичността,
включително националния
език, да не се използват
за предотвратяване на
членство в ЕС.

Заради това правител-
ството на Германия тряб-
ва да използва председа-
телството си в ЕС, за да
апелира към българското
правителство да се вра-
зуми, особено на "партий-
ния приятел" от ЕНП,
премиерът и председател
на ГЕРБ, да поемат своя-
та отговорност към Евро-
па и да оставят на екс-
пертите полемиките около
историята и езика.

Вместо това Борисов и
неговият политически
елит в България трябва
да бъдат по-загрижени за
окончателното завършва-
не на домашните задачи
в борбата с корупцията и
престъпността, обобщава
германският дипломат.
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Ïðîãðåñèâíèÿò äàíúê - åäèíñòâåíàòà
âúçìîæíà àëòåðíàòèâà!

Поради карантина все
по-често стоя вкъщи, а през
голяма част от времето съм
във виртуалното простран-
ство, а там наскоро попад-
нах на списание "Ново вре-
ме" от 1903 година. В него
Димитър Благоев пише:
"Ние казваме, че партията
трябва да бъде партия на
революционния социали-
зъм, "тясна" работническа
социалдемократическа пар-
тия, а нашите опортюнисти
искат да стане тя опортю-
нистическа "широка". Тога-
ва те, опортюнистите, ще ни
заведат до широкото море
на дребно-буржоазната уто-
пия".

Този процес на разделя-
не или отлюспване на чле-
нове от левицата продължа-
ва вече над сто години. След
което те се представят като
широки, "прогресивни" и под
други форма пред общест-
вото. Отделянето на тези
опортюнисти, както пише
Благоев, могат единствено
да ви насочат към широко-
то море на дребнобуржоаз-
ната утопия. Не трябва да
пропускаме също и онези,
които са били издигнати на
важни обществени позиции,
след което са се еманципи-
рали от левицата и са за-
почвали да изграждат свои
политически проекти - таки-
ва примери и преди 1944-
та, а особено след 1990-а
има много!

С разглеждането на дър-
жавния бюджет частта от
последните отделили се от
социалистическата група
ясно показаха, че онова, ко-
ето е писал Благоев преди

повече от век, е истина. На
практика тези бивши соци-
алисти, назоваващи се се-
га "прогресивни социалис-
ти", преписват частично те-
зите от левицата, но не за-
сягат същността на пробле-
ма. В конкретния случай
предлагат на практика да се
въведе необлагаем мини-
мум на доходите на лица-
та, получаващи минимална-
та работна заплата, което
по същество е правилно, но
забравят да увеличат став-
ката на данъка за онези с
високите доходи.

Това предложение по-
казва ясно, че се опитват
да се позиционират вляво,
но забравят за увеличава-
нето на данъка на богати-
те, тъй като ще разчитат
именно на тях в предстоя-
щия парламентарен вот.

Тази частична мярка от-
носно облагането на дохо-
дите на практика увелича-
ва неравенството в общес-
твото по отношение на до-
ходите според данни на Ев-
ростат за неравенството на
доходите на страните-член-
ки на ЕС, за 2019 година.

Важен е начинът, по кой-
то се разпределят доходи-
те в обществото, за да мо-
же хората да имат равен
достъп до стоките и услуги-
те, произведени в рамките
на националната икономи-
ка. Тази статистика опреде-
ля на България последното
място в ЕС в размер на 8
пъти, докато средното не-
равенство в доходите за ЕС
е 5 пъти.

С нас на опашката са на-
шите съседи от Румъния,

както и от Латвия. Може би
трябва да се отбележи, че
и в двете страни е въведен
плосък данък, както е и в
България.

Първенци в статистика-
та са Финландия с 3.5 пъ-
ти, както и Белгия 3.6 пъти
в отношение на неравенст-
во в доходите, към нея тряб-
ва да добавим Швеция 4.3,
Германия с 4.8 пъти. Стра-
ните, които са начело в ста-
тистиката за неравенство в
доходите, се облагат с прог-
ресивен данък.

В страни като Швеция
прогресивният данък дости-
га до 55 процента за най-
високите доходи, а за най-
ниските е 32 процента. По-
добно е данъчното облага-
не в Финландия и Белгия.

Надявам се, че обявили-
те се за прогресивни леви
ще забележат пряка зави-
симост между неравенство-
то по отношение на дохо-
дите и данъчното облагане.
Според проучване на Ми-
нистерството на финансите
на Швеция страните с най-
високо прогресивно данъч-
но облагане са Швеция,
Белгия и Финландия, а спо-
ред данните на Евростат за
неравенството на доходите
същите страни са с най-нис-
ка степен по отношение на
неравенството.

В Швеция и Финландия
управляващите партии са
социалдемократи, което на
практика показва, че дори
и по-широко скроени, и те
са осъзнали, че борбата с
неравенството в доходите
е възможна чрез прогре-
сивно данъчно облагане.

През 1903 година Янко
Сакъзов пише в "Общо Де-
ло" следното: "Повече от ра-
зумно е да се работи все-
кидневно във всички облас-
ти на живота за усилване
на демокрацията, отколко-
то да се дрънка едно и съ-
що и да се тъпче на едно и
също място".

Благоев му отговаря в
"Ново време" следното: На-
шата партия е правила
грешки от тактическа стра-
на и за себе си, това е не-
съмнено, но че тя не е "тро-
пала на едно и също мяс-
то" и не е дрънкала" на вя-
търа, също е несъмнено.
Вярно е, че нашата партия
си остава "тясна", а не оно-
ва, което ни предлагате да
стане - "широка", тогава ня-
ма да "тропа на едно и съ-
що място", а ще се влеем в
морето на дребнобуржоаз-
ната утопия."

Макар левицата да нап-
рави грешка с въвеждане-
то на плосък данък под въз-
действие на управляващо-
то тогава социаллиберално
крило в партията, в нея ви-
наги е преобладавало по-
ляво крило, което се про-
тивопостави дори на това
грешно решение. Към нас-
тоящия момент представи-
телите на левицата ясно
декларират в своите доку-
менти и позиции при разг-
леждане на държавния бю-
джет, че единственото пра-
вилно решение е да се въ-

БСП предлага увелича-
ване на приходите в дър-
жавния бюджет с 1,34 млрд.
лева - това са приходите,
свързани с въвеждането на
прогресивната скала при
облагането на физически
лица. Предложението нап-
рави народният представи-
тел от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Румен Гечев в дебата
за държавния бюджет в
парламента. Той подчерта,
че с това левицата не про-
меня данъчната тежест вър-
ху българската средна кла-
са с месечни доходи до 3900
лв. и не променя приходи-
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веде отново прогресивният
данък, както е в повечето
западни държави, и по то-
зи начин да се реши час-
тично въпросът с неравен-
ството по отношение на до-
ходите.

Според водещи финан-
сови институции неравенс-
твото е проблем, който не
позволява на икономиката
да се развива и намалява
потреблението в различни
сектори, към настоящия мо-
мент това може би е една
от възможностите, с които
ще може да се излезе по-
лесно от настоящата ико-
номическа криза.

Сегашните представите-
ли на широките социалис-
ти, или както те се опреде-
лят като прогресивни, ня-
мат намерение да предло-
жат прогресивен данък и за
това предлагат частични
мерки към настоящата да-
нъчна система на облагане
на доходите. Може би и по-
ради това те не ни предла-
гат и мерки, свързани с пре-
одоляване на неравенства-
та в обществото.

Думите на Благоев се
потвърждават и към насто-
ящите прогресивни-широки
социалисти, че основната
им цел е да зацамбурват в
широкото море на буржо-
азната утопия и така вмес-
то социализъм ни предла-
гат поредната доза див ка-
питализъм.

Тодор КАНЕВ
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те от корпоративния данък.
"Ние предлагаме и други да-
нъчни промени - да се на-
мали ДДС на лекарствата
от 20% на 9%. Какво пра-
вят нашите европейски пар-
тньори? Испания са с 4%
ДДС върху лекарствата;
Хърватия, Литва, Кипър и
Унгария - 5%; Португалия,
Нидерландия, Гърция и Бел-
гия - 6%", позова се на фак-
тите професорът и конста-
тира, че управляващите на-
маляват приходите от ДДС
на виното и бирата, а за-
пазват ДДС на лекарства-
та  в размер на 20%. По

отношение на бюджетните
разходи Гечев предложи 500
млн. лева повече разходи,
като отбеляза, че това е в
тон с европейската тенден-
ция да се увеличава делът
на бюджетните разходи в
условия на криза. Социа-
листът подчерта, че с пред-
ложенията на БСП салдото
на бюджета на България се
подобрява и би довело до
намаление на бюджетния
дефицит с повече от поло-
вин милион. "Нашата раз-
гърната социална програма
в този бюджет е на осно-
вата на запазване на фис-
калната дисциплина", обяс-
ни Гечев. Според него дър-
жавната помощ за подпо-
магане на бизнеса не е дос-
татъчна, като управляващи-
те са отделили едва 0,05%
от БВП за него при средни

нива за ЕС  над 4%. "Наши-
те предложения почиват на
европейските подходи, от
една страна, и тежката си-
туация, в която се намира
България заради COVID-19,
от друга", категоричен бе Ру-
мен Гечев.

"Левицата настоява да
се разглежда в парламен-
та Планът за възстановя-
ване и устойчивост на Ев-
ропейския съюз, защото
този план трябва да бъде
обвързан с бюджета на
всяка страна. Този план
трябва да доведе до устой-
чиво развитие, трябва да
финансира необходимите
реформи, тъй като държа-
вите членки имат пробле-
ми относно разходната
част, затова идват тези
средства от ЕС, за да мо-
гат да заместят тази раз-

ходна част, която липсва в
отделните държави. И най-
важното - да проведат нуж-
ните реформи, така че да
увеличат потенциала за
икономически растеж". То-
ва каза от трибуната на На-
родното събрание зам.-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Драго-
мир Стойнев, докато пар-
ламентаристите обсъждаха
държавния бюджет за до-
година. Той посочи практи-
ката в европейските дър-
жави - ако за Франция раз-
мерът на плана е 40 мили-
арда, то още 60 милиарда
идват от бюджета. "Имат и
бюджетно финансиране. То-
ва е нещо, което липсва в
бюджета на управляващи-
те, защото ние изобщо не
знаем какво ще правим",
констатира депутатът.
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Петър
ГЕРАСИМОВ,
журналист,
писател,

публицист

Ще бъде
проведен
между-
народен
онлайн
журнали-
стически
форум
в рамките на
"Един пояс,
един път" по
инициатива
на Общоки-
тайската
асоциация на
журналистите

Ñúòðóäíè÷åñòâî â èìåòî íà
õàðìîíè÷åí ñâÿò - ìàãè÷åñêàòà
ôîðìóëà íà äíåøíèÿ äåí

Международен онлайн журналистичес-
ки форум на тема "Укрепване на солидар-
ността и сътрудничеството за изграждане
на споделено бъдеще след ерата на COVID-
19, в рамките на проекта "Един пояс един
път" ще се проведе в китайската столица
на 26 ноември 2020 г. Домакин на съби-
тието е Общокитайската асоциация на жур-
налистите.

Мегаинициативата на китайския пре-
зидент Си Дзинпин, "Един пояс, един път"
стартира през 2013 г. с цел да се възкреси
историческият Път на коприната с помощ-
та на съвременните комуникации. В този
контекст на сътрудничеството между жур-
налистите от страните, които участват в
проекта, е отредена изключително важна
роля. Медиите и техните представители са
основното средство, за да стигнат посла-
нията на глобалния проект до всички об-
щности и държави, до всяка отделна лич-
ност. В това отношение китайската страна
прави много, за да се реализира все по-
ефективно международното медийно парт-
ньорство и всеобщо сътрудничество. Ор-
ганизирането и провеждането на ежегодни
журналистически срещи в различен фор-
мат и с участието на представители на ме-
дии от цял свят са очаквани от журналис-
тите в различните страни с нетърпение.
Създаването на специална Платформа за
сътрудничество между журналистите от стра-
ните - участнички в инициативата "Един
пояс, един път", както и двустранните и
многостранни срещи и обмен на журна-
листически делегации между медийните съ-
юзи и асоциации са друга част от това
важно международно сътрудничество. Чрез
него мегапроектът "Един пояс, един път"
изпълнява своята роля на отворена ини-
циатива, която облагодетелства глобално-
то развитие.

През настоящата година поради COVID
пандемията събитията в цял свят се про-
веждат по различен начин - чрез използ-
ването на най-новите съвременни кому-
никационни технологии. Виртуалното и дис-
танционно общуване не намалява значе-
нието на международните контакти и об-
мяна на опит и мнения между медиите по
света. Традициите остават: и в това отно-
шение Китай дава добър пример за про-
дължаване на съвместните действия между
журналисти и медии по време и след
COVID пандемията. Пример за това е до-
макинството от страна на Общокитайска-
та асоциация на журналистите, на поред-
ния журналистически форум на тема "Ук-
репване на солидарността и сътрудничест-
вото за изграждане на споделено бъдеще
след ерата на COVID-19, в рамките на про-
екта "Един пояс, един път". Очаква се по
време на форума участниците да приемат
Съвместна декларация за бъдещо взаим-
ноизгодно медийно сътрудничество. Бъл-
гарски представители също ще вземат учас-
тие в международното медийно събитие.

За ролята и значението на журналисти-
ческите форуми в рамките на инициатива-
та "Един пояс, един път", специално за
Радио Китай, разговаряме с журналиста,
писател и публицист Петър Герасимов, кой-
то лично е участвал в няколко срещи на
"братята по перо" в Китай.

-  Господин Герасимов, разкажете за
първите си участия в журналистически сре-
щи в рамките на най-мащабната инициа-
тива на китайския президент Си Дзин-
пин - "Един пояс, един път"? Какво е тях-
ното значение?

 -  Изминалите години от началото на
тази инициатива показват убедително ней-
ната мултифункционалност, стотиците нап-
равления, по които тя се разгръща във

всички сфери на живота, включително и в
света на медиите. Имах щастливата въз-
можност да присъствам на подобни вну-
шителни форуми в рамките на "Един пояс,
един път" в столицата на Китай - Пекин,
и в една от морските порти на страната -
многомилионния пристанищен град Нин-
бо.

В многомилионния столичен град на
Китай участвах като представител на Бъл-
гария във Форума за сътрудничество на
СМИ "Един пояс, един път 2016", органи-
зиран от колегите от в. "Жънмин жъбао"
и проведен в огромната впечатляваща с
интериора си зала в Дома на народите -
парламента на КНР. На тази внушителна
международна журналистическа среща г-н
Лю Юншан, член на Политбюро и секре-
тар на ЦК на ККП, говореше с характер-
ната източна метафоричност за това какво
според него представлява сътрудничество-
то между държавите - участнички в проек-
та, наричан за кратко "Пътят и поясът" -
взаимноизгодно, открито, честно и същев-
ременно съхранило спецификата на всяка
отделна страна взаимодействие, подобно на
добре настроени различни инструменти,
обединени от обща оркестрация.

Да, ние сме също за глобализацията, а
не - както някои западни информационни
средства твърдят - против нея, говореше
Лю Юншан по време на срещата в рамки-
те на втория ден от Форума в Пекин. Гло-
бализация, но такава, която търси пъти-
щата за взаимно обогатяване и всестра-
нен напредък, за преодоляване на същест-
вуващите различия и противоречия между
отделните държави, между Севера и Юга,
Запада и Изтока; противоречия, които фак-
тически са в дъното на днешните отблъск-
ващи прояви на тероризъм, етническо на-
силие, религиозен фанатизъм.

Тези думи пряко рефлектират и в дейст-
вията на средствата за масова информа-
ция, те ни насочват към мисълта, че пе-
чатните и електронни медии на първо мяс-
то трябва да трасират именно сътрудни-
чеството - в интерес на постигане на голя-
мата цел - свят на споделена съдба, свят
хармоничен, мирен и действащ винаги във
взаимна изгода.

- Вие бяхте един от малкото български
медийни представители в групата на ев-
ропейските журналисти по време на про-
ведените две значими събития в рамките
на формата "17 +1" (страните от Цент-
рална и Източна Европа - ЦИЕ, и Ки-
тай) в началото на юни 2018 г. в големия
пристанищен град Нинбо. С какви мисли
и впечатления се върнахте оттам?

- Спомените ми за изключително спе-
циалното докосване до темата журналис-
тика и сътрудничество са свързани и с двете
важни събития в Китай. В началото на
юни 2018 г. административното ръководс-
тво и обществеността на големия южноки-

тайски град Нинбо бяха домакини на две
значими събития в рамките на формата
"17 +1". В тази връзка и по същото време
бе организирана и няколкодневна медий-
на обиколка на журналисти от водещи из-
дания на ЦИЕ, заедно с техни китайски
колеги.

В онези юнски дни бе открита и Третата
министерска конференция на Китай и стра-
ните от Централна и Източна Европа под
логото "Развитие на търговията и иконо-
мическото сътрудничество". Този важен фо-
рум заседава на фона на Четвъртото експо
за инвестиции и търговия на Китай и стра-
ните от ЦИЕ - една внушителна и вече
станала традиция културно-стопанска изя-
ва.

Международният журналистически "де-
сант" в големия пристанищен град Нинбо,
естествено, допринесе за взаимното опоз-
наване на нас - групата специални корес-
понденти от Европа, и китайските ни ко-
леги, даде приноса си за отразяване и за-
дълбочаване на икономическите, търговс-
ки, хуманни и културни обмени, разбира-
телство и сътрудничество между Нинбо и
държавите от ЦИЕ.

Несъмнено сътрудничеството в сферата
на средствата за масова информация в двус-
транен, регионален и глобален план все
още има да извървява сложен и нелек път,
особено днес, в периода на решителното
противоборство с пандемията, а и след то-
ва - в един силно разклатен икономически
и психологически свят. В това отношение
върху нас, журналистите от всички видове
медии, ляга отговорността да изграждаме
още по-активно пътища на разбирателст-
во и сътрудничество, на обективна и граж-
данска позиция.

-  След няколко дни, на 26 ноември т.
г., Общокитайската асоциация на журна-
листите ще бъде домакин на поредния жур-
налистически форум на тема "Укрепване
на солидарността и сътрудничеството за
изграждане на споделено бъдеще след ерата
на COVID-19, в рамките на проекта "Един
пояс един път". Какви са очакванията ви
от предстоящия внушителен международен
медиен форум?

- Наистина темата на предстоящия он-
лайн журналистически форум е твърде важ-
на и актуална. Самият факт, че по времето
на тази мащабна онлайн конференция ра-
ботните езици ще бъдат китайски, англий-
ски, руски, френски, испански и арабски,
говори за вече проявения интерес към съ-
битието от журналисти от цял свят.

В нашето напрегнато и свръхдинамич-
но всекидневие въпросът за качествения и
честен журналистически обмен и сътруд-
ничество след тежкото изпитание на
COVID-19 е много значим. Всъщност клю-
човата дума по този проблем е сътрудни-
чество. Сътрудничество открито, честно, без
фейк новини, освободено от табутата на
тежката политизация и поръчковите оркес-
трации.

За това говори и фактът, че предстоя-
щият журналистически форум е в рамките
на китайския мегапроект за сътрудничест-
во "Един пояс, един път", иницииран пре-
ди няколко години от президента на КНР
Си Дзинпин.

Убеден съм, че предстоящият онлайн жур-
налистически форум, подготвен и осъщес-
твен от китайските колеги, заедно с учас-
тието на десетки представители на медии
от цял свят, ще даде своя принос за бъде-
щото развитие и обогатяване на сътруд-
ничеството - тази магическа формула на
днешния свят.

Интервюто е на Радио Китай
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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×åõèÿ ùå çàïî÷íå íà 18 äåêåìâðè áåçïëàòíîòî òåñòâàíå çà çàðàçà

Èñòàíáóë ïðåæèâÿâà òðåòèÿ ñêîê
íà ïàíäåìèÿòà, êàðà íà âàêñèíà

Истанбул изживява
трети пик в пандемията
от коронавирус, заяви
здравният министър
Фахреттин Коджа, съоб-
щава телевизия СиЕнЕн-
Тюрк, цитирана от Епи-
център. Министърът
предупреди, че ако ситуа-
цията не се подобри и
броят на заразените не
намалее, ще последва
ново затягане на мерки-
те.

От четвъртък Турция
започва прилагането на
втората доза от разрабо-
тената в страната ваксина
срещу COVID върху добро-
волци. Изпитанията са
част от фаза 1 от разра-
ботването на препарата
на турския университет
"Ерджийес". Тази фаза се
очаква да завърши до 15
декември, съобщи ректо-
рът на учебното заведе-
ние в окръг Кайсери
проф. Мустафа Чалъш.

Първата доза от турска-
та ваксина ERUCOV-VAC е
вече приложена на 44
доброволци, а от 26 ноемв-

Снимки Пресфото БТА

Японският премиер Йошихиде
Суга (вдясно) се срещна вчера в

с китайския външен министър
Ван И. Това е първият контакт на

високопоставен китайски
представител с новия ръководи-
тел на Япония. Стабилни отноше-

ния между двете държави са
важни не само за Япония и

Китай, но и за региона и
международната общност, посочи
Суга. Китайският първи дипломат
Ван изтъкна, че президентът на

Китай Си Цзинпин желае изграж-
дане на работещи отношения с
японския си колега Йошихиде

Суга. Китайският лидер подкрепя
също провеждането на предстоя-
щите летни олимпийски игри в
Токио и призовава японската
страна към сътрудничество в

борбата срещу разпространение-
то на коронавируса.

От първия том на автоби-
ографичната книга "Обетова-
на земя" на бившия прези-
дент на САЩ Барак Обама
през първата седмица на
книжния пазар в Северна
Америка са продадени над 1,7
млн. копия - приблизително
колкото са комбинираните ед-
носедмични продажби от ме-
моарите на двамата му не-
посредствени предшествени-
ци, предаде АП.

"Обетована земя" - пър-
вият от 2 планирани тома,
беше издадена на 17 но-
ември. Само през първия
ден от нея бяха продаде-

От издателство "Краун" съобщават, че са увеличили първоначалния тираж
на книгата "Обетована земя" на Барак Обама от 3,4 млн. на 4,3 млн.

копия. Продажбите включват също аудио и цифрови варианти на книгата.
Това са досега  и сред най-високите продажби за нехудожествена книга.

Îò êíèãàòà "Îáåòîâàíà çåìÿ" íà Áàðàê Îáàìà
ñà ïðîäàäåíè ñàìî çà ñåäìèöà íàä 1,7 ìëí.

Правителството
на испанската автономна
област Мадрид предлага да
бъдат ограничени събиранията
на повече от 10 души по време
на предстоящите коледни
празници, за да се избегне
разпространението на новия
коронавирус. Във вторник беше
съобщено, че правителственият
план за ограничаване на
пандемията предвижда полицей-
ски час от 1 до 6 часа местно
време на 24 и 31 декември и
ограничаване на събиранията на
повече от шест човека. Цент-
ралното правителство иска да
обсъди тази инициатива с
регионалните власти. На свой
ред мадридските власти
предлагат на празниците да
бъде разрешено събирането на
до 10 човека, а полицейският
час да влиза в сила в 1:30
през нощта.
Решаващи дни
настъпват в преговорите с
Великобритания за търговско
споразумение и още не може да
се каже, дали ще завършат със
споразумение, заяви пред
Европейския парламент
председателят на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен.
Тя посочи, че има напредък по
няколко въпроса, но в три
области преговорите продължа-
ват усилено - за равнопоставе-
ността на дружествата, за
надзора по изпълнението на
постигнатите договорености с
Лондон и за риболова. По
нейните думи все още се
преговаря за правилата за
държавната помощ, опазването
на околната среда, данъчните
политики.
Белият дом
обмисля вдигане на ограничени-
ята за влизане в САЩ на хора,
идващи от 26-те европейски
страни от Шенгенското прост-
ранство за свободно движение
плюс Великобритания, Ирландия
и Бразилия. Администрацията на
президента Доналд Тръмп
наложи рестрикциите заради
пандемията от новия коронави-
рус. Те важат за по-голямата
част от хората, които не са
граждани на САЩ и са пребива-
вали във въпросните 29
държави през последните 14
дни. Прави се изключение за
някои категории като здравни и
хуманитарни работници,
служители от областта на
националната сигурност, бизнес
лидери, учени, студенти,
журналисти.

:
Íàêðàòêî

Турският президент Реджеп Ердоган пристига да се обърне към депутатите
от неговата управляваща партия в Анкара. Той каза, че разработената от
Турция ваксина ERUCOV-VAC може да бъде готова за употреба до април,

и обяви, че Турция планира да я сподели и с други страни.

ни 890 000 копия.
Сред бившите обитатели

на Белия дом само съпру-
гата на Барак Обама, Ми-
шел Обама, се доближава
до популярността му като
писател. От мемоарите й
"Моята история", издадени
през 2018 г., са продадени
над 10 млн. по цял свят.
Книгата на Мишел Обама в
момента е в топ 20 на "Ама-
зон". От мемоарите "Важни
решения" на Джордж У. Буш
през първата седмица бяха
продадени 775 000 копия.

Книгата "Моят живот" на
Бил Клинтън премина гра-

ницата от 1 млн. копия за
8 дни.

От мемоарите на двама-
та непосредствени предшес-
твеници на Барак Обама към
момента са продадени 3,5
млн. и 4,5 млн. копия. Очак-
ва се Обама лесно да над-
мине общите им продажби.

Нито една документална
книга не е успяла да се доб-
лижи до темпото, зададено
от британската писателка
Дж. К. Роулинг, от чийто ро-
ман "Хари Потър и Дарове-
те на смъртта" през 2007 г.
бяха продадени над 8 млн.
през първите 24 часа. ç

ри започва прилагането на
същите лица и на втората
доза от препарата.

Чешките власти се
очаква от 18 декември да
започнат да предлагат
безплатен антигенен тест
на всички желаещи, заяви
здравният министър Ян
Блатни, цитиран от Рой-
терс.

"Идеята е много прос-
та: през първите 3 седми-
ци на декември, когато
всички отиваме да паза-
руваме (предколедно),
някои от нас вероятно ще
се заразят. Това ще се
прояви някъде около
Коледа", каза той пред
местна медия.

Чехия е от най-тежко
засегнатите страни в
Европа от втората вълна
на пандемията. Сега
предстои тя да отхлаби
някои от противоепиде-
мичните мерки, които са в
сила от седмици и помог-
наха да бъде забавено
разпространението на
вируса.

Във вторник премиерът

Андрей Бабиш поиска да
бъде осигурена възмож-
ност за масово добровол-
но изследване с антиген-
ни тестове, които са по-
бързи и по-лесни за
обезпечаване от стандарт-
ните ПСР тестове, но по-
неточни. Други страни

вече използваха този вид
тестове за масово изслед-
ване.

През септември забо-
леваемостта в Чехия,
чието население е 10,7
млн. души, започна да се
увеличава с едни от най-
стремителните темпове. ç
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Äåìîêðàòúò îáÿâè îáðàò êúì ïî-òðàäèöèîííà ïîëèòèêà
Новоизбраният прези-

дент на САЩ Джо Байдън
обяви "завръщането" на
една Америка, готова да
бъде глобален лидер след
годините на управление
на Тръмп, като представи
избрания от него опитен
екип, който ще ръководи
дипломациата и нацио-
налната сигурност в
бъдещото му правителст-
во, предаде АФП.

На голяма сцена в
своята крепост в Уилмин-
гтън 78-годишният демок-
рат отдели по няколко
думи за всяко от първите
шест големи имена,
номинирани да го прид-
ружават при пристигане-
то му в Белия дом на 20
януари. Ключовото му
послание беше завръща-
нето на мултилатерализ-
ма, противоположно на
"Америка на първо място"
на Доналд Тръмп. Той
изрази също "твърда
решимост" да се бори
срещу промените в
климата. "Това е екип,
който отразява факта, че
Америка се завръща,

Áàéäúí îáåùàâà çàâðúùàíåòî íà åäíà
Àìåðèêà, "ãîòîâà äà âîäè ñâåòà"

Êîëà ñå âðÿçà â ïîðòàëà íà êàíöåëàðèÿòà
íà Àíãåëà Ìåðêåë

Джо Байдън заяви, че сме изправени пред тотално различен свят.
Той каза, че ще се опита още през първите си 100 дни да прокара
реформа на имиграционните закони, за да се легализира ситуацията
на около 11 млн. лица без документи, живеещи в САЩ.  Изглеждай-

ки изолиран в опитите си да отрича поражението, действащият
президент Доналд Тръмп не каза и дума за изборите по време на

двете си публични прояви във вторник.

Избраната за прези-
дент на Молдова Мая Сан-
ду заяви, че ще води ба-
лансирана външна полити-
ка, за да изведе Молдова
от изолацията, предаде
ТАСС. На брифинг Санду
подчерта, че това е сред
главните й приоритети ка-
то държавен глава.

Още в първите седми-
ци успяхме да изведем
външната политика на
страната от комата. Вед-
нага след изборите прове-
дох телефонни разговори

Ìàÿ Ñàíäó çàÿâè, ÷å Ìîëäîâà ùå òúðñè
áàëàíñèðàíè âúíøíè îòíîøåíèÿ

с президентите на Румъния
и Украйна. Получихме поз-
дравления от лидерите на
европейски държави и ръ-
ководствата на ЕС, Русия,
САЩ, Китай и други дър-
жави, каза още Санду.
Веднага след церемония-
та по встъпване в длъж-
ност ще бъде организира-
на визита на румънския
президент Клаус Йоханис
в Кишинев и среща с ук-
раинския държавен глава
Володимир Зеленски. Сан-
ду изтъкна, че такава под-

крепа дава на Молдова но-
ви възможности за меж-
дународно сътрудничество.

Тя смята да поиска
международна помощ за
преодоляване на кризата
в икономиката и здравео-
пазването. Ще бъдат поис-
кани апарати за кислород-
на вентилация, мобилни
рентгенови апарати, томог-
рафи и недостигащи меди-
каменти за реанимация,
тестове за коронавирус,
средства за индивидуална
защита. ç

Снимки Пресфото
БТА и Интернет

Избраната за
президент на

Молдова Мая Санду
има намерение да
промени изцяло
висшия съвет по

сигурността, за да
се ускори разслед-
ването по привли-

чащи общественото
внимание дела - за
кражба на милиони

долари от банки,
за концесията
на летището

в Кишинев, за
незаконно финанси-
ране на политичес-

ки партии.

Автомобил се вря-
за във входа на сгра-
дата, в която се поме-
щава канцеларията на
германския канцлер
Ангела Меркел. От две-
те страни на колата би-
ли изписани лозунги
"Спрете глобалистката
политика" и "Проклети
убийци на деца и на
възрастни хора".

На място са прис-
тигнали десетина по-
лицейски автомобили
и кола на пожарната.
Няма данни за пост-
радали при инциден-

Кола се блъсна в портала на сградата, където се намират офисите на германската
канцлерка Ангела Меркел. От двете страни на колата били изписани лозунги "Спрете

глобалистката политика" и "Проклети убийци на деца и на възрастни хора".

готова да води света",
заяви Джо Байдън, прид-
ружаван от бъдещата си
вицепрезидентка Камала
Харис.

Тази първа серия от
номинации включва
няколко опитни политици,
служили по време на
мандата на Барак Обама,
като Антъни Блинкън,
който ще оглави дипло-
мацията. "Не можем да
решим сами проблемите
на света", заяви бившият
номер две в Държавния
департамент на САЩ.
"Мултилатерализмът се
завръща, дипломацията
се завръща", добави
бъдещата американска
представителка в ООН
Линда Томас-Грийнфийлд.

Показвайки ангажи-
мента си да се бори
срещу "климатичната
криза", една "екзистенци-
ална заплаха", бъдещият
46-и президент на САЩ
създаде роля на специа-
лен пратеник за Джон
Кери. Този бивш първи
дипломат беше подписал
от името на САЩ спора-

зумението за климата,
договорено през 2015 г.
Новоизбраният прези-
дент е обещал да се
върне още в първия ден
на мандата си в Париж-
кото споразумение и да
постигне въглеродната
неутралност в САЩ до
2050 година.

Заявявайки, че иска
да даде по-важно място
на жените и малцинства-
та, бившият вицепрези-
дент на Барак Обама
номинира първия латино-
американец начело на
министерството на вът-
решната сигурност,
Алехандро Майоркас,
както и първата жена,
ръководител на разузна-
вателните служби - Аврил
Хейнс. Демократът пред-
вижда също така според
източник от неговия
антураж да номинира за
министър на финансите
председателката на
централната банка Джа-
нет Йелън.

Като избира тези
квалифицирани и с уп-
равленски опит личности,

Джо Байдън показва
завръщане към една по-
традиционна политика от
тази на предшественика
си Доналд Тръмп, прис-
тигнал във Вашингтон с

обещанието да скъса с
върхушката. Демократът
обаче отхвърли идеята,
че със своя екип просто
повтаря още един мандат
на Обама. ç

та, посочва Ройтерс.
Според ДПА обаче
един човек е бил ра-
нен и му се оказва по-
мощ в пристигнала на
място линейка.

Металната врата на
входа на офиса на
Меркел е била леко
повредена. Берлинс-
ката полиция поясни,
че водачът на колата
я блъснал умишлено
във вратата. Той е мъж
на средна възраст и
е бил откаран до по-
лицейски участък. Ко-
лата е била преместе-

на от мястото на ин-
цидента. Регистраци-
онните й табели били
от северозападния ок-
ръг Липе.

По -късно вчера
Меркел трябваше да
има видеоконферент-
на среща с ръководи-
телите на германски-
те провинции, на коя-
то ще бъдат обсъдени
бъдещите стъпки за
борба с коронавирус-
ната пандемия, вклю-
чително и евентуално
удължаване на наци-
оналната карантина. ç
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Лудогорец няма да
може да разчита на двама
от основните си футболис-
ти за днешния двубой от
Лига Европа с Тотнъм.
Става въпрос за Сисиньо
и Алекс Сантана. Двамата
отпаднаха от групата на
"орлите" за гостуването на
лондончани тази вечер от
22 часа и си останаха в
България. За сметка на
това Кирил Десподов ще
бъде на разположение на
Станислав Генчев. Офан-
зивният футболист не е
играл от мача с Антверп,
когато се контузи, но вече
е готов. Треньорският щаб
ще реши в последния
момент дали той да започ-
не титуляр или да влезе,
като резерва.

Наставникът на Лудого-
рец Станислав Генчев
обяви, че е има сериозни
трудности при определяне-
то на групата за гостуване-
то на Тотнъм. Причината е,
че част от играчите са
били болни и имат само
по една или две трениров-
ки. "През последните две
седмици доста нарушихме
тренировъчния процес.
Имахме болни футболисти.
В предстоящия двубой ще
има доста отсъстващи

Друг път не съм бил в такава ситуация
с 14-15 отсъстващи, призна треньорът
на "орлите" Станислав Генчев

Ëóäîãîðåö ñ Êèðèë Äåñïîäîâ, íî áåç
Ñàíòàíà è Ñèñèíüî ñðåùó Òîòíúì

играчи, които още не са
възстановени. Аут са
Сисиньо и Алекс Сантана.
Имаме още 12 футболисти,
които бяха болни и част от
тях ще трябва да играят
след само една трениров-
ка. Това ще е първи мач
на Десподов след дълго
отсъствие. Той е почти
готов, ще видим дали ще
влезе от първата минута
или като резерва", обяви
треньорът на Лудогорец на
път за Лондон.

"Беше ни трудно да
съберем групата. И друг
път се е случвало да
имаме болни и контузени,
но чак такава ситуация - с
14-15 футболисти, никога
не съм имал. Не го поже-
лавам на никого. Пробле-
мите са във всички линии.
Болните футболисти 2
седмици не са тренирали
и буквално вчера и онзи
ден излязоха от каранти-
на. Ще се наложи да
играят на една трениров-
ка. Това е доста трудно,
още повече срещу толкова
силен отбор", добави 39-
годишният специалист.

"Тотнъм е сериозен тим
и последните им резултати
потвърждават думите ми.
Човек трябва да си вярва

и да се стреми да изпълни
целите си. Ако не вярваме,
по-добре да си останем в
България", допълни Ста-
нислав Генчев. Изпълни-
телният директор на
Лудогорец Ангел Петричев
беше категоричен, че
клубът може само да
спечели от гостуването на
Тотнъм в Лондон. Той
повтори притесненията на
треньора Станислав Ген-
чев, че голяма част от
играчите ще трябва да
играят само на една-две
тренировки след премина-
ване на карантина заради
коронавирус, а самият
отбор няма официален мач
от две седмици. "От такова
гостуване можем да спече-
лим много, тъй като кон-
тактуваме с отбор, който е
на световно ниво като

организация. Има какво да
научим от колегите и в
игрови, и в организацио-
нен план. Аз останах
впечатлен от тях при
гостуването им в Разград.
Предполагам, че сега ще
има много нови неща,
които бихме научили",
обяви Петричев.

"При всички случаи
няма да покажем истинс-
кото лице на Лудогорец
заради сериозните кадро-
ви проблеми. През послед-
ните 2 седмици ситуацията
беше много тежка. Няма-
ше нормален тренировъ-
чен процес, имаме конту-
зени, болни. Нямам спо-
мен да сме тръгвали за
гостуване с толкова сери-
озни проблеми", добави
изпълнителният директор
на Лудогорец.ç

Бившият пилот от Формула 1
Дейвид Култард не е голям опти-
мист относно здравословното със-
тояние на седемкратния световен
шампион Михаел Шумахер. Както
е известно, вече седем години мно-
го малко се знае за положението
на германеца, който пострада теж-
ко след падане, докато караше ски.
"Познавам добре Шумахер. Дълги
години се състезавахме заедно. По-
сещавали сме много партита, на
които установихме, че имаме мно-
го общи интереси. За него, а и за
мен, семейството е всичко. Възхи-
щавах се на начина, по който със
съпругата му Корина отгледаха де-
цата си", заяви британецът, който
за 15 години във Формула 1 има
13 победи.

"Запознат съм с настоящото му
състояние. Всички се надяваме, че
Михаел ще се възстанови. Нещата
са такива, каквито са. Трябва на
всички да е ясно, че новините не
са добри и положението е тежко",
коментира Култард пред Stats

Íîâèíèòå çà Øóìàõåð íå ñà äîáðè,
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Perform News.
Бившият пилот на Уилямс, Мак-

ларън и Ред Бул взе отношение и
по темата за постоянните сравне-
ния на Шумахер с Люис Хамил-
тън. Наскоро Хамилтън се израв-
ни с германеца по спечелени све-
товни титли - по седем. "За мен
няма съмнение, че ако Михаел се
състезаваше днес, с формата от
най-добрите си години, щеше да
гледа на Хамилтън като на един
равностоен конкурент. Шумахер
беше невероятен, сега Люис е не-
вероятен. Самият начин, по който
стигна до победата в Истанбул, бе-
ше доказателство за това. Да стар-
тираш шести в трудните условия и
накрая да спечелиш със сериозен
аванс, това не е по силите на все-
ки пилот във Формула 1. Нека
всички разберат простата истина,
че Хамилтън не само е един от
най-добрите пилоти от своето по-
коление, той е един от най-добри-
те в историята на спорта", завър-
ши Дейвид Култард.ç

Наставникът на Лудогорец Станислав Генчев обяви, че е има сериозни
трудности при определянето на групата за гостуването на Тотнъм

Боксовата легенда Майк Тайсън ще прибере около 10 милиона долара при завръщането си на ринга след 15-
годишно отсъствие срещу Рой Джоунс-младши в неделя. Сумата е почти двойно по-голяма от тази, за която
ще излезе Кубрат на 12 декември срещу Антъни Джошуа в Лондон и тройно по-висока от тази, която ще
прибере опонентът му Джоунс (около 3 милиона). Според непотвърдена информация Кобрата ще вземе

между 5 и 6 милиона долара. За разлика от българина, Джошуа ще стане с 60 милиона по-богат от срещата
в британската столица.

"Всички спортни мероприятия
с тренировъчен и състезателен
характер за лица над 18 г. и меж-
дународните състезания за лица
под 18 г. се провеждат без пуб-

Äåðáèòî ÖÑÊÀ -
Ëåâñêè
íà 18 äåêåìâðè

лика. Преустановяват се посеще-
нията във фитнес центровете",
пише още  в заповедта на ми-
нистър Ангелов.

При това положение футбол-
ното и останалите спортни пър-

венства ще продължат да се про-
веждат по план, но без публика.
От Футболния съюз обявиха ко-
га ще се изиграят отложените ма-
чове от Първа лига. Програмата:
Левски - Локомотив (Пд) - 2 де-

кември, Берое - Левски - 9 де-
кември, Царско село - Ботев (Пд)
- 16 декември, ЦСКА - Левски -
18 декември, Берое - Монтана -
19 декември и Лудогорец - Бо-
тев (Пд) - 20 декември.ç

От стр.1

Георги Кабаков ще
ръководи дербито
на Пловдив между Локомотив
и Ботев в събота от 18,30
часа. Петър Костадинов пък
ще бъде главен рефер на
двубоя между ЦСКА и ЦСКА
1948 в неделя от 19,45 часа.
Ето и другите съдийски наряди
14-ия кръг на Първа лига:
Георги Давидов - Черно море -
Славия в петък от 17,30 ч.;
Волен Чинков  - Арда -
Монтана в събота от 12 ч.;
Николай Йорданов - Лудогорец
- Ботев (Враца) в неделя от
14,45 ч.;  Георги Димитров -
Етър - Царско село в понедел-
ник от 17,30 часа.

Ботев (Пд) освободи
още един чужденец,
съобщиха от футболния клуб.
Това е халфът Мохамед
Брахими, който бе на проби и
игра в контролата със
Септември (Симитли). 22-
годишният полузащитник не
успя да впечатли и  "канарче-
тата" не му предложиха
договор. Преди дни Ботев се
раздели и с друг чужденец -
Фабио Бурбано.

Нидерландската
звезда Марко ван
Бастен остро
критикува
Лео Меси. Легендарният
нападател, станал европейски
шампион с родината си през
1988 година, е един от
малкото, позволили си да
отправят остри реплики към
аржентинския техничар. "Той
играе лошо. Наистина играе
лошо. Меси играе като
сладкар, както и Гризман. Лео
не е доволен от ситуацията в
Барселона. След това дойдоха
проблемите му на терена.
Получава се натрупване. Не
виждам човека, когото
познаваме", заяви Ван Бастен.


Íàêðàòêî



ÑÏÎÐÒ 13 26.11.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Áðóíî Àêðàïîâè÷ ãîòâè
ëþáîïèòåí õîä â ÖÑÊÀ

Треньорът на ЦСКА
Бруно Акрапович подготвя
интересно решение за
един от проблемните
постове в отбора. Левият
бек Брадли Мазику беше
заразен с коронавирус и
отпада от сметките на
босненския специалист за
мача с Йънг Бойс от
груповата фаза на Лига
Европа. Двубоят е тази
вечер от 19,55 часа на
Националния стадион
"Васил Левски". Според
източници на БЛИЦ
Акрапович е пробвал на
тренировка вариант с
Греъм Кери. Ирландецът е
офанзивен футболист и
играе по крилото, но
Бруно го е тествал в
ролята на ляв бек.

Всички играчи (без
Мазику) на ЦСКА са с
отрицателни тестове за
коронавирус. В това
число влиза и Тиаго
Родригес, за когото
имаше опасения, че е
пипнал заразата. Оказа
се, че лекото му неразпо-
ложение не се дължи на
COVID-19. В състава за
мача с Йънг Бойс се
завръща Иван Турицов,
след като карантината му
изтече и той вече трени-
ра с отбора. "Червените"

двата отбора не беше
голяма. Тогава нашите
грешки им позволиха да
вкарат повече голове",
сподели Синклер пред Би
Ти Ви.

"Новият треньор държи
много на дисциплината.
Прилага идеите си посте-
пенно, защото знае, че
резките корекции не биха
били правилни. От самото
си пристигане беше ясен
какво иска от нас, какъв
футбол да играем и какъв
характер да показваме.
Бавно, но уверено вървим
към прогрес", добави 24-
годишният англичанин. ç

Всички
футболисти на
"червените" са
с отрицателни
тестове за
коронавирус

Îò "Ãåðåíà"  îòêàçàëè 250 õèëÿäè äîëàðà çà Ñòàíèñëàâ Èâàíîâ

направиха вчера вечерна
тренировка на Национал-
ния стадион "Васил Левс-
ки", където ще се състои
двубоят. До последно под
въпрос ще е Амос Юга,
който е леко контузен.

Едно от новите попъл-
нения на ЦСКА този
сезон, Джером Синклер,
разкри каква е рецептата
за успех срещу Йънг
Бойс.  "Можем да спече-
лим, ако влезем в мача
организирани, играем
както можем и държим
инициативата. Имахме
шансове и предишния
път, разликата между

Ръководството на Левски от-
каза оферта от 250 000 долара
за Станислав Иванов,  съобщава
Sportal.bg. Сериозно желание да
привлече таланта изяви тимът от
Мейджър лийг сокър - Чикаго Фа-
йър. Интересното е, че това се
случва в момент, в който "сини-
те" имат спешна нужда от фи-
нансова инжекция, след като пла-
щането на заплати в клуба за-
къснява с месеци. Още по-стран-
ното е, че от средата на октомв-
ри младежкият национал е "зам-
разен" от собственика Наско Си-
раков. "Синият" началник наре-
ди на предишния треньор Георги
Тодоров да не го взима в група-
та още на 15 октомври. А още
по-нелогичното е, че тези реше-
ния се взимат, след като Иванов
от първи януари има право да
подпише предварителен договор
с всеки един клуб, който има ин-
терес към него и той желае, но в
касата на Левски няма да влезе
трансферна сума. Причината за
това е, че контрактът му с Левс-

ки е до лятото, а правилникът на
ФИФА разрешава на даден играч
да подпише с друг клуб шест ме-
сеца преди края на настоящия
му договор.

Според Sportal. bg  два клуба
от елита на България също имат
желание да парафират с изпад-
налия в немилост на "Герена" фут-
болист. Проблемът на тима от
стадион "Георги Аспарухов" е, че
при договор с роден клуб, пари-
те от компенсациите за разви-
тие и формиране на футболиста
до навършване на 23 години, ко-
ито ще получи Левски по зако-
ните на ФИФА, са доста по-мал-
ки.

Наско Сираков е бесен на на-
падателя, тъй като 21-годишният
футболист отказа трансфер в ти-
ма от Втора бундеслига Ерцге-
бирге (Ауе), след като от Левски
се бяха разбрали за трансфер-
ната сума с германците. Собст-
веникът на Левски в прав текст
обявил, че Иванов или ще под-
пише нов договор, или повече

няма да играе нито една минута
до лятото, но пък ще си получа-
ва заплатата. Предложението на
"сините" към младежкия нацио-
нал е за договор за една година
със задължителна опция за отку-
пуване на стойност 700 000 ев-
ро. Цена напълно нереална за
икономическата ситуацията в све-
та, която сериозно засегна и най-
популярната игра на планетата.

Новият треньор на "сините"
Славиша Стоянович е казал яс-
но, че иска да разчита на Ива-
нов. Именно под негово ръко-
водство талантът отбеляза пър-
вите си два гола за Левски в
професионалния футбол, когато
се разписа в турнира за Купата
на България срещу Атлетик (Кук-
лен). Специалистът иска да вдиг-
не Левски, който е на 12-о мяс-
то в класирането, на крака и за-
това има нужда от всеки един
играч, независимо дали футбо-
листът има договор за още ня-
колко месеца или дългосрочен
контракт.ç

Група Е
Краснодар – Севиля 1:2
0:1 Иван Ракитич 4, 1:1 Вандерсон 56, 1:2 Мунир Ел Хадади

90+5
Рен – Челси 1:2
0:1 Калъм Хъдсън-Одой 22, 1:1 Серу Гираси 85, 1:2 Оливие

Жиру 90+1
Класиране

1. Челси 9-1 10
2. Севиля 6-3 10
3. Краснодар 4-10 1
4. Рен 2-7 1

Група F
Лацио – Зенит 3:1
1:0 Чиро Имобиле 3, 2:0 Марко Пароло 22, 2:1 Артьом Дзюба

25, 3:1 Чиро Имобиле 55-дузпа
Борусия (Дортмунд) – Брюж 3:0
1:0 Ерлинг Холанд 18, 2:0 Джейдън Санчо 45+1, 3:0 Ерлинг

Холанд 60
Класиране

1. Борусия 9-3 9
2. Лацио 8-4 8
3. Брюж 3-8 4
4. Зенит 3-8 1

Група G
Ювентус – Ференцварош 2:1
0:1 Мирто Узуни 19, 1:1 Кристиано Роналдо 35, 2:1 Алваро

Мората 90+2
Динамо (Киев) – Барселона 0:4
0:1 Сержиньо Дест 52, 0:2 Мартин Брайтуайт 57, 0:3 Мартин

Брайтуайт 70-дузпа, 0:4 Антоан Гризман 90+2
Класиране

1. Барселона 13-2 12
2. Ювентус 8-4 9
3. Динамо 3-10 1
4. Ференцварош 5-13 1

Група H
ПСЖ – РБ Лайпциг 1:0
1:0 Неймар 11-дузпа
Манчестър Юнайтед – Истанбул Башакшехир 4:1
1:0 Бруно Фернандеш 7, 2:0 Бруно Фернандеш 19, 3:0 Маркъс

Рашфорд  35-дузпа, 3:1 Дениз Тюрюк 75, 4:1 Даниел Джеймс
90+2

Класиране
1. Манчестър Юнайтед 12-4 9
2. Пари Сен Жермен 5-4 6
3. РБ Лайцпи 4-7 6
4. Истанбул 3-9 3

Øàìïèîíñêà ëèãà – 4-òè êðúã

Севиля, Челси, Барселона и Ювентус вече си осигуриха
участие в следващата фаза на турнира

21-годишният Станислав Иванов изпадна в немилост на "Герена",
след като отказа да подпише договор с Ерцгебирге (Ауе)

Новият треньор на ЦСКА Бруно Акрапович планира интересни тактически
варианти за срещата с Йънг Бойс
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Дискусионен клуб" п)
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Не се страхувай" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

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

със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 "Дискусионен клуб" (п)
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.30 "Студио Икономика" (п)
00.30 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.45 "Общество и култура" (п)
02.45 "Не се страхувай" (п)
03.45 "Лява политика" (п)
04.50 "За историята свободно" (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
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 4 - тв филм

/2 епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Копринени-

те буби
15.15 Влакът на динозаврите 2 - анима-

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
21.30 Студио "УЕФА Лига Европа"
22.00 Футбол: Тотнъм - Лудогорец, среща

от турнира на УЕФА "Лига Европа"
- пряко предаване от Хатпър стади-
он /Лондон/

00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.30 Бразди /п/
04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Когато сърцето зове 4 - тв филм

/2 епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.
10

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-
мация, сериал, еп. 14

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,

еп. 12
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 159, 160
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 5, еп. 17
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Опасни улици" - сери-
ал, с. 14, еп. 99

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.

3, еп. 112
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.

8, еп. 8
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.

18
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 81

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.
2, еп. 21

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 24 - 26
(последен)

07.30 "Трансформърс Прайм" - сериал,
еп. 1

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.
2, еп. 21

09.00 "Чък" - сериал, еп. 13
10.00 "Супер коли" - поредица за луксоз-

ни автомобили, с. 6, еп. 9, 10
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.

11
12.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 13
13.00 "Бившата" - трилър (САЩ, 2019),

режисьор Дани Будай, в ролите:
Алиша Зиглър, Маяра Уолш, Филип
Бойд, Джак Кризманич и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.
2, еп. 22

16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 1
17.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.

12
19.00 Сезонът на ЦСКА-София и Лудого-

рец в УЕФА Лига Европа - магазин-
но предаване

19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа, групова

фаза IV-ти кръг: ЦСКА - Йънг Бойс
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа, групова

фаза IV-ти кръг: Рейнджърс - Бен-
фика

00.00 Лига Европа, обзор
01.00 "Шпиони: За общото благо" - ек-

шън, трилър (Великобритания,
2015), в ролите: Кит Харингтън,
Питър Фърт, Дженифър Ийли, Май-
къл Уайлдман, Тапънс Мидълтън,
Тим Макинърни и др.

02.45 "Бягство от затвора" - сериал, еп.
12

03.30 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
04.15 "Чък" - сериал, с. 2 еп. 1

bTV COMEDY

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

19, 20
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 "Нова в града" - романтичен, коме-

дия (САЩ, Канада, 2009), режи-
сьор Джонас Елмър, в ролите: Рене
Зелуегър, Хари Коник мл., Шабан
Фалън, Джей Кей Симънс, Франсис
Конрой 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" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 24, с.

6, еп. 1
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 131
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 94, 95
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, еп. 21,

22
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 7, 8
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 4, 5
00.00 "Нова в града" /п./ - романтичен,

комедия (САЩ, Канада, 2009)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Кухня" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
5, 6

08.00 "Хрониките на Нарния: Плаването
на разсъмване" - фентъзи, семеен,
приключенски (САЩ, 2010), режи-
сьор Майкъл Аптед, в ролите: Бен
Барнс, Скандар Кейнс, Джорджи
Хенли, Уил Полтър, Лора Брент,
Тилда Суинтън и др.

10.30 "Добрият доктор" - сериал, еп.7, 8
12.45 "Супертатко" - комедия (Бразилия,

2015), режисьор Педро Аморим, в
ролите: Николи Балс, Рафиня Бас-
тус, Лукас Бромбини, Дани Калаб-
реса и др.

14.30 "Изгубената сестра" - трилър (САЩ,
2019), в ролите: Катрина Бегин,
Дайора Беърд, Марк Фамилиети,
Рейчъл Брук Смит и др.

16.15 "Измамените" - трилър, драма, во-
енен (САЩ, 2017), в ролите: Ел
Фанинг, Колин Фарел, Никол Кид-
ман, Кирстен Дънст, Ангари Райс,
Уейн Пер, Мат Стори и др.

18.30 "Пърси Джаксън и боговете на
Олимп: Похитителят на мълнии" -
фентъзи, приключенски (Великоб-
ритания, Австралия, Канада, САЩ,
2010), в ролите: Логан Лърман,
Кевин Маккид, Стив Куган, Алек-
зандра Дадарио, Пиърс Броснан,
Росарио Доусън, Катрин Кийнър

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Денят на независимостта: Нова

заплаха" - фантастика, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2016), в ролите:
Джеф Голдблъм, Лиъм Хемсуърт,
Шарлот Генсбур, Вивика Фокс, Си-
ла Уорд, Уилям Фиктнър, Майка
Монро, Джоуи Кинг, Бил Пулман,
Джъд Хърш

23.30 "Чистилището" - уестърн, фентъзи
(тв филм, САЩ, 1999), режисьор
Ули Едел, в ролите: Сам Шепърд,
Ерик Робъртс, Питър Стормеър,

Ранди Куейд, Дони Уолбърг и др.
01.30 "Да бъдеш Флин" - драма (САЩ,

2012), в ролите: Пол Дейно, Ро-
бърт Де Ниро, Джулиан Мур, Оли-
вия Търлби, Лили Тейлър, Уес Стъ-
ди и др. [14+]

03.30 "Край морето" - драма, романтичен
(САЩ, 2015), в ролите: Анджелина
Джоли, Брад Пит, Мелани Лоран,
Мелвил Пупо, Нилс Ареструп и др.
[14+]

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 дъще-

ри" - 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" (премиера) - те-

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - 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 дъще-

ри" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Вълшебства по Коледа" - романти-
чен филм с уч. на Съмър Глау, Джон
Брадъртън, Дан Готие, Мейсън Кук
и др./п/

09.00 "Обети на любовта" - семеен филм
с уч. на Паркър Янг, Никол Гейл
Андерсън, Кариса Лий Стейпълс,
Алиша Уейнрайт и др.

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

12.00 "Дъхът на живота" - романтична
драма с уч. на Андрю Гарфийлд,
Клеър Фой, Миранда Райсън, Том
Холандер, Ед Спилърс, Дейвид Бът-
лър, Том Холандър, Бен Лойд-Хюз,
Камила Ръдърфорд и др.

15.00 "Само ти" - комедия с уч. на Мариса
Томей, Робърт Дауни Младши, Бо-
ни Хънт, Хоаким Де Алмейда, Били
Зейн и др.

17.10 "Карате кид" - екшън с уч. на Джеки
Чан, Джейдън Смит, Тараджи Пенда
Хенсън, Уенуен Хан, Ронгуанг Ю и
др. /п/

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

21.00 "По приятелски" - комедия с уч. на
Мила Кунис, Джъстин Тимбърлейк,
Патриша Кларксън, Джена Елфман,
Браян Грийнбърг, Ричард Джен-
кинс, Уди Харелсън и др.

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

00.00 "Свещените земи" - комедия с уч.
на Джеймс Каан,Том Холандър, Джо-
натан Рийс Майерс, Розана Аркет и
др. /п/

Тв програма - четвъртък, 26 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 остане почти тихо, в низините на места - с мъгли.

Минималните температури ще са от минус 4 до около 2 градуса,
а дневните - от 7 до 12, но в местата с по-трайни мъгли ще
остават малко по-ниски.

В петък минималните температури ще останат без промяна.
През деня в източните райони ще се появи слаб вятър от югоиз-
ток и дневните температури в планините и високите места там
ще се повишат до около 13-14 градуса. В западната половина
на страната на много места ще остане мъгливо преди обяд, а
температурите ще са около 10 градуса.

В събота минималните температури слабо ще се повишат, а
дневните ще останат без съществена промяна - от 6-8 градуса в
ниските места с мъгли до 13 в по-високите хълмисти части.

В неделя ще се появи вятър от изток-североизток и дневните
температури ще се понижат. Ще остане почти без валежи.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Чистилището" - уестърн,
фентъзи, режисьор Ули Едел, в ролите: Сам Шепърд,

Ерик Робъртс, Питър Стормеър, Ранди Куейд,
Дони Уолбърг и др.
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Ôèëìúò "Êðúñòíèöàòà" ñ Èçàáåë Þïåð
ùå ãëåäàìå ïî êèíàòà

От 27 ноември филмът "Кръстница-
та" е в програмата на всички арт
киносалони в столицата, Културен
център G-8, Дом на киното, кино
"Одеон", кино "Влайкова", Евро Сине-
ма, както и в кино Арена, Сине Гранд
Парк Център София, Сине Гранд
София Ринг Мол, Варна, Пловдив,
Велико Търново и Габрово.

Френската криминална комедия
"Кръстницата" е от селекцията на
кино-литературния фестивал Синелиб-
ри. Заглавието откри тазгодишното
издание на фестивала и спечели
публиката със свеж хумор, социално
послание и превъзходна актьорска
игра.

Главната роля се изпълнява от
иконата на киното -   френската
актриса Изабел Юпер. Партнират й:
Иполит Жирардо, Фарида Учани,
Лилиан Ровер, Надя Нгуен. Юпер е
наполовина полицай, наполовина

Пуснаха монета с лика на
Прасчо - герой от "Мечо Пук"
Британският Кралски монетен
двор, съвместно с "Дисни",
пуска поредна колекционерска
монета от серията "Мечо Пух и
приятели". Монетата с номи-
нал 50 пени е с лика на
другарчето на популярния
герой, създаден от писателя А.
А. Милн - Прасчо. Това е
третата монета. Първите две -
с ликовете на Мечо Пух и
Кристофър Робин, са от
есента. Прасчо е изобразен с
глухарче в ръка.
Русенската опера представя
"Ромео и Жулиета" и "Полет
към светлината"
Балетните спектакли "Ромео и
Жулиета" и "Полет към
светлината" ще бъдат предста-
вени днес в Доходното здание
на Русе. Хореографията и
режисурата са на Силвия
Томова, а сценографията и
костюмите са дело на Салва-
торе Русо. Балетът "Ромео и
Жулиета" - по музика на
Чайковски, е посветен на 180
години от рождението на
композитора. "Полет към
светлината" е по музика на
Росини, Чайковски, Масне,
Гершуин и Пиацола.

Íàêðàòêî

:

Органът - кралят на му-
зикалните инструменти, ще
звучи за Коледа в Добрич.
На концерта на 2 декември
наред с "Три коледни пие-
си" от цикъла "Мистичният
орган" на Шарл Турнемир в
Органовата зала ще проз-
вучат и произведения на
Николаус Брунс, Жан-Ба-
тист Лойе, Феликс Мендел-
сон, Доменико Чимароза,
Камий Сен-Санс.

Органистката Мария
Славова и Светлана Анче-
ва - първи обой на Софий-
ската опера и балет, ще по-
ведат ценителите на класи-
ката в света на барока и
романтизма. Мария Славо-

Êðàëÿò íà ìóçèêàëíèòå èíñòðóìåíòè
ùå çâó÷è â Äîáðè÷

Премиера на театралния
спектакъл "Небесна рана,
или екстазът" с режисьор
Симеон Димитров се играе
днес от 19.00 ч. в Клуб "Мо-
дерен театър" на Бургас.

Спектакълът е изграден
по авторската пиеса на Си-
меон Димитров за личност-
та на гениалната поетеса
Емили Дикинсън.  Блестящо-
то слово и нейната поезия
и високото ниво на фило-
софското й съдържание про-
вокират автора за създава-
не на пиесата и спектакъ-
ла.

Образът на главната ге-
роиня се изпълнява от мла-
дите актриси Велислава Ди-
мова и Мария Германова.
Двойствеността на образа в
пиесата изследва сложния
вътрешен живот на личност-
та на Дикинсън. Противоре-
чивото съжителство на две

Ïîåòåñàòà Åìèëè Äèêèíñúí
îæèâÿâà íà áóðãàñêà ñöåíà

същности е част от творчес-
ката природа въобще, а в
спектакъла тя придава още
един пласт към сложната
личност на Емили.

Спектакълът поставя сво-
еобразно начало на Театър
"Интимен" - театъра на Си-
меон Димитров. Философия
и поезия се сливат и докос-
нат най-фините пластове на
човешката душа. ç

ва е възпитаничка на проф.
Нева Кръстева. Участвала
е в майсторски класове за
орган в Австрия и Германия
и има многобройни органо-
ви рецитали.

Името на Светлана Анче-
ва е свързано с български-
те премиери на емблема-
тични произведения за
обой, както и със светов-
ните премиери на "Соната
за обой и пиано" на Васил
Казанджиев и "Музика за
Слав" от Константин Или-
ев. Празничният афиш ще
продължи на 22 декември
с концерт на органиста Ян-
ко Маринов и сопраното
Дона Стоянова. ç

"Ñàìà æåíà"â Ñàòèðè÷íèÿ òåàòúð "Àëåêî Êîíñòàíòèíîâ"
На 28 ноември от 19.30

ч. ще гледаме пиесата "Са-
ма жена". Със средства,
характерни за кабаретния
жанр, двамата актьори Ал-
бена Михова и Калоян Три-

фонов ни представят сце-
ни от живота на три жени,
живеещи в различни све-
тове, но обединени от общ
проблем - мъжа. Виртуоз-
но влизайки в ролите на

съпруга, майка, домакиня,
любовница , съвсем по
женски, тя - жената, успя-
ва да намери изход от вся-
ка ситуация. Режисьор е
Николай Младенов. Соч-

ният, пикантен хумор - ем-
блема за стила на Дарио
Фо, умело преплетен с ня-
колко музикални изпълне-
ния, ще ни накара да се
размечтаем. ç

наркодилър, или 100% Изабел Юпер.
Грандамата на френското кино влиза
в кожата на изморена преводачка в
полицейско управление, която се
гмурка в опасните води на наркотра-
фика. В центъра на  забавната  коме-
дия е Пасианс Портофю - преводачка
от френски на арабски. Доходите й са
ограничени, а ексцентричната й майка
е в болница и изисква съответни
грижи. Когато си дава сметка, че
познава един от подслушваните
наркодилъри, Пасианс решава да
действа.

Най-известните филми с нейно
участие са: "Тя", "Пианистката", "Пле-
тачката на дантели", "Виолет Нозиер",
"Церемонията", "Мадам Бовари" и
"Дамата с камелиите". Освен във
френски актрисата се снима и в
чуждестранни филми -  италиански,
немски, полски, британски, американ-
ски, азиатски и сръбски продукции. ç


