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Руският президент Владимир Путин изпрати поздравително писмо до
Румен Радев по случай преизбирането му на поста президент на България. Това съобщи пресслужбата на Кремъл. "Убедителната Ви победа на
изборите свидетелства за доверието към Вас от страна на българските
граждани. Надявам се, че Вашата работа като държавен глава и занапред ще съдейства за развитието на конструктивните руско-български
взаимоотношения", се казва в поздравлението на Путин. ç
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Âó÷è÷: Ñúðáèÿ ùå
äàâà 4000 åâðî
ïðè ðàæäàíå
íà ïúðâî äåòå

Çåìåäåëèåòî
под прицела на антикорупционната агенция

Сърбия ще плаща по 300
000 динара при раждане
на първо дете, съобщи
вчера президентът Александър Вучич в обръщение
към нацията. Имайки
предвид, че изчезваме
като нация, разработихме
нови демографски мерки.
Населението ни застарява,
икономическото ни
развитие по-нататък ще
зависи от нашите действия
в сферата на демографията, каза Вучич. От 1
януари за първо дете
държавата ще отпуска по
300 000 динара (2550
евро), като общата сума
ще бъде около 4000 евро.
Ще бъдат увеличени и
сумите за второ и трето
дете, каза президентът. ç
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Ëóäîãîðåö èìàë
øàíñîâå çà
óñïåõ â Áåëãðàä
Изпълнителният директор
на Лудогорец - Ангел
Петричев, заяви преди
заминаването на тима за
Белград, че българският
тим има реални шансове
за успех срещу Цървена
звезда. Двубоят от
груповата фаза на Лига
Европа срещу Цървена
звезда е тази вечер от
19,45 часа. "Шансовете
са напълно реални да
играем в евротурнирите
напролет, стига да вземем
две победи. Надявам се в
оставащите два мача
момчетата да не играят
под голямо напрежение,
да се забавляват, да
дадат най-доброто от себе
си и да зарадваме нашите
привърженици. Нас не ни
притесняват мачовете на
гъсто, а контузиите, които
се получиха през последните месеци. В европейските турнири играхме без
някои от най-ключовите
ни футболисти. По-малка
е възможността за вариации и ротации, но тези
момчета, които са налични, имат качествата да се
представят добре", заяви
Петричев. ç

Âðåìå å äà ïðåìàõíåì ïîëèòè÷åñêèòå èíâåñòèòîðè îò ñåêòîðà, ÷ðåç
êîèòî ñå êîíòðîëèðàò ãðóïè îò íàñåëåíèåòî, çàÿâè ëèäåðúò íà
"Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà" Êèðèë Ïåòêîâ
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инистерството на земеделието е единственото
място в света, в което
данни за субсидиите
няма дори и финансовият министър. Време
е да премахнем политическите инвеститори
от сектора, чрез които
се контролират групи от
населението. Това министерство трябва да е
основен фокус на новата антикорупционна
агенция, заяви лидерът
на "Продължаваме промяната" Кирил Петков
на поредната среща
преговори за съставяне на бъдещото правителство, която този път
събра аграрните експерти на ПП, ИТН,
БСП и ДБ. Партиите се обединиха за таван върху евросубсидиите, но точният му
размер ще стане ясен на следващи срещи, защото по еврорегламент той е между 60 000 и 100 000 евро.
Горският експерт на "Продължаваме

промяната" Александър Дунчев, който бе
и шеф на Агенцията по горите в служебното правителство, посочи, че голяма част
от назначенията се правят по политическа линия и отзад винаги стърчи ръката
на ДПС и частично на ГЕРБ, което трябва да се промени.
<2

Ïàíàèðúò íà êèñåëîòî
ìëÿêî â Ðàçãðàä ñ
ïðèçíàíèå îò CIOFF
Панаирът на киселото мляко и Фестивал на
народните традиции и занаяти, организиран от
община Разград, е удостоен със Статут CIOFF
International Festival за периода 2021-2030 година, съобщиха от общинската администрация.
Признанието за културното събитие е получено на завършилия преди дни 50-и юбилеен
световен конгрес на CIOFF в Будапеща. CIOFF
е акредитирана към Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство на човечеството.
От организираните от CIOFF в целия свят
над 1000 фестивала, подобен статут имат 230
събития, уточняват от общината.
Разградският Панаир на киселото мляко получава този престижен статут за втори път, като
първият бе през 2011 година.
Това е признание както за високото професионално ниво на организацията на събитието,
така и за публиката, която вече 19 години посреща сърдечно фолклорни състави от всички континенти, коментираха от общината. ç
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ойната на пътя
продължава да
взима жертви, а
България да е на
първото място в трагичната класация. Автобусната катастрофа на магистрала "Струма" е инцидентът с най-много убити по
българските пътища. Тази
огромна човешка трагедия
за пореден път трябва да
бие силно камбаната,
която да звучи тревожно
и дълго по всички краища
на България.
На 28 октомври тази
година информацията за
жертвите на пътя както
винаги е ужасяваща 405 безвъзвратно
загубени човешки живота
от началото на годината.
Статистиката показва, че
и тук сме на първо място
в Европа, както при
всички други негативни
явления. За убийците на
пътя досега у нас няма
заслужени наказания.
Като причини за катастрофите най-често се
установява нарушения на
правилника за движение
по пътищата - превишена
скорост, неспазена
забрана за изпреварване,
употреба на алкохол и
наркотични вещества.
Следва дълго разследване
и ако има решение за
наказания, те не успокояват близките на загиналите. Не можем да
забравим семейството
баща, майка и двете им
деца, не можем да
забравим бабата и дядото
с двете им внучета, трите
жени, чакащи на спирка,
и много, много още убити
на пътя от безумни
шофьори убийци.
Единственият начин да
се спре войната на пътя
е незабавно да се
гласуват много строги
закони: отнемане на
шофьорска книжка
завинаги, лишаване от
свобода до края на
живота в затвор при
тежък физически обществено полезен труд, без
право на замяна.
Доц. Христина
КАТРАНУШКОВАКОЛЕВА

Óäúëæèõà
åïèäåìè÷íàòà
îáñòàíîâêà
äî ìàðò
Министерският съвет
прие решение за
удължаване срока на
обявената извънредна
епидемична обстановка
от 1 декември 2021 г.
до 31 март 2022 г.
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Късо съединение в електрическата инсталация остава основната версия за пожара в Дома за стари хора в село Рояк.
Огнената стихия отне живота на
9 души, припомня БНТ. Оцелелите все още се възстановяват
от шока. Огледите вече приключиха.
Назначени са пожаро-технически експертизи, които ще покажат точната причина за възникването на пожара. Кампанията за подпомагане на оцелели-

те възрастни хора продължава,
защото те имат нужда от вещи
първа необходимост. Разследването на пожара в село Рояк вече е под специалния надзор на
варненската Апелативна прокуратура.
Решението е взето поради
фактическата и правната сложност на случая и заради обществената му значимост. Според
управителя на дома Милена Мазурек периодично са правени
проверки дали всичко е в изп-

равност. В дома са настанени
и хора с деменция, които често
не могат да отговарят за действията си.
Това породи съмнения дали
е имало достатъчно персонал,
който да се грижи за хората.
Това са хора, които са с достатъчно богат опит. Така че това,
което мога да кажа, е, че са
направили всичко възможно и
са достатъчно квалифицирани,
за да се грижат за такъв тип
хора, твърди Милена Мазурек.

Оцелелите от пожара в момента са настанени в хотел към
общинския спортен комплекс в
село Аспарухово и се чувстват
добре. Тъй като бяха евакуирани без личните им вещи, хората
имаха нужда от топли дрехи.
Жители на Дългопол и Рояк
веднага се отзоваха на призива
в социалните мрежи. Община
Дългопол ще организира кампания за събиране на средства за
ремонт на Дома за възрастни
хора в село Рояк.ç

Êèðèë Ïåòêîâ:

Çåìåäåëèåòî òðÿáâà äà å îñíîâåí ôîêóñ
íà íîâàòà àíòèêîðóïöèîííà àãåíöèÿ
Министерството на
земеделието е единственото място в света, в
което данни за субсидиите няма дори и финансовият министър. Време е
да премахнем политическите инвеститори от
сектора, чрез които се
контролират групи от
населението. Това министерство трябва да е
основен фокус на новата
антикорупционна агенция,
заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил
Петков на поредната
среща преговори за
съставяне на бъдещото
правителство, която този
път събра аграрните
експерти на ПП, ИТН,
БСП и ДБ. Горският
експерт на "Продължаваме промяната" Александър
Дунчев, който бе и шеф
на Агенцията по горите в
служебното правителство,
посочи с какво се е
сблъскал в предходните
месеци, заемайки този
пост, и какво е променил.
Голяма част от назначенията в горите се правят по
политическа линия и
отзад винаги стърчеше
ръката на ДПС и частично
на ГЕРБ, което трябваше
да променим, припомни
Дунчев. Политиките, по
които ще работят партиите, са пренасочване към
повече субсидии за
плодове и зеленчуци,
създаване на възможности фермерите директно да
стигат до пазарите, популяризиране на местните
продукти, възможности за
нова поземлена реформа.

Öåëòà íà ÏÏ ùå å äà ìàõíå
ïîëèòè÷åñêèòå èíâåñòèòîðè,
êîèòî äà îáñëóæâàò òåõíèòå
èíòåðåñè ñ ïóáëè÷íè ñðåäñòâà,
çàÿâè ñúïðåäñåäàòåëÿò
íà "Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà"

Ферми над 15 000 дка не
им трябват субсидии,
можем да пренасочим тези
средства към други сектори, предложи Кирил Петков. Партиите се обединиха, че започват разговор
за таван върху евросубсидиите, но точният му
размер ще стане ясен на
следващи срещи, защото
по еврорегламент той е
между 60 000 и 100 000
евро. Партиите, които
преговарят за бъдещо
правителство, постигнаха
съгласие да намерят
решение на сагата за
порочните заменки на гори
и земи, за които България
бе осъдена от Брюксел.
Тепърва обаче ще се
прецизира начинът, по
който да се развалят
сделките, или да се намери друг подход, коментира
Топновини.бг. Използването на Министерството на
земеделието и всички
агенции като политически

инструменти за контролиране на голяма част от
населението под някакъв
вид, трябва да спре.
Особено за контролиране на по-отдалечените
райони в страната трябва да спре. Министерството на земеделието
трябва да е основен
фокус на новата антикорупционна агенция, каза
още Петков.
Той посочи, че целта
на партията ще е да
"махне политическите
инвеститори, които да
обслужват техните интереси с публични средства". Само в предходните
седмици преди изборите
2 в 1 се появиха редица
сигнали за раздаване на
дърва за огрев по партийни списъци, което,
наред с местната власт,
няма как да се случва и
без участието на горските власти. Дунчев предложи Агенцията по горите да излезе от Министерството на земеделието и да стане държавна
агенция, подчинена на
бъдещ вицепремиер по
въпросите на климата.
Наред с горите и сигна-

лите за дърва за огрев, от
години има сигнали, че
субсидиите за тютюн
също се използват за
политическо влияние в
отдалечените части на
страната. Останалите около
4000 производители на
тютюн се приемат предимно за електорат на ДПС.
Кирил Петков представи визия на "Продължаваме промяната" дребните и
средните производители
на плодове и зеленчуци
да стигнат до търговските
вериги. Идеята е създаване на 6 събирателни
пазара на територията на
страната, където ще се
събират както камионите
с внос на плодове и
зеленчуци, които ще
достигат дотам пломбирани от митничарите, така и
българската продукция.
Аграрният експерт на ИТН
Пламен Абровски лансира
идея за създаване на
верига от общински
магазини, в която различни производители да
могат да предлагат своите
храни. Абровски каза, че
работи вече по идеята в
своя избирателен район в
Монтана.ç

Ïúòÿò å áåç ñåðòèôèêàò è àêò 16 ïîðàäè ëîøî êà÷åñòâî

Поради лошо качество участъкът
на автомагистрала "Струма", където
при пожар и катастрофа починаха
45 души, не е бил сертифициран като автомагистрала. Зад изграждането на въпросния сектор пък стои македонската агенция "Маврово". Още
отпреди 15 години стана ясно, че този сектор е с доста лошо качество лоша настилка и меки мантинели.
Светлоотражателите по тях, т. нар.
котешки очи, не рефлектират на свет-

лината на фаровете и е трудна ориентацията, особено на завоите. Виражите са с противоположен надолнище и
събират вода. Винаги при дъжд стават
локви и има опасност от аквапланинг.
Затова и тази "автомагистрала" не е
сертифицирана. На нея ограничението е 120 км. Още преди 15 година
шофьори предизвестили тогавашния
транспортен министър Петър Мутафчиев, че пътят е рисков, само че не
са взети никакви мерки.ç
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Големите ученици се
връщат в клас в
областите с ниска
заболеваемост

Във Велико Търново учениците от 5. до 12. клас се
върнаха присъствено в клас
на ротационен принцип,
съобщи БНТ. От няколко дни
в общината заболеваемостта падна под 500 души на
100 000 население, което
дава възможност за присъствено обучение. Всички
директори са изготвили
седмични графици, които
определят кои ученици ще
учат онлайн и кои присъствено. Ротацията не важи за
най-малките, които са в час
в условията на масово
тестване. В две общини в
областта - Стражица и
Сухиндол, всички ученици
учат присъствено, защото
там заболеваемостта е под
250 души на 100 000.

Анастас Герджиков
продължава мандата си
като ректор на
Софийския университет

Ректорът на Софийския
университет "Св. Климент
Охридски" проф. Анастас
Герджиков, който участва в
изборите за президент, е
получил подкрепа от
членовете на Общото
събрание на висшето
училище да продължи
мандата си. Подкрепата е
получена по време на
онлайн заседание на
събранието. В заседанието
на върховния колективен
орган на университета са
участвали 336 регистрирани
участници. Анастас Герджиков е запознал участниците
с мотивите си да се кандидатира за президент и е
изразил готовност веднага
да подаде оставката си, ако
Общото събрание смята, че
кандидатурата му е повлияла негативно на Софийския
университет. Събранието
обаче е подкрепило ректора
и е изразило общо мнение,
че той трябва да продължи
мандата си.

Полицията в Габрово
разследва схема за
издаване на фалшиви
сертификати за COVID
имунизация
По разкриване на схема за
издаване на фалшиви
сертификати за имунизация
срещу covid-19 работи
полицията в Габрово. Засега
се извършват претърсвания
и се изземат документи от
уличени в престъплението.
Осъществяват се претърсвания в медицински център в
града и разпити на лица, за
които се подозира, че са
замесени. Фалшив сертификат, удостоверяващ ваксинация, е бил издаван срещу
300 лв. Сумата била
предавана чрез посредник,
на който лицата давали
личните си данни за
издаване на фалшив
сертификат за имунизация.
Очаква се официална
информация по случая от
пресцентъра на Дирекцията
на МВР.
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Избраният за депутат в
47-ото народно събрание
Крум Зарков ще се кандидатира за лидер на БСП
на очаквания пряк избор
догодина. Спекулации за
кандидатурата му имаше
от седмица, но той обяви
участието си във вътрешните избори в новото
предаване "Демокрацията"
на ТВ1. "Корнелия Нинова
заяви, че след 22 януари в
БСП ще се отвори процедура за пряк избор. В
тази процедура трябва да
се заявят тези, които
смятат, че могат да се
справят по-добре от нея.
Аз ще съм кандидат в тази
процедура по пряк избор.
Противник съм на връщането на уставното положение, което беше преди",
каза Зарков. Той отрече да
е кандидатът на т. нар.
вътрешна опозиция.
"Надявам се да има
достатъчно кандидати и в
тази кампания да не стане
като предишната - да се
раздели на про и анти
ниновисти. А да бъде
кампания, в която да
говорим за политика, за
да може нашите членове
най-накрая да се произнесат не само по личността,
а и по пътя, по който
трябва да се върви. Според мен този път е онзи
на младите", посочи той.
Зарков разкритикува
Нинова и обяви, че ако
стане лидер на БСП, ще
"спре да говори за измислени теми". "Не е Истанбулската конвенция това,
което вълнува нито младите, нито възрастните. И не
са джендърите, които
плашат 80% от българските граждани, които живеят
с под 1000 лева на месец
доход. Не е смяната на
пола, която прави така, че
българите да не живеят
добре", каза той, но
добави, че въпросът за
конвенцията е приключил
заради решението на

Êðóì Çàðêîâ ùå
ñå êàíäèäàòèðà
çà ëèäåð íà ÁÑÏ

Конституционния съд.

Напрежението в БСП
продължава да расте
Зарков обяви решението си да се кандидатира
за председател на партията на фона на растящото
напрежение в БСП. 64-ма
социалисти поискаха във
вторник да се свика
присъствено заседание на
Националния съвет (НС)
на партията, на което да
бъде избран и.д. председател, конгресът на партията да бъде насрочен за
по-скорошна дата и преговорният екип на партията
за съставяне на правителство да бъде променен.
Искането идва, след
като в събота "на подпис"
пленумът на БСП прие
исканията на Нинова - тя
да остане лидер в оставка
до конгрес през януари и
да е начело на преговорния екип за съставяне на
кабинет. Социалисти
коментираха неофициално,
че вероятната причина за
тези нейни искания е тя да
има достатъчно време да
затвърди позициите си
преди конгреса, чиято дата
също не е случайна - 22
януари, когато Радев
официално ще встъпи във
втория си мандат.
Уставът на БСП предвижда заседание на НС да
се свика, ако искането е
подкрепено от повече от

1/3 от 184-мата членове. В
случая подписката е подкрепена от повече хора.
И докато от т. нар.

вътрешната опозиция
иска присъствено
заседание,
ръководството на партията
обявява, че такова няма
да има, и настоява "уважавани медии да не тиражират фалшиви новини".
Зарков стана депутат
за пръв път през 2017
година и доскоро минаваше по-скоро за близък до
Нинова и дори беше част
от тясното ръководство на
партията - Изпълнителното
бюро, което се предлага
от председателя на БСП.
До разрива в отношенията
им се стигна след изборите през април, когато
социалистите се сринаха
от второ на трето място, а
оставка подаде само
Изпълнителното бюро, но
не и самата Нинова.
Тогава на заседание на
ИБ единствено Зарков и
Янаки Стоилов обявили,
че е редно и лидерът на
партията да си подаде
оставката.
През май Зарков и
Стоилов бяха отстранени
от ИБ. Обяснението беше,
че се освобождават водачите на листи за изборите
през юли, въпреки че
други кандидат-депутати

останаха в тясното ръководство, а Стоилов вече
беше служебен министър
и смяната му дори не
беше мотивирана.
Вероятно кандидатурата
на Зарков за председател
на БСП ще бъде подкрепена от знакови противници
на Нинова. Той обаче е
харесван от членовете на
социалистите. На конгреса
на БСП през септември
миналата година Зарков
бе избран за член на
Националния съвет на
партията с най-много
гласове - 487.
Зарков явно застана
зад Румен Радев и критикува ръководството на
БСП, че не го подкрепи
по-рано за втория тур.
Така той се явява антипод
на Нинова и по отношение на президента. Председателят на БСП в оставка запълни дните между
първия и втория тур на
президентския вот в това
да напада подкрепения от
партията й кандидат
Румен Радев. Тя обяви, че
държавният глава Радев е
подкрепял явно от "Продължаваме промяната" и
това прави формацията
"президентска". Нинова
призна публично за обтегнатите й отношения с
Радев и дори отказа да
каже дали ще гласува на
балотажа.
От Гласове

ÇÅÌß
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СЪБИТИЯ
 1783 г. - Джордж Вашингтон
превзема Ню Йорк и последните
британски войски напускат САЩ.
 1917 г. - На първите избор в
историята на СССР болшевиките
печелят 175 места, а есерите 410 места, парламентът се събира само веднъж - на 5 януари
1918 г., след което е разпуснат.
 1941 г. - Финландия се присъединява към Тристранния пакт.
 1969 г. - Джон Ленън връща
получения по-рано от него "Орден на Британската империя" в
знак на протест срещу подкрепата на Великобритания за американската намеса във Виетнам.
 1973 г. - Група офицери в
Гърция извършват преврат, сваляйки от власт диктатора на страната Георгиос Пападопулос.
 1982 г. - Служителят на БГА
"Балкан" в Рим Сергей Антонов е
арестуван от италианските власти по обвинение за участие в подготовката на атентата срещу Йоан Павел II на 13 май 1981 г.
 2007 г. - Тържествено са
уволнени последните войници от
наборна служба в българската
армия, която става на 100% професионална.
РОДЕНИ
 1562 г. - Лопе де Вега, испански поет, комедиограф.
 1835 г. - Андрю Карнеги, американски бизнесмен и филантроп.
 1844 г. - Карл Бенц, германски инженер и конструктор.
 1895 г. - Анастас Микоян, съветски политик.
 1895 г. - Лудвик Свобода,
президент на Чехословакия.
 1909 г. - Светослав Обретенов, български композитор и диригент.
 1944 г. - Тодор Балкански,
професор, езиковед, писател, родолюбец.
ПОЧИНАЛИ
 1935 г. - Анастасия Петрович Негошина, велика руска княгиня
 1935 г. - Иван Сарафов, български военен деец.
 1949 г. - Димитър Маджаров,
български революционер.
 1957 г. - Александър Мутафов, български художник.
 1957 г. - Диего Ривера, мексикански живописец.
 1974 г. - У Тан, бирмански
политик.
 2014 г. - Георги Стоянов-Бигор, български кинодеец, сценарист и режисьор.
 2016 г. - Фидел Кастро, кубински политик.
 2020 г. - Диего Марадона,
аржентински футболист.

ÁÑÏ ïðåäëàãà çàùèòåíè áîëíèöè è 9% ÄÄÑ çà ëåêàðñòâàòà

Работата на здравната система в последните години показа, че досегашният модел е изчерпан. Изключително важни са
електронната информационна
система, въпросът за кадрите,
специализациите в здравеопазването и работните заплати, заяви доц. Георги Йорданов, член
на Изпълнителното бюро на БСП,
по време на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема "Здравеопазване".

Проф. Георги Михайлов, избран за народен представител
от БСП, раздели предложенията
на левицата на краткосрочни,
средносрочни и стратегически,
съобщи Епицентър.бг. Той заяви, че средносрочните мерки са
свързани с Бюджет 2022 г., и посочи кои са те - "Финансово осигуряване на статута на т. нар. защитени болници - тези, които са
в труднодостъпни региони. На
второ място намаляване на ДДС

за лекарствата на 9%, както и
безплатни лекарства за деца до
14 години, увеличаване на средствата за превенция и контрол
на социално значимите и инфекциозните заболявания.
По отношение на стратегическите мерки Михайлов обясни, че
трябва да се решат два основни
въпроса - управление и финансиране на системата и тежкият
кадрови дефицит. Трябва да се
направи детайлна оценка на труда

с оглед достойно заплащане на
специалистите и финансиране на
дейности за лечебните заведения, обясни той. На следващо
място постави създаването на
електронно досие на пациента,
както и регионализация на здравеопазването и синхронизиране
на системата на специализация
и допълнителна квалификация.
Към стратегическите мерки социалистът допълни още държавно финансиране на специализан-

ти в световноизвестни центрове, които да са обвързани с договор за работа в България след
това.
Проф. Михайлов добави още
съществена промяна в лекарствената политика, спешна модернизация на здравеопазването в
направление майчинство и детство, създаването на Национална
детска болница, както и премахване на търговския статут на лечебните заведения.ç
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Ñ 64% å íàìàëÿë áðîÿò íà çåìåäåëñêèòå
ñòîïàíñòâà çà äåñåòèëåòèå

Íåâåðîÿòíî, íî ôàêò:

Äðàñòè÷åí ñïàä å
ðåãèñòðèðàí ïðè
îáðàáîòâàíàòà çåìÿ îò
ñåìåéíèòå ñòîïàíñòâà

За първи път от години
пчеларите от Добруджа отчитат положителен стопански сезон. Причината не е толкова
в добивите или изкупната цена на меда, колкото в липсата на отровени пчели. "Няма
инциденти и негативни емоции,
няма унищожени пчелни семейства", обобщи Галин Георгиев, председател на сдружение "Пчела Добрич 1946". "Може би електронната система
помогна, може би отговорността на производителите и
спазването на часовете за
пръскане. Трудно е да се каже, но фактът е, че няма проблеми и натравяне на пчелите", допълни пчеларят.

С 64% е намалял броят
на земеделските стопанства за десетилетие, стана
ясно от публикувания
проект на Анализ на
структурата на земеделските стопанства в България от Министерството на
земеделието, храните и
горите (МЗХГ). Данните
сочат, че през 2003 г.
броят на земеделските
стопанства е бил 665 548,
през 2010 г - 370 222 на
брой, като са преобладавали малките и средните
стопанства. През 2020 г.
те са едва 132 633 стопанства. От общия брой
стопанства 13 440 не
стопанисват земя.
Направеният анализ
показва, че 44% от стопанствата са подали
заявления за подпомагане
с директни плащания на
площ. Анализът показва,
че общият брой на стопанствата, стопанисващи
земеделски площи през
2020 г., е 119 193, което
представлява спад от 67%
спрямо 2010 г.
За разглеждания

период е регистрирано
значително увеличение на
използваната земеделска
площ (ИЗП). През 2003 г.
ИЗП е в размер на 2 904
480 ха. След присъединяването на страната към ЕС
интересът към разширяване на площите на стопанствата е значителен и съответно в рамките на три
години използваната
земеделска площ достига
до 3 616 965 ха (+25%).
Средният размер на
земята за стопанства се
повишава от 4 на 10 ха
през 2010 г. Това е в резултат както на увеличаване
на обработваемата земя
(+17%), така и на постоянно затревените площи
(+256%), показват данните.
През 2020 г средният
размер на стопанствата
достига 33 ха.
През 2020 г. стопанисваната от земеделските
стопанства използвана
земеделска площ достига
до 3959 хил. ха и се
увеличава с 9% спрямо
2010 г и с 34% спрямо
2003 г. Средната използ-

вана земеделска площ на
земеделските стопанства
със земя нараства до 33
ха, при 10 ха, отчетена
през 2010 г.
В периода 2010-2020 г.
темповете на увеличаване
на използваната земеделска площ са умерени. През
2020 г. използваната земеделска площ е в размер на
3 959 244 ха, или това
представлява ръст от 9 %
спрямо 2010 година. Средният размер на едно
стопанства се увеличава
близо 3 пъти и е 33 ха.
Обработваемата земя
отчита повишени с 6 % и
достига до 3 316 804 ха.
Структурата на земеделските култури се запазва.
С най-голям темп в
абсолютна стойност е
увеличението на зърнено житните култури. От 1 626
667 ха, те достигат до 12 2
011 664 ха. Техническите
култури също увеличават
своя дял, като техният

размер за 2020 г. е 1 020
963 ха и в процентно
отношение представлява
увеличение с 37 % спрямо
2010 година. Драстичен
спад е регистриран при
обработваната земя от
семейните стопанства.
През 2003 г. тези стопанства са обработвали 21 046
ха земя, а през 2020 г.
едва 1777 ха (- 83%).
Изменението в тази
категория стопанства е
пряко отражение на
промяната в структурата
им. Промяната в структурата на земеделските
стопанства е пряко отражение на прилаганата
ОСП. През периода 2014 2020 г. се наблюдава
трайна тенденция за
увеличаване на заявените
площи по Схемата за
единно плащане на площ СЕПП, тенденция, която
може да се очаква да се
запази и през следващите
години.ç

À×Ñ âèëíåå â 12
îáëàñòè íà ñòðàíàòà

В 12 области на страната са
регистрирани огнища на африканска чума при диви свине става ясно от последното обявление на Българската агенция по

безопасност на храните (БАБХ).
Отчетените случаи са десетки.
Вторично възникналите случаи
на болестта са в териториалния
обхват на Държавни горски сто-

панства (ДГС) и Държавни ловни стопанства (ДЛС). Най-много са положителни проби има в
ДГС Хисар - 12 броя.
Чумата по свинете удари порано през месеца и животновъден обект със 180 свине в село
Радиново, Пловдивско. Това бе
петото огнище в свинеферма от
началото на годината. От БАБХ
отново подчертаха важността на
превенцията и спазването на
правилата, като призоваха всички случаи на болни или умрели
свине да бъдат незабавно док-

ладвани.
Заместник-министърът на земеделието Георги Събев също
обяви в Брюксел, че месопроизводителите са в изключително трудна пазарна ситуация, повлияна от рестрикциите, свързани с ограничаването на африканската чума по свинете (АЧС).
По време на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство България подкрепи искането за въвеждане на спешни
извънредни мерки на ниво ЕС
за сектора на свинското месо.ç

Ôåðìåðúò Íèêîëàé Íèêîëîâ: Ñóáñèäèèòå íå ñòèãàò
äî ñðåäíèòå è äðåáíèòå ïðîèçâîäèòåëè
Намерили сме ниша, в която
горе-долу е добре, но ако трябва да теглим чертата и да се
сравняваме с други страни, е едно голямо нищо. Просто сме доволни, че изкарваме нещо и ни
стига за хляба, коментира младият фермер Николай Николов.
Той е на 36 години, израснал в
Благоевград, а понастоящем земеделски производител в кресненското село Долна Градешница. Работил е в район на Испания, където се отглеждат малини, ягоди, боровинки. "Там е недопустимо, когато си в кампа-

ния и береш, да се вкарва продукция от чужда страна. Докато
в България не е така. У нас се
внася много, при това на занижени цени, което не знам как се
случва. През лятото цената на едро на доматите стигна 35-40 ст./
кг. А колко къртовски труд има!",
споделя Николов пред БНР.
Николай е един от онези млади хора, натрупали опит в чужбина, но завърнали се в България. Опитва се да успее със земеделие тук и да промени начина на мислене на другите, но това се оказва трудна задача. "За

хората, които работят здраво, за
да подсигурят хубави български
домати, не се говори, а ние, малките производители, сме много.
С това изхранваме семейството
си и на това разчитаме. Много
хора нямат възможност дори да
изкарат на пазара, затова са принудени да продават на ниска цена, само и само да вземат някой
лев", обяснява младият земеделец.
Разбира се, той иска да надгражда, но не е оптимист, защото спънките са доста. "Първо, няма работна ръка. На младите хо-

ра не им се работи на полето.
Нормално е, искат си техните пари, а ние не можем да им даваме много, защото не сме достатъчно подпомагани и имаме разходи. Второ, европейските субсидии не стигат до средния и
дребния производител. Третият
фактор е, че в България не остават хора, няма голямо потребление и за развитие не можеш
да говориш", тъжно заключава
Николов.ç

Áåç îòðîâåíè
ï÷åëè â
Äîáðóäæà!

Почти всяка година собствениците на пчелини в Добричка област посочваха, че
най-големият им проблем измирането на пчелните семейства след третиране на земеделските култури и овощните
градини. Това беше следствие
на лошата връзка между земеделски стопани, кметове на
населени места и пчелари. Веригата се късаше и често пчеларите бяха потърпевши и се
стигаше до унищожени на 70100 % от пчелите им.
Лятото на 2021 г. се отличава не само с опазени кошери, но и с по-високи добиви от мед. "До миналата година максималното количество
от пчелно семейство е 20 кг,
в отделни пчелини и населени места - драстично по-малко. Сега имаме между 20 и
25 кг мед от кошер", допълни
Галин Георгиев. Най-сериозни
количества пчелите са събрали от слънчогледа, който беше засят върху 870 000 дка.
Втора позиция в своеобразната класация заема лавандуловият мед заради нарасналите площи с етерично маслената билка в Добричка област, които вече са около 90
000 дка. Слаба е била пашата от акация, а от рапица почти никаква.
"На този етап всички основни мероприятия по зазимяване на пчелите вече са извършени. Сега е моментът за
подсилване на слабите пчелни семейства", допълни още
председателят на сдружението в Добрич.ç
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Íàä ÷åòâúðò ìèëèîí
áúëãàðè ñà áåç ïðåïèòàíèå
Íàìåðèëèòå ðàáîòà ÷ðåç áþðàòà ïî
òðóäà ñà ìàëêî íàä 206 000 äóøè
Новорегистрираните
безработни в цялата
страна за периода от
края на декември 2020
година до 21 ноември
надхвърлиха 250 000 души.
За същия период устроените на работа чрез
бюрата по труда са малко
над 206 000 души. Това
сочат най-новите данни от
специализираното наблюдение на Националния
статистически институт и
Агенцията по заетостта
заради пандемията COVID19, цитирано от БНР.

В последната наблюдавана седмица от 15 до 21
ноември новорегистрираните безработни в страната са 5241 души и са
значително повече от
започналите работа 2869
души.
За този период най
голям е превесът на
записаните в бюрата по
труда над устроените на
работа в областите Благоевград, Бургас, Видин,
Враца, Кюстендил, Стара
Загора и Хасково. На
много места разликата е

над три пъти в полза на
новорегистрираните.
Социалните експерти
припомнят, че от декември 2019 до декември 2020

година записаните в
бюрата по труда бяха
малко над 418 хиляди
души, а започналите
работа 249 380.ç

Ïîíå 25% îò ïðåêèòå ïëàùàíèÿ
çà çåìåäåëèå ùå îòèâàò çà åêîìåðêè
Европарламентът даде "зелена светлина" на новата селскостопанска политика на ЕС, информира пресслужбата на ЕП. При
преговорите по пакета законодателни реформи евродепутатите настояха, че укрепването на
биоразнообразието и спазването на законите и ангажиментите
на ЕС в областта на околната
среда и климата ще бъдат от ключово значение за прилагането на
реформираната обща селскостопанска политика (ОСП), която ще
влезе в сила през 2023 г. Комисията ще преценява дали националните стратегически планове
по ОСП са в съответствие с тези
ангажименти.
Земеделските стопани са тези, които трябва да прилагат
практиките, щадящи климата и
околната среда. Държавите членки ще бъдат задължени да гарантират, че най-малко 35% от бюджета за развитие на селските
райони и най-малко 25% от преките плащания са насочени към
мерки в областта на околната

среда и климата.
Членовете на ЕП потвърдиха,
че най-малко 10% от преките
плащания ще се използват за
подпомагане на малките и средните земеделски стопанства и че
най-малко 3% от бюджета на ОСП

ще бъдат предоставяни на млади
земеделски стопани. Те също така настояха кризисен резерв с
годишен бюджет от 450 млн. евро (по текущи цени) да бъде постоянно на разположение на земеделските стопани и да ги под-

помага при нестабилност на цените или на пазара.
По настояване на парламента трудовите правила в европейското селско стопанство ще бъдат по-добре наблюдавани, а нарушенията ще бъдат санкционирани, благодарение на сътрудничеството между националните инспектори по труда и разплащателните агенции по ОСП.
Информацията за крайните
получатели на подкрепата от ЕС
ще бъде по-прозрачна, благодарение на инструмента на ЕС за
извличане на данни, до който
държавите членки ще получат
достъп. Този инструмент ще спомогне за установяване на риска
от измами чрез съпоставяне с
информацията в публичните бази данни.
Настоящите правила за ОСП
бяха удължени след 31 декември 2020 г. и заменени с преходни правила до края на 2022 г.
След като бъдат одобрени от Съвета, новите правила ще се прилагат от 1 януари 2023 г.ç

Äúðæàâàòà íè å äàëà ïîä 6% îò ÁÂÏ çà
ñîöèàëíà çàùèòà è çäðàâåîïàçâàíå ïðåç 2020 ã.
През пандемичната 2020 година почти всички държави в Европейския съюз (ЕС), с изключение на Полша, са увеличили средствата за социална и здравна защита, показват данните на Евростат. От тях е видно, че България
е отделила под 6% от брутния си
вътрешен продукт (БВП) за тези
разходи. Основно разходите за
социална защита в ЕС са насочени към възрастните хора и за
болнични, както и за здравеопазване.Тук се включват още и разходите за хората с увреждания,
помощи за безработица, за превенция на социалното изключване, за детски и т. н.
От данните, с които Евростат

разполага, е видно, че най-много средства като дял от БВП за
социална защита отделя Германия - 11,2%, следвана от Франция (10%) и Белгия (8,8%). На
обратния полюс се нареждат
Полша (4,4%), Естония (5,1%) и
Литва и Латвия (по 5,2%).
През миналата година най-съществен ръст на социалното подпомагане отбелязват Кипър (2,2
пункта ръст спрямо 2019 година), Белгия (+1,3 пункта) и Чехия (+1,2 пункта).
Полша е единствената страна
от общността, в която има спад
на отделените средства за социална защита - с 0,3 пункта спрямо 2019 година.ç

Îùå 5 âèäà
ïåíñèè ñå
óâåëè÷àâàò îò
25 äåêåìâðè
От 25 декември социалната
пенсия за старост се увеличава от
148,71 лв. на 170 лв., а с нея се
увеличават още четири вида пенсии, които не са свързани с трудова дейност - пенсията за военна
инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Това известно решение
от актуализацията на бюджета в
последните дни на предишния парламент е един от последните нормативни актове, подготвени от служебното правителство. Проектът на
постановление е публикуван за обществено обсъждане.
Право на социална пенсия
имат лицата, навършили 70-годишна възраст, когато годишният
доход на член от семейството към
датата на навършване на възрастта е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца. Размерът на ГМД
е 75 лв. на месец.
От 25 декември се очаква минималната пенсия да се увеличи
от 300 на 370 лв., таванът на
пенсиите да се вдигне от 1440
на 1500 лв. От същата дата се
преизчисляват и всички пенсии
с нов коефициент за всяка година трудов стаж към пенсията, който се увеличава от 1,2 на 1,35
за всяка година осигурителен
стаж без превръщане.
Необходимите средства за тези промени за седемте последни
дни на годината са заложени в
бюджета на държавното обществено осигуряване. За социалната
пенсия за старост сумата е 682
400 лв. Хората, които получават
пенсия, несвързана с трудова дейност, са 58 563, според оценката
на въздействието на постановлението. От социалната пенсия обаче зависят и два вида добавки тези за чужда помощ и за ветераните от войните, получавани от
68 058 души.
За социалните пенсии за инвалидност това ще е втора промяна. От 16 септември бе завишен процентът, който се прилага
към социалната пенсия за старост,
а сега ще се увеличи и самата
база. В момента пенсиите на лицата с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и
степен на увреждане са 200,76
лв. (при 178,45 лв. преди), а на
лицата с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане между 71 и 90 на сто 185,89 лв. (при 163,58 лв. преди). От 25 декември размерът им
става съответно 229,50 лв. и
212,50 лв.
Пенсията за военна инвалидност зависи от загубената работоспособност и от военния чин,
като размерът й от 25 декември
ще бъде от 195,50 до 272 лв.
Пенсията за гражданска инвалидност ще бъде също минимум
195,50 лв., а максималният й размер става 255 лв. Персоналната
пенсия става 153 лв. Тя се изплаща на многодетни майки, отгледали пет и повече деца и хора,
полагали над 10 г. грижи за инвалиди в семейството. Получателите й трябва да са навършили
пенсионна възраст и да отговарят на редица други условия, вкл.
доходи до гарантирания минимален доход, който е 75 лв. Добавката за чужда помощ става
127,50 лв. Ветераните от войните получават към пенсията си добавка в размер на социалната
пенсия за старост.ç
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която ще Ви запознаваме с любопитни факти от
кооперативната история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви разкажем за
зараждането на трудовопроизводителните кооперации (ТПК) и развитието им в началото на 50-те години на миналия век.

105. Зараждане на трудовопроизводителните кооперации (ТПК)
Коопериране на
занаятчийството
Според публикувания Закон
за петгодишния стопански план,
публикуван в Държавен вестник
на 18 януари 1949 г., преустройството на икономиката на страната предпоставя и преустройство на българското занаятчийство.
Първият петгодишен план поставя задача да се извърши "пълно
коопериране на занаятчийството,
като 15% от занаятите преминат
в индустрията".
Планира се броят на ТПК да
достигне 1200 с 60 000 кооператори.
Предвиждат се кооперации за
услуги, поръчки и ремонт; занаятчийски отдели към всестранните
кооперации; трудовопроизводителни занаятчийски кооперации
(ТПЗК) от различните браншове
за стоково производство; ремонтни занаятчийски работилници към трудовопроизводителните земеделски стопанства (ТКЗС)
и към народните съвети; помощни занаятчийски работилници
при държавните предприятия;
строителните обекти и учрежденията, и др.
До края на 1953 г. се планира обемът на производството да
бъде увеличен два пъти в сравнение с 1948 г., а обемът на производството от занаятите (без услугите) - 2,4 пъти.
Голяма помощ в кооперирането на занаятчийството оказва
Общият занаятчийски и професионален съюз (ОЗИПС). Проведеният на 15 април 1949 г. пленум
на Съюза констатира, че едва 17%
от занаятчиите са кооперирани,
от които две трети в градовете и
една трета в селата.
За да се ускори занаятчийското коопериране, ОЗИПС предлага на Министерски съвет и на
Министерството на финансите да
се измени Законът за общия доход, който в чл. 23 предвижда:
"Занаятчиите, които са прекратили или ще прекратят самостоятелното си занятие и са станали или ще станат членове на
ТПК, се освобождават от данък
общ доход за същото занятие, съответно за период от една година, считано от месеца на постъпване в кооперативните сдружения".
Мерките дават резултати. През
1950 г. кооперирането на занаятите се ускорява. Внимание се отделя на принципа на доброволността, изграждането на нова материално-техническа база и на
подобряването на социалнобитовите условия на кооператорите.

Първата детска играчка в Разград е произведена през 1952 г.,
а предприятието ТПК "Мир" се отделя като самостоятелно през 1967 г.,
сн. tpkmirrazgrad.alle.bg
ни съюзи и кооперации по места.
Препоръчват се бързи мерки за повишаване квалификацията на счетоводителите и на ръководните кадри
в ТПЗК чрез провеждане на постоянни и на краткосрочни курсове.
В следващите години държавата
оказва значителна помощ на ТПК,
като в Закона за застраховане, приет
през 1950 г., се включват и имотите, сградите и инвентарът на ТПК. Отпускат се кредити при благоприятни
условия, а Комисията за държавен
контрол оказва сериозна организационна помощ.
По решение на ЦКС, в цялата кооперативна система, включително и
в ТПК, се въвежда вътрешен финансов контрол, като документални реРазвитие на ТПК след
визии се правят поне веднъж годишВтория конгрес на
но на всяка кооперативна органиЦентралния кооперативен
зация или предприятие. Работницисъюз (ЦКС)
Вторият конгрес на ЦКС (30 ок- те и служителите в ТПК се поставят
томври - 1 ноември 1949 г.) разг- на равни начала с тези в обществележда подробно общото състояние ните предприятия и организации.
Независимо от слабостите и
на кооперативното движение, включително дейността на ТПК. Констати- грешките тече процес на разширярат се редица трудности в дейността ване мрежата от самостоятелни ТПЗК
им от стопански и организационен и занаятчийски отдели при всестранхарактер. В много кооперации няма ните кооперации.
Създаване на Общ съюз
норми за разход на материали, коена ТПЗК. Учредителен конгрес
то създава предпоставки за злоупотС оглед назрялата необходимост
реби и се допуска производство с
лошо качество. Трудовата дисципли- от създаване на самостоятелен съюз
на все още е слаба, както и първич- на ТПЗК, Управителният съвет на ЦКС
ната отчетност. Не са редки случаите взима решение да предложи създавана преразход на материали, стремеж нето на такъв. То се одобрява от Прекъм кражби, злоупотреба с коопе- зидиума на Народното събрание с
Указ №592 от 15 октомври 1950 г. На
ративното имущество и пр.
Конгресът набелязва мерки за ръководството на бъдещия съюз се
справяне с тези проблеми, като по- възлага грижа както за цялостната дейважните са ликвидирането на т. нар. ност на ТПК, така и за частните заналъжекооперации, създадени със спе- ятчии, вкл. да ги снабдява с материакулативна цел (които вече споменах- ли и да държи сметка за тяхната проме в бр. 153 на "Земя" от 12 август изводителна дейност, с цел задоволя2021 г.), засилването на личната от- ване на потребностите на населениеговорност на кооператорите и ук- то със занаятчийски стоки и услуги.
репването на трудовата дисциплина,
Учредителният конгрес се пропълната отчетност и контрол върху вежда на 12 февруари 1951 г. в Содейността на районните кооператив- фия, на него присъстват 264 делегати от 12 кооперативни съюза на
ТПЗК. Приема се "Декларация за защита на мира", като за ръководни
органи са избрани управителен и
контролен съвет. Избран е Изпълнителен комитет с председател Васил Христов Радойски.
Една от основните задачи е обединяване на някои кооперации по
браншове в едно и също населено
място. Други се ликвидират, като
преминават към държавни предприятия. Така в края на 1952 г. броят на
ТПЗК намалява с 299, но броят на
членовете им се увеличава с 8090.
Общата промишлена продукция
в периода 1948-1952 г. се увеличава
2,5 пъти, което е сериозен успех на
ТПЗК. Въпреки това се срещат сериозни трудности при изпълнението на

ТПК "Хигиена" е основана на 11 август 1848 г. във Велико Търново.
Тя е сред най-дългогодишните в България с предмет на дейност
фризьорски и козметични услуги.
стопанските планове за 1951 и 1952 тема през 1952 г. търговията се
г. Водеща причина е високият диви- оживява. ТПК се насочват към дедент върху дяловия капитал, който централизираните стокови фондопредставлява нетрудов доход. Голям ве, които в края на 1952 г. са сае и размерът на трудовият дивидент. мо 6% от общия стокооборот на
Например, ТПЗК "Парфюмкооп" - Со- държавата, а през 1957 г. вече
фия раздава през 1951 г. дивидент представляват 28.4%.
67% върху трудовото възнаграждеКоличеството на изнасяните в
ние. Поради това кооперации като чужбина стоки непрекъснато раснея не са в състояние да натрупат соб- те, като ТПК "Българско везмо", ТПК
ствени средства, необходими за раз- "Българско изкуство" и ТПК "Успех"
ширяването и механизирането на от София, ТПК "Персийски килим"
дейността. Проблемът се решава чрез - Панагюрище, ТПК "Котленски
постановление №472 от 8 март 1952 край" - Котел, ТПК "Ръчен труд" г., с което ТПЗК се задължават до края Чипровци и др. участват с експона годината да набират най-малко нати на редица панаири и излож15% собствени средства, а в следва- би в чужбина.
щите години се планира увеличение
Трети конгрес на ЦСТПК
на процента до 30.
Третият конгрес на ЦСТПК се
През 1953 г. броят на ТПЗК вече провежда на 20-22 юни 1957 г. с
е 1182 с 52 184 член-кооператори. участието на 504 делегати. Отчита
Общият съюз на ТПЗК създава се, че ТПК са 1016 с 97 хил. членснабдителни бази към районните съ- кооператори. В сравнение с данюзи и централна база на свое под- ните от Втория конгрес броят им е
чинение.
намалял в резултат на окрупяваВтори конгрес на ТПЗК
нето на малките кооперации, главПрез май 1953 г. се провежда но в градовете, а броят на членоВторият конгрес на Общия съюз на вете се е увеличил с над 30 хил.
ТПЗК. Най-важна е приетата програРезултати от дейността на ТПК
ма за изпълнение на задачите във
В периода 1947-1952 г. ЦСТПК
втория петгодишен план (1953-1957) среща много затруднения, главно
в областта на местната промишленост с преустройството на частния заи услугите на населението. Приемат наятчийски сектор на кооперативсе нов устав на Съюза, нови устави ни начала. Независимо от това, усна районните съюзи на ТПК и на ко- пешно изпълнява стопанските заоперациите на инвалидите. С новия дачи, които му се поставят с дърустав Съюзът е преименуван на Цен- жавния план. Съгласно изискванитрален съюз на трудовопроизводи- ята на втория петгодишен план,
телните кооперации (ЦСТПК). Задъл- обемът на промишлената продукжителните дялови и встъпителни внос- ция на ТПК през 1957 г. трябва да
ки, които се внасят в кооперациите, нарасне с 53% в сравнение с 1952
вече се определят по трудовия доход г. Планът е преизпълнен, като през
на член-кооператорите. Урежда се 1957 г. увеличението е 116%.
Кооперациите постигат значивъпросът с трудовия дивидент - допълнителното трудово възнагражде- телни успехи и в разширяването
ние на кооператорите. То се начисля- на асортимента и подобряването
ва от печалбата на кооперацията и не на качеството на продукцията. Проможе да надвишава двумесечното извеждат се и се доставят на тървъзнаграждение на кооператорите, говските организации 1476 нови
като не зависи от заплатата им. Въ- модела облекла, обувки, мебели,
вежда се понятието "ученик-коопера- метални изделия и др.
В ТПК се разраства рационалитор" за лица над 15 г. Те се ползват с
всички права и задължения на коо- заторското движение. Към ЦСТПК се
ператори, но не могат да се избират създава Рационализаторско бюро,
което всяко последно тримесечие на
на ръководни постове.
Участие на ТПК на вътрешния годината провежда обществени прегледи по рационализациите.
и международния пазар
Намалява и броят на кредитисъс собствена продукция
Като производителни организа- раните кооперации - през 1953 г.
ции ТПК нямат право на търговия със са 800, а през 1956 г. - 370.
В края на периода нарастват
закупени готови стоки. Те реализират само собствена продукция на вът- бързо и фондовете на ТПК. Завъррешния пазар, на панаири и извън шва строителството на някои коостраната. Първоначален износител е перативни почивни домове и станБългарската земеделска кооператив- ции за отдих и лечение на кооперана банка до закриването й в края торите. Много окръжни съюзи на
на 1947 г. След това износители ста- ТПК също построяват собствени поват държавните централи "Разноиз- чивни домове и бази.
Дирекция
нос" и "Индустриалимпорт".
С отпадането на купонната сис- "КООП медии и реклама"
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Íåðàçóìíîòî ëèäåðñòâî.
À ñåãà íàêúäå?
Минаха третите за
тази година парламентарни избори. Резултатите
са известни. БСП претърпя крах, който може да
се окаже фатален за
нейното място в българския политически живот.
Защо се стигна до този
срамен резултат на БСП
в изборите? Можем да
отговорим с едно изречение. Партията не беше
припозната от избирателите като изразител на
промяната. Те видяха в
нея една изморена,
скучна партия, с послания, които не стигнаха до
хората. Но все пак да
посочим някои по-конкретни причини. Лично за
мен БСП загуби всички
избори през тази година
още през лятото на 2020
година. Тогава партията
не прояви политическа и
социална чувствителност,
не усети пулса на времето, не разбра, че тези
протести са определящи
и решаващи за бъдещето
коя партия как ще изглежда и какво място ще
заеме в политическия
живот. Партия на протеста, на промяната или на
статуквото. БСП беше
длъжна да участва найактивно в протестите, да
поведе хората за радикална промяна на мафиотския и корумпиран
модел на управление.
Парламентарната група
трябваше да напусне
Народното събрание. А се
получи така, че партията,
която беше най-ярката и
последователна опозиция
в парламента, не беше
припозната като алтернатива, като партия на
промяната.
И в трите предизборни
кампании БСП не можа
да стане изразител на
общественото мнение, на
желанието за промяна.
Тактически последната
кампания беше грешна.
Кое беше основното
искане на обществото?
Махане на ГЕРБ от властта и промяна на управленския модел. БСП не
отговори на тези очаквания. Тя не отрони нито
дума в последните месеци срещу ГЕРБ, Бойко
Борисов и Гешев. Забрави за паралелната държава, за откраднатите 10
милиарда, за смяната на
Гешев и съдебната реформа. Защо? Аз нямам
отговор на този въпрос.
Не разбрах защо, вместо
да се атакува основният
противник, което беше
общата задача, се атакуваше служебното правителство, а чрез него
индиректно и президентът
Радев. Защо се искаше
оставката на Кацаров
заедно с ГЕРБ? Защо се
гласуваше в ЦИК заедно
с ГЕРБ и ДПС? Защо БСП
се постави сама в положението на второстепенна партия? Тя насочи

Èçáîðèòå ïîêàçàõà, ÷å áåäíèòå è èçëúãàíèòå íå ñà
âèäåëè â ïàðòèÿòà èçðàçèòåë íà ñâîèòå èíòåðåñè
усилията си да се бори
за второто място с "Продължаваме промяната",
вместо да се бори с ГЕРБ
за първото място. Но
когато ти не вярваш в
успеха, как да ти повярват другите? Партията не
показа смелост и самоувереност. Нинова каза, че
"Продължаваме промяната" отнела 10-15% от
гласовете на БСП. Но кой
е виновен за това? Защо
кампанията не беше
организирана така, че
тези гласове да останат в
партията и да не отидат в
други партии? Като говорим за кампанията, нека
да отбележим, че тя беше
скучна, досадна и безлична. Нямаше ярки лидери
и завладяващи послания,
нямаше емоции, нямаше
пълна мобилизация на
членовете на партията и
симпатизантите. Показателен е фактът, че от
избирателите на БСП за
листите са гласували 83%,
а за Румен Радев на
първия тур са гласували
92%. Това говори, че
левите избиратели не са
видели в ръководството
на партията изразител
на своите интересите. В
България има не по-малко
от един милион леви
избиратели, а гласувалите
за БСП на тези избори
са само 267 000.
Корнелия Нинова дава ли
си сметка, има ли отговор защо тези избиратели не са гласували за
партията? Членовете на
БСП показаха по-голяма
зрелост и отговорност от
ръководството, като на
втория тур на президентските избори 96% от
избирателите на БСП

гласуваха за Румен Радев. А Корнелия Нинова и
Изпълнителното бюро
директно не призоваха да
се гласува за Румен
Радев на вота в неделя, а
се скриха зад съвета на
коалицията.
Втората сериозна
причина е вътрешнопартийната битка. Тази
борба се води години
наред. И вина за това
има ръководството на
партията. Добрият ръководител има качеството
да обединява, а не да
сее раздори. Лидерите се
тресат от интриги и
клюки. Крайно време е
да се спре с търсенето
на врага с партиен билет,
да се спре с разграничаването един от друг. В
БСП трябва да има
истинска вътрешнопартийна демокрация,
свободно изразяване на
мненията, изслушване и
диалог. Различните мнения, споровете, дискусиите в партията са задължителни, за да се намерят най-верните решения.
Дискусиите и диалогът
само показват, че партията е жива, мисли и се
вълнува от това как се
развива, в каква посока
върви. Различното мнение не означава борба
за власт и постове в
партията. Критиката,
когато е конструктивна и
принципна, не трябва да
се посреща на нож.
Мнителността не води до
нищо добро. Особено
важно е да се върне
принципът за колективното начало в дейността на
партията. Този принцип
беше нарушен, Изпълнителното бюро и Нацио-

налният съвет не изиграха своята роля на колективни органи. Къде бяха
те, за да посочат грешките на Нинова, да посочат
правилните решения?
Морално е не само
Корнелия Нинова да си
подаде оставката, а и
цялото Изпълнително
бюро. Да не се крият зад
нея и да чакат бурята да
отмине.
В последните години
ясно се видя, че партията не върви в правилната
посока. Извършените
промени и реформи в
БСП се оказаха неудачни. Механичните смени в
партийните структури и
мандатността не доведоха до желаните промени
и успех. Трябва да има
критерии, по които да се
извършват промените и
смените, а не по формални причини. Чистката в
партията, отстраняването
на изявени дейци и
парламентаристи, доведе
до 10% гласоподаватели
и 26 депутати, което е
истинска катастрофа и
дълги години ще оказва
влияние върху развитието на партията и нейното
място в общественополитическия живот на
страната. С нищо не се
подобри организационното състояние на партията. Организациите не
водят пълнокръвен живот.
На много места те просто се водят на книга.
Няма инициативност,
енергия. С нищо не се
промени възрастовата
структура, което е голям
проблем. БСП почти
няма влияние във възрастовия диапазон от 20
до 50 години. А именно

тези млади хора дават
днешния облик на обществото. Новият избирател
има други ценности,
други изисквания. Има
нови предизвикателства.
Можем да отбележим
още един аспект от
дейността на Нинова и
ръководството. Бяха
прекъснати почти всички
международни връзки,
включително с Партията
на европейските социалисти. Личните пристрастия не са полезни в
политиката. Безспорно
оставката на Нинова е
наложителна. Това се
изисква от изборните
резултати, от състоянието
на партията. Моралът и
достойнството изискват
оставката да не бъда
формална и заблуждаваща. Не може всички да
бъдат виновни, а да не
видиш собствените си
грешки. Няма нищо обидно и ненормално да
напуснеш, когато резултатите са лоши. Така правят
всички.
На конгреса трябва да
се направят задълбочени
изводи за допуснатите
грешки, за причините,
довели БСП до това
състояние. Не става
въпрос за отмъщение, а
за един принципен,
спокоен разговор и за
решения, които ще помогнат на БСП да заеме
достойно място в обществено-политическия живот
на страната.
Наложително е БСП да
избистри и идеологическия си облик. В последните 20 години тя беше ту
социаллиберална, ту
ляво-либерална, ту лявоконсервативна, дори с
националистически уклон.
Ясно трябва да се каже,
че партията е лява социалистическа. Но това не
означава закостеняла,
догматична, а съобразяваща се с новите предизвикателства, с новите
поколения, с новите
технологии. Общественото
развитие и обществото не
са вече от края на двадесети век. Във двадесет и
първи век промените са
коренни и ако БСП не
намери правилните решения, ще остане назад в
историята.
Ще завърша по-оптимистично. Партията има
130-годишна история.
Идеалът осветява нейния
път. И няма нищо посилно от вярата. Както е
казал поетът, за нея
бронебойни патрони няма
открити. А по пътя на
идеала партията върви с
вяра и високо вдигнато
червено знаме, попило
кръвта на борците за
свобода и социална
справедливост. Знаменосците се сменят, но знамето остава вечно и високо
вдигнато.
Николай ШОПОВ
Заглавието е на ЗЕМЯ
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ÑÀÙ óñèëâàò ðèñêà îò ÿäðåíà âîéíà
Àìåðèêàíñêèÿò åëèò ïðå÷è íà Áàéäúí äà
ðåàëèçèðà èäåÿòà ñè çà îòêàç îò ïúðâè óäàð
Александър БЕРЬОЗИН
Една от ключовите клаузи в американската ядрена
доктрина може да бъде преразгледана. Става дума за
концепцията САЩ да нанасят пръв ядрен удар. Напоследък обаче Джо Байдън
размишлява дали тази клауза да не бъде отменена. Интересно е какво би означавало това за Русия.
В момента действат само две позиции за употребата на ядрено оръжие. Първата е: страната при никакви обстоятелства не употребява първа ядрено оръжие.
Към тази позиция от големите ядрени държави се придържа Китай. Пекин не планира войни на чужди територии и смята, че няма да
претърпи поражение в обикновена война със САЩ. А Вашингтон е известен със своята чувствителност към военните загуби и затова все
повече функции прехвърля
от редовните си въоръжени
сили към частните военни
компании (ЧВК). Те обаче са
успешни само срещу слаби
противници.
Чрез тях не могат да бъдат организирани мощен
флот, ефективни ВВС и други подразделения, без които да се воюва срещу Китай
е немислимо. Същевременно без ЧВК всеки сериозен
конфликт с Китай ще струва
на САЩ много повече човешки жертви, отколкото която
и да е война, водена от Америка през последните десетки години. Ясно е, че в такъв случай Вашингтон няма
да издържи и ще отстъпи.
Следователно от употребата на ядрено оръжие няма
никакъв смисъл.
Друга е историческата
нишка на САЩ и НАТО. Още
през 1945 година западните
страни пресмятаха силите си
да разгромят СССР в настъпателна война с обикновени въоръжения и стигнаха до
извода, че нямат шанс - всеки конфликт с оформящия се
вече източен блок би бил безумие поради неравното съотношение на силите в бойна техника. Именно тогава
на Запад възтържествува
идеята, че за да се постигне победа в голям военен
конфликт с Изтока, е целесъобразно първи да използват ядрено оръжие. Още повече, че до 60-те години Съветският съюз имаше помалко ядрени бойни глави от
Запада. Това схващане остана в сила и след разпада
на СССР. През 90-те години
изглеждаше, че на бойното
поле никой не може да съперничи на Америка, но дори тогава не бе заявено ясно: "няма да употребим първи ядрено оръжие".
След 2000 година Русия
огласи сходна позиция. "Нашата страна може да употреби ядрено оръжие в случай, че срещу нея е използвано оръжие за масово унищожение или обикновено
оръжие и е поставено под

заплаха съществуването на
държавата", заяви неотдавна началникът на Генералния
щаб на руските въоръжени
сили Валерий Герасимов.
След поражението на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ нещо започна да се променя. Самият той смяташе, че няма нищо лошо в "превантивното"
използване на ядрено оръжие. А Байдън след победата си на изборите реши да
покаже, че е различен от
предшественика си и по този начин да спечели повече
доверие сред американците.
През последните месеци това стана задача номер едно
за американския президент.
Сега в САЩ не виждат успехи нито в икономиката, нито във военните конфликти бягството от Афганистан е
особено показателно, нито
в борбата с пандемията смъртността в момента е същата, както през есента на
миналата година.
За ядреното оръжие Байдън се придържа към следната позиция: "Единствена
цел на американския ядрен
арсенал трябва да бъде
сдържането и при необходимост ответен ядрен удар,
ако по нас ударят първи".

рен чадър, независимо от
съмнителността на подобна
позиция. Сред тези страни
са още Япония, Южна Корея и - колкото и да е смешно, Турция. Дори Австралия
се намества под чадъра, макар да няма нито един "агресор", който да мисли да я
напада. Проблемът е в това, че някои от тези държави сериозно мислят, че може да станат жертва на страни с ядрено оръжие. Япония
например се страхува едновременно от Китай и Северна Корея. Същите са опасе-

Първият и единствен засега ядрен удар. Преди 77 години
САЩ хвърлят атомна бомба над Хирошима

По принцип това е здрава
идея. По времето на Тръмп
във Вашингтон смятаха, че
щом усетят заплаха било с
биологическо, било с кибероръжие, или каквото и да
било друго, трябва да отговорят с ядрен удар. От военна гледна точка подобна
позиция е абсурдна, защото нито Пекин, нито Москва
имат интерес да нападат
САЩ, нито са фиксирали такива планове във военните
си доктрини. За останалите
страни, притежаващи ядрено оръжие няма смисъл да
се говори. Трябва да се
знае, че Китай с неговите
400 ядрени бойни глави
бледнее на фона на американските 1750 и на руските
1600. Освен това САЩ имат
още близо 4000 бойни глави на склад. Пекин много
добре съзнава, че цифрите
са несъпоставими.
Извън САЩ инициативата на Байдън да се откаже
от изпреварващ ядрен удар
предизвика сериозни негативни емоции. Много държави - главно в Европа, смятат, че се намират под защитата на американския яд-

нията на Южна Корея. Европейските членки на НАТО
- противно на здравия разум, се страхуват от въоръжен конфликт с Русия. Всъщност всички тях ги обединява съзнанието, че в сферата на обикновените оръжия
те отстъпват значително на
потенциалния си противник.
След "епичните победи"
на САЩ в Ирак и Афганистан съюзниците им изпитват
разбираема тревога и съмнения, че снабдяването им
с обикновени американски
оръжия би облекчило положението им в критичен момент. Европейската преса
така и пише: в случай на война с Русия Прибалтика ще
бъде загубена веднага и никаква американска помощ
няма да помогне. Използването на американско ядрено оръжие срещу руското
конвенционално оръжие обаче е много по-сериозен аргумент. Към същото мнение
се придържат в Токио и Сеул, но по отношение на китайската и севернокорейската "заплаха".
Проблемът не опира само до чуждестранните кли-

енти на САЩ. Байдън би могъл просто да затвори очи
за техните страхове. Тези
страни нямат избор. Те по
никакъв начин не могат да
влияят на Америка. И Вашингтон неведнъж е демонстрирал, че във всеки момент може да промени гаранциите
за защита на съюзниците си,
както си иска. Но освен тях
за Байдън има по-сериозни
сили, с които трябва да се
съобразява. Консервативните политически среди в САЩ
преживяват труден момент.
На руснаците и на китайците те гледат както германците през 30-те години са
гледали на евреите, циганите и славяните.
Мнозина в американския
политически елит са убедени, че отказът от превантивното използване на ядрено
оръжие е пропаганден капан на Москва и Пекин и
САЩ трябва да внимават да
не попаднат в него. За да
убедят и другите в своите
твърдения, те пишат, че
СССР също е бил против
превантивното използване
на ядреното оръжие, но
след разпадането на свръх
държавата се появили документи, от които се виждало, че винаги е била готова да го употреби. Подобни "документи" обаче никой
никога така и не е виждал.
Те са толкова достоверни,
колкото "завещанието на
Петър Първи" и други фалшификати, които от векове
се използват против Русия.
В САЩ за тези похвати разбира се, не пишат, но с готовност вярват.
Американското издание
Politico, известно със своите връзки в Пентагона, публикува и допълнителни аргументи на военните в подкрепа на нанасянето на първи ядрен удар. Русия, твърдят те, активно усъвършенства ядрения си потенциал, за
да обезцени усилията на
САЩ за укрепване на техните противоракетни системи. Китай от своя страна работи над количественото
усилване на ядрения си арсенал. Затова според американския генералитет не е
разумно да се изключва от
военната доктрина вариантът за първи ядрен удар.
С доста висока степен на
увереност може да се каже,

че американската военна
върхушка ще надделее над
идеята на Байдън за отказ
от тази възможност. Освен
това сегашната президентска администрация се раздира от вътрешни противоречия е ежби, което й пречи
на управлението. Следователно твърде вероятно е на
следващите президентски
избори през 2024 година на
власт да дойдат политическите опоненти от Републиканската партия. В такъв случай дори сега Байдън да успее да отмени нанасянето на
първи ядрен удар, републиканците ще отменят това решение.
Русия не може да гледа
с безразличие на боричкането на тази тема в САЩ.
От историята е известно, че
колкото е по-голяма вероятността за превантивна ядрена атака от страна на противника, толкова по-лесно е
да се появят технически сривове, следствие на които
светът ще бъде хвърлен в ядрена война. Става дума за
случайна погрешна идентификация чрез спътниците на
топлинните петна в атмосферата и различни естествени космически явления да
бъдат възприети като изстрелване на междуконтинентални ракети. Подобни инциденти вече е имало още от
80-те години насам и това е
много опасно.
Ако големите ядрени държави се договорят и се откажат от нанасяне на първи
ядрен удар, вероятността и
рискът от прибързано и
грешно решение за ответен
удар също рязко ще намалеят. В този смисъл инициативата на Байдън действително би била много полезна. Но уви, по изредените
вече причини изглежда малко вероятно тя да бъде реализирана. При това не трябва да се забравя, че единствената страна в света, която вече е използвала ядрено оръжие срещу друга държава, е Америка. А това означава, че нейният психологически праг е значително
по-нисък и тя много по-лесно може да натисне съдбоносното копче.
Страницата подготви
Светлана МИХОВА
в. "Русия днес Россия сегодня"
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Британската
кралска
фамилия критикува
Рускиня с 3 деца
е най-красивата
филм
на жена
Би Бив СИ
омъжена
света
Британската кралска фамилия изрази необичайно остро недоволство от документален филм на Би Би Си
за принцовете Уилям и
Хари, като отправи обвинения, че в продукцията са "представени
като факти" информации, които са "неоснователни", предаде
Франс прес.
Първата от общо
две серии на "Принцовете и медиите" беше
излъчена неотдавна.
Документалният филм
е посветен на отношенията на Уилям и Хари

с журналистите. Синовете на престолонаследника принц Чарлз
често критикуват начина, по който семейството им е представено
от медиите.
Според британската преса продукцията
е породила недоволството, тъй като не е била предварително съгласувана с Бъкингамския дворец, който дори е заплашил да
прекрати сътрудничеството с Би Би Си за
бъдещи проекти.
В края на първата
серия на филма бри-

танската кралска фамилия разпространи
изявление, в което се
казва, че "свободни,
отговорни и открити
медии са съществено
важни за една здрава
демокрация".
Бъкингамският дворец, Кларънс хаус и
Кенсингтън излязоха
със съвместно изявление. "Доста често преувеличени и неоснователни твърдения от
анонимни източници се
представят като факти
и е разочароващо, че
някои медии, включително и Би Би Си, им

придават достоверност," се казва в него.
Британският кралски двор рядко си позволява да разпространи подобна позиция.
Сега това се случва,
след като принц Хари
многократно обвини

медии, че оказват натиск върху брака му с
американката Меган
Маркъл и дори ги посочи като причина за
решението да се оттегли като високопоставен член на кралското
семейство.

Той и съпругата му
заведоха няколко дела срещу британски
таблоиди. Те напуснаха Великобритания и
се преселиха в САЩ.
Отношенията между Бъкингамския дворец и Би Би Си са
изострени след излъчено преди повече от
двадесет и пет години интервю с принцеса Даяна. Тогава тя
заяви, че в брака й
има "трима души", намеквайки за връзката на принц Чарлз с
Камила Паркър-Боулс. Самата лейди Даяна също призна, че
поддържа любовна
връзка.

Качествен сън - добро здраве

Chanel
избра
Белослава
Хинова

Хинова за пореден
път дефилира на ревюто на френската модна къща Chanel, която
представи ексклузивната си круизна линия
за 2021-2022 г. пред
изискана публика в Дубай. Събитието се състоя на пристанището
Крийк, а моделите презентираха новите творения на бранда на два
пъти пред повече от
1000 специални гости.
Колекцията е съставена предимно от тоалети в монохромната гама, класическа комбинация от черно и бяло.
Креативният директор Виржини Виар
сподели, че черпи
вдъхновение от френския драматург и писател Жан Кокто. Бел,
както я наричат, стъпи на подиума в дълъг разкроен бял панталон, украсен с мъниста, и боди, което
се отличава с ефектни декоративни бродерии. Сред присъстващите на събитието бе
испанската кинозвезда Пенелопе Крус, която краси декемврийската корица на араб-

ското издание на списание Vogue.
В края на месец
септември Белослава
бе част и от ревютата
на световноизвестните
марки Dior и Yohji Yamamoto в Париж по
време на Седмица на
модата. В градините на
Тюйлери "Christian Dior"
показа новата си колекция - Пролет/Лято
2022. Тогава нашенката
дефилира на подиума
облечена със структурирано яке в бежов
цвят с голям пеперуден
принт.
Хинова е един от
най-успешните родни
модели в чужбина.
През юни тя участва в
представянето на новата круизна колекция на
Dior за 2022, а модното шоу се състоя на
стадиона "Панатинайкос" в Атина. До момента момичето, превърнало се в едно от найпопулярните и разпространени лица на
"Ивет Фешън", има в
колекцията си дефилета за световни брандове като Chanel, Armani,
Giambattista Valli и
Sportmax.

Подобряването на
качеството на съня като цяло може да помогне за намаляване на
риска от повишено
кръвно налягане, диабет, затлъстяване и
сърдечносъдови заболявания, съобщи електронното издание
"Healthday", като цитира американско изследване.
Целта на новото
проучване на учени от
Колумбийския университет в Ню Йорк е да
се установи дали множество фактори, които
водят до добър сън
през нощта, колективно са свързани с рискове за здравето. Данните са представени от
американската Асоциация по сърдечни заболявания.
Учените създават
многоизмерен модел
за определяне на качеството на съня, който включва показатели
като средното му количество, последователност на времето за лягане и събуждане, как-

то и на това, необходимо за заспиване.
Наблюдават се още
прекомерната сънливост през деня, както
и симптоми за нарушения на съня като хъркане и затруднено дишане. На базата на получените резултати те
правят обща оценка за
качеството на съня, която може да бъде "лошо", "умерено" или
"идеално".
Специалистите анализират данни на 4559
възрастни доброволци,
участвали в Националното проучване за
здраве и хранене през
2017-2018 г., пише БТА.
Това изследване, чиято цел е изготвяне на

статистика за здравното състояние на жителите на САЩ, се провежда от американските Центрове за контрол
и профилактика на заболяванията.
Данните показват,
че при хората, които
могат да се похвалят
с идеален сън, има
66% по-нисък риск от
високо кръвно налягане спрямо тези, които
не успяват да се наспят добре; с 58% намалява вероятността
да развият диабет тип
2 и със 73% - да затлъстеят.
"Многоизмерното
качество на съня е
важно, тъй като навиците ни не са изолира-

ни, а са взаимно свързани," обяснява водещият автор на изследването, сърдечносъдовият епидемиолог д-р
Нур Макарем от Колумбийския университет в
Ню Йорк. Тя сравнява
оценката за качеството на съня с продукти
в здравословна диета.
"Не консумираме различни храни и хранителни вещества, като ги
отделяме едно от друго. Същото се отнася и
за съня."
Доктор Макарем съветва хората да обръщат повече внимание
на навиците си за сън,
в колко часа си лягат
и се събуждат всеки
ден, и колко спят. "Едно от най-важните неща е да имате фиксиран, последователен
график, като спите седем до осем часа както през делничните
дни, така и през уикендите", обяснява тя. Според нея е важно да се
ограничат алкохолът,
кофеинът и обилните
хранения преди лягане.

10 секунди стигат за идеалната прегръдка
Британски учени от лондонския университет "Голдсмитс"
са изяснили колко трябва да
трае прегръдката, за да предизвиква приятно усещане, съобщава сайтът на учебното заведение, цитиран от БТА.
В изследването са взели
участие 48 доброволци и още
един човек, които те е трябвало да прегръщат. Прегръдките
са били с различна продължителност - от 1,5 до 10 секунди.
Участниците освен това е трябвало да използват различен начин на прегръщане - кръстосано (когато ръцете им са разположени симетрично) или тип
шия-талия.
Тестваните субекти също така са били със завързани очи,
за да се изключи визуално възприятие.
Изследваните лица след това са попълнили въпросник и
са описали чувствата си по вре-

ме на експеримента. Оказало
се, че най-приятно и топло усещане предизвикват прегръдките с продължителност пет-десет
секунди. Като по-малко приятна е описана прегръдка, продължаваща една секунда. Начинът на прегръщане не е ока-

зал влияние върху усещането.
Учените планират да продължат изучаването на възприятията за допир и да разберат кои прегръдки се смятат
за твърде дълги и кои са найприятни.
Дир.бг
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Германската канцлерка Ангела Меркел вчера
ръководи заседание на германския министерски съвет, което се очертава да е
последното в кариерата й. Меркел получи
прощални подаръци от членовете на
правителството. Социалдемократът Олаф
Шолц, за когото се очаква да наследи
Меркел на канцлерския пост, подари пищен
и пъстър букет. Меркел го прие с усмивка.
Министърката на околната среда Свеня
Шулце връчи на Меркел растение с дългото
латинско наименование cornus controversa
carpe diem. То цъфти с пищни перленобели
цветове, а думите carpe diem в името му в
превод от латински означават: грабни
момента или живей сега. Така колежката на
Меркел й пожела да се възползва възможно най-добре от оттеглянето от политиката
след 16 години на власт. Същевременно три
германски партии - социалдемократите,
Зелените и свободните демократи обявиха, че са постигнали споразумение за
съставяне на ново германско правителство.

Европейският център
за превенция на заболяванията смята, че трябва да
бъде обмислено прилагането на подсилващи дози
ваксина срещу Covid-19 за
всички възрастни. Приоритет, според центъра, трябва
да са хората над 40годишна възраст. В изявление на директора на ECDC
Андреа Амон се казва, че
сценариите за моделиране
на агенцията предупреждават за потенциално "много
голямо натоварване" при
Делта варианта на коронавируса, ако не се направи
повече за борбата с
неговото разпространение.

Ãåðìàíèÿ ñå îòêàçâà îò âúãëèùà,
ïðèðîäåí ãàç è ÿäðåíà åíåðãèÿ
Ïðåç 2022 ã. ùå áúäå èçêëþ÷åíà ïîñëåäíàòà ÿäðåíà öåíòðàëà, âúãëåäîáèâúò ñïèðà
ïðåç 2030 ã., 10 ã. ïî-êúñíî íÿìà äà ñå ïðîèçâåæäà åëåêòðîåíåðãèÿ îò ïðèðîäåí ãàç
Германия се отказва от
въгледобива още през
2030 г. За това са се
договорили трите партии,
които преговарят за
съставянето на правителство. Очаква се по-късно
Германската социалдемократическа партия, Свободната демократическа
партия и Зелените да
представят коалиционния
договор, предаде БНР.
Споразумението,
според което социалдемократът Олаф Шолц
вероятно ще поеме поста
на канцлер от Ангела
Меркел, се очакваше покъсно вчера. Вероятно
Кристиан Линднер от

Свободната демократическа партия ще е финансов
министър на Германия,
докато Зелените ще
отговарят за министерствата на икономиката и
външните работи, пише
ДПА.
Трите преговарящи
партии - социалдемократи,
Зелени и либерали спазиха обещанието си да
не изнасят предварителна
информация от преговорите. Въпреки това през
последните дни стана
ясно, че трите партии е
трябвало да изгладят
различията си в климатичната политика. По настояване на Зелените те са

постигнали споразумение
за отказ от въгледобива
още през 2030 вместо
през 2038 г. Освен това
най-късно през 2040 г.
Германия трябва да се
откаже от природния газ
като източник за производство на електроенергия, твърдят запознати с
хода на преговорите. А
следващата година - 2022ра, ще бъде изключена и
последната ядрена централа в страната.
Като енергоизточник на
бъдещето очакваната
тройна коалиция в Берлин
определя т. нар. син
водород, който се произвежда от изкопаеми

горива като природен газ,
но е изчистен от въглероден диоксид с помощта на
технологиите за улавяне и
съхранение на въглерод.
Смята се, че основните
постове в бъдещето
правителство са раздадени. В седмицата след
Никулден Бундестагът
трябва да избере социалдемократа Олаф Шолц за
канцлер. Външен министър се очаква да бъде
съпредседателката на
Зелените Аналена Бербок,
а другият лидер на партията, Роберт Хабек, да
поеме мегаминистерство
на екологията и икономиката. ç

Øîéãó: ÑÀÙ ñà ðåïåòèðàëè ÿäðåí óäàð ñðåùó íàñ òîçè ìåñåö
Руският министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че Москва е отчела значително засилване на активността на американските
стратегически бомбардировачи, които по думите му са
извършили 30 полета близо
до Русия, предаде Епицентър. Руското министерство
на отбраната заяви, че американски бомбардировачи
са репетирали ядрен удар
срещу Русия от две различни посоки този месец. Според Москва самолетите са
се доближили на 20 километра от руската граница,
предаде Ройтерс.
Руският министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че Москва е забелязала
значително засилване на активността на американските стратегически бомбардировачи, които, по думите му,
са извършили 30 полета близо до Русия този месец. Той
каза, че това е 2,5 пъти повече, отколкото през същия
период на миналата година.

Обвинението беше отправено в момент на засилено
напрежение между Русия и
САЩ заради Украйна. Американски служители изразяват тревога, че Русия може
да нападне своята съседка,
а Москва казва, че това не
е вярно, като на свой ред
обвинява САЩ, НАТО и Украйна в провокативно и безотговорно поведение. Руският министър на отбраната Сергей Шойгу заяви, че
Москва е забелязала значително засилване на активността на американските
стратегически бомбардировачи, които, по думите му,
са извършили 30 полета близо до Русия този месец. Той
каза, че това е 2,5 пъти повече, отколкото през същия
период на миналата година.
Според него САЩ са извършили симулация на ядрен
удар срещу Русия.
"Министърът на отбраната подчерта, че при военните учения "Глоубъл тъндър" 10 американски стра-

Руският
министър на
отбраната
Сергей Шойгу
(вдясно) заяви,
че Москва е
забелязала
значително
засилване на
активността на
американските
стратегически
бомбардировачи край
границите на
страната

тегически бомбардировача
са репетирали изстрелване
на ядрени оръжия срещу
Русия от източна и западна посока", заяви военното
министерство. "Минималната близост до нашата държавна граница е била 20
км", се казва в изявлението. Според Шойгу руските
сили за противовъздушна
отбрана са засекли и проследили американските бомбардировачи и са предприели неуточнени мерки за

избягване на инциденти. Той
направи изявлението по
време на видеоконферентен разговор с китайския
министър на отбраната Вей
Фънхъ. Шойгу каза, че полетите на американски бомбардировачи близо до източните граници на Русия
са били заплаха и за Китай. "На този фон руско-китайската координация се
превръща в стабилизиращ
фактор в световен план", заяви Шойгу. ç

Американският
президент

Джо Байдън разреши
освобождаването на 50
млн. барела петрол от
държавния резерв, за да
намали цените на петрола в
страната. Част от причината
американците да са
изправени пред високи
цени на петрола е, че
страните производителки и
големите компании не са
увеличили предлагането
достатъчно бързо, за да
задоволят търсенето. А помалкото предлагане
означава по-високи цени в
световен мащаб, каза
Байдън. В резултат от
усилията на президента и
дипломатическите усилия
на страната подобни стъпки
ще бъдат направени и от
други големи държави като
Китай, Индия, Япония,
Република Корея и Обединеното кралство, за да
слязат цените на петрола и
да се преодолее липсата на
доставки докато светът
излиза от пандемията.

Схемата

на британското правителство да привлече найизвестните в света учени в
Обединеното кралство след
Брекзит е претърпяла пълен
провал, след като за шест
месеца не се е явил нито
един желаещ, пише в.
"Гардиън". Даването без
особени изисквания на
визи за лауреати на
Нобелови награди и други
носители на престижни
глобални награди в
различни области на
науката като инженерство,
хуманитарни дисциплини и
медицина, бе окачествено
като "шега" от експерти,
след като министрите
признаха провала си в
опитите да събудят интерес
за работа на Острова.
"Шансовете поне един
лауреат на Нобелова
награда или наградата на
Тюринг да дойде във
Великобритания са равни
на нула през следващото
десетилетие", казва
нобелистът Андре Гейм.
Ученият от университета в
Манчестър, който е получил
наградата за физика през
2010 г. за експериментите
с графен, допълва, че на
схемата не може да се
гледа сериозно.
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Ìàãäàëåíà Àíäåðøîí ñòàíà ïúðâàòà æåíà
ïðåìèåð íà Øâåöèÿ

Магдалена Андершон e първата жена премиер на Швеция.
Досега тя беше финансов министър

Шведският парламент
избра вчера Магдалена Андершон за първата жена
премиер в историята на
страната, предаде АП. Досега тя беше финансов министър, а неотдавна беше
определена за лидер на
Шведската социалдемократическа партия (ШСДП). Андершон замени Стефан
Льовен като лидер на партията и премиер - длъжности, от които той се оттегли
по-рано тази година.
Събитието е важно за
Швеция, която от десетилетия е смятана за една от
най-прогресивните страни
в Европа, що се отнася до
междуполовите отношения,
но все още не беше имала

жена за министър-председател, коментира АП. Правителството на Льовен се
самоопределяше като феминистко и поставяше равноправието между мъжете
и жените в основата на вътрешнополитическата и
международната си дейност.
В реч пред парламента
независимият депутат Амине Какабаве, която подкрепи Андершон, изтъкна, че
тази година Швеция отбелязва 100 години от решението да въведе всеобщи
и равни избирателни права. "Ако на жените се позволява само да гласуват, но
никога те самите да не бъдат избирани на най-висо-

кия пост, демокрацията не
е пълна", каза Какабаве която по произход е иранска
кюрдка. Тя добави, че в избирането на Магладена Андершон за премиер "има
нещо символно". За кандидатурата на Андершон гласуваха 117 от депутатите в
Риксдага - 349-членния еднокамарен парламент. 174
бяха против, 57 се въздържаха, а един народен представител отсъстваше от залата.
В Швеция по конституция министър-председателите може да бъдат назначавани и да управляват,
стига против тях да не е
абсолютно мнозинство от
най-малко 175 депутати. ç

Ãðúöêè ìèíèñòúð: Ñòðàíàòà å èçïðàâåíà
ïðåä ïàíäåìèÿ íà íåâàêñèíèðàíèòå
Ãåðìàíèÿ ñå ãîòâè äà âúâåäå çàäúëæèòåëíà èìóíèçàöèÿ ñðåùó Covid-19 çà âîåííèòå
Гърция е изправена
пред "пандемия на неваксинираните", заяви държавният министър Акис
Скерцос, отбелязвайки, че
девет от десет интубирани
пациенти в страната са
неваксинирани, съобщава
електронното издание на
гръцкия в. "Катимерини".
В рамките на здравна
конференция, организирана от изданието, министърът е посочил, че страната заема 16-о място в ЕС
по брой смъртни случаи
на милион жители, вследствие ковид инфекция.
По думите на Скерцос
умората от пандемията и
липсата на обществено
доверие в институциите
подкопават усилията на
правителството за овладяване на разпространението на вируса. Според
официалните данни Гърция
се справя доста по-добре
от средното за Европа,

което "само по себе си е
значително постижение", е
заявил още министърът.
По думите му много
смъртни случаи, свързвани с коронавируса, е
можело да бъдат избегнати. Министърът е припомнил също, че Гърция е на
второ място по найвъзрастно население в
ЕС. По отношение на
болничната грижа той е
заявил, че правителството
е увеличило интензивните
легла от 557 на почти 1300
и е наело 12 хиляди
здравни работници на
постоянни или временни
трудови договори.
Германия се готви да
въведе задължителна
ваксинация срещу Covid19 за военнослужещите
си, обяви Министерството
на отбраната, предаде
БНР. Служители на ведомството и представители на
военния персонал са

решили да обяви ваксината срещу Covid-19 в списъка на задължителните
ваксини за всички военни.
Очаква се прилагането да
започне в най-скоро
време.
Така германските
въоръжени сили ще станат първата институция в
Германия, въвела задължителна ваксинация
срещу коронавируса.
Същевременно според
данните от Института
"Робърт Кох" за последните 24 часа са регистрирани 66 884 случая на коронавирус в страната.
Може би е време да
започнем да обмисляме
въвеждането на задължителна ваксинация срещу
Covid-19, заяви в сряда
изпълнителният директор
на европейския офис на
Световната здравна
организация Роб Бътлър.
"Вярваме, че е време да

Гърция регистрира общо 8100 случая на Covid-19 във вторник, докато
7287 са отчетени в понеделник. Рекордът за най-голям брой случаи на
коронавирус, регистрирани за един ден в Гърция, беше счупен на 9
ноември, когато бяха диагностицирани 8623 случая на Covid-19.

проведем този разговор
за задължителните ваксинации", коментира той в
интервю за Sky News.
Бътлър призова хората
да спазват мерките за
ограничаване на коронавируса и предупреди, че
броят на смъртните случаи
в Европа може да се

увеличи с 500 000 през
зимата. Ден по-рано
Световната здравна организация изрази опасения,
че починалите от Covid-19
в Европа ще се увеличат
от сегашните 1,5 млн. души
на 2,2 млн. до март 2022 г.,
ако сегашната тенденция
продължи. ç

Áàéäúí è ñúïðóãàòà ìó ïðèãîòâèõà
îáÿä çà Äåíÿ íà áëàãîäàðíîñòòà
â êóõíÿ çà áåäíè

Американският президент Джо Байдън и съпругата му Джил помогнаха в една от кухните за бедни във
Вашингтон да се приготви обяд за Деня на благодарността. Заедно с първата двойка там бяха и вицепрезидентката Камала Харис и съпругът й Дъг Емхоф.

Американският президент Джо Байдън и съпругата му Джил помогнаха в
една от кухните за бедни във
Вашингтон да се приготви
обяд за Деня на благодарността за нуждаещи се.
След това те заминаха за
Нантъкет, щата Масачузетс,
за да спазят - както и милиони американци, традицията да прекарат този празник със семейството, предаде АП.
Заедно с първата двойка
в Централната кухня на Вашингтон бяха и вицепрези-

дентката Камала Харис и
съпругът й Дъг Емхоф. Препасани с престилки, четирима разпределяха порции от
традиционната печена пуйка,
сос грейви, сладки картофи
и зелен фасул на подноси,
които ще бъдат пакетирани
и раздадени на нуждаещи се
жители на Вашингтон.
В понеделник Джил Байдън откри сезона на коледните празници, като посрещна официалното коледно
дърво на Белия дом - висока 5,6 м ела, отсечена в Северна Каролина. ç
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Ëåâñêè, Ëóäîãîðåö è ÖÑÊÀ 1948
Треньорът на "армейците" обяви
Жеферсон за един от най-добрите
дефанзивни халфове в Европа
Четири месеца след
назначението си за наставник на ЦСКА Стойчо
Младенов започна да
повтаря своите думи от
предишните си престои на
"Армията". Според треньора всички отговорни
фактори в държавата и
БФС са срещу неговия
отбор и същевременно
помагат на Левски и
Лудогорец. Младенов
твърди, че някои хора
искат да "затрият ЦСКА", и
атакува "сините", разградчани и ЦСКА 1948.
Младенов отговори на
въпроси на феновете от
"Сектор Г" за качествата
на футболистите на "червените". Според него Вилдсхут е невероятен играч, а
Жеферсон в момента е
един от най-добрите
дефанзивни халфове в
Европа.

За състоянието
на ЦСКА
"ЦСКА е повече далеч,
отколкото близко до това,
което трябва да представляваме. Половината път е
изминат. ЦСКА трябва да
има футболисти с големи
качества. Имаме добра
основа. През зимния и
летния трансферен прозорец ще бъдем много
внимателни. Няма да се
откажа от Вилдсхут. Феновете трябва да бъдат
спокойни. Той е част от
ядрото, на което ще разчитаме. Изключителен като
футболист. Със силни
индивидуални качества и е
опитен. В момента е в
игрова дупка, от която
трябва да излезе с моя
подкрепата и такава от
феновете. Трябва му един
гол. Има класа. Ще видим
не само на него, но и на
другите силата след зимната подготовка. Много
пъти съм говорил за
нарушената подготовка.
През три дни са мачовете
и нямаме време да работим.
На Чатакович и Варела
трябва да се даде повече
шанс, но времето не ни
достига. Варела два пъти
се контузва от моето
идване. Тъкмо набере
скорост и се връща назад.
Баи се контузва четири
пъти.
Лам, Мухар, Метс и
Калоян Кръстев ги поздравявам след всеки мач.
Хвърлихме ги в битка още
в първия ден, нямаха
време за адаптация, но са

Стойчо Младенов твърди, че всички отговорни фактори в държавата и
БФС са срещу ЦСКА

успешни.
Никога не съм спирал
да следя наши кадри.
Винаги, когато съм работил в ЦСКА, съм привличал 4, 5, 6 състезатели от
школата. На много от тях
съм дал шанс. Всеки може
да тълкува както си иска,
но когато взимаме решение 99% от решенията са
ни точни и верни. Категорично, аз съм човекът,
който най-добре знае
състоянието на всеки един
състезател - кой може да
изкара 30, 60 минути?
Дали Жеферсон ще бъде
по-успешен като ляв бек
или дефанзивен халф. В
този момент Жеферсон е
един от най-добрите
дефанзивни халфове в
Европа, статистиката го
показва. Не искам да
влизам в полемика с
всеки един фен. Не се
съобразявам с мнението
на абсолютно никой."

Темата за
комисионите
По-цивилизовани са
атаките сега. Нищо не се е
променило. Само че похитро и цивилизовано се
действа. Ще пиша книга.
Там, бъдете сигурни, че ще
опиша абсолютно всичко.
Едно към едно. Защото
този период заслужава
книга. Хората трябва да са
напълно наясно какво се
случи.
Темата за комисионите?
За кой ли път ще го кажа,
че циркулира, защото
точно така трябваше да
постъпят определените
хора, за да насочат обществеността към това.
Опитваха се да ме уязвят,
защото "Титаните" правеха
това, което не им е рабо-

та. Разбирахме на представянето на отбора, че
даден футболист има
договор с ЦСКА. Отидох
при Митко Борисов и му
казах: "ето ми всички
банкови сметки. Гледайте!
Ако откриеш някъде сметка, която не съм я посочил, обвини ме в каквото
искаш". Който иска - да
разследва. И днес съм
готов да дам всички
банкови сметки. Нямам
никакви притеснения. Ако
са ми превели 10 000, да
кажат в коя сметка, за да
ги изтегля. Защото тогава
10 месеца не бях получавал заплата.
И човекът, който плати
тези заплати, е Гриша
Ганчев. Той ли трябва да ги
плаща?

За другия
"червен" клуб
Проектът 48? Всички
знаем какъв е проектът и
затова не му обръщам
внимание. Никакво внимание. Даже не го споменавам. Защо трябва да им
вдигаме имиджа и чуваемостта? Трябва да подхождаме снизходително.
Апелирам да не се занимаваме с тях. Няма смисъл. Кои са и каква история имат, за да им отдаваме тази значимост? Даже
не ги и помня.
Предпочитам аз да
пострадам, но не и ЦСКА.
Помните 2002-2003 година
каква атака ни проведоха.
За да отклоня вниманието
от футболистите, излязох
на амбразурата и казах,
че си ги слагам на…
Всички започнаха да
бълват срещу мен, оставиха футболистите на спокойствие и станахме

шампиони.
Сега ситуацията не е
същата както преди 5-6
години. Много неща умишлено се промениха и то в
ущърб на ЦСКА. Защото
ЦСКА е бич за много хора.
Имаме много силни врагове през последните 15
години. И по времето на
Томов, и при Васил Божков. Да не ги споменавам
всичките. ЦСКА си имаше
своите проблеми от найвисоко ниво. Но с помощта на феновете ще преодолеем всичко.
Не искам да лъжа
никого. Моят екип е свидетел какво е ставало навремето и какво става сега.
Като казах директивата,
някой повярва ли ми?
Побеждавахме, но бяхме
зле. Излязох и казах, че
ЦСКА е зле, но всички "не,
не е зле. Трябва да ставаме европейски шампиони,
да спечелим шампионската лига". С какво?
Ако се наложи да бъда
агресивен - ще бъда
агресивен в името на
ЦСКА. Ако се наложи да
водим война, заставам
пред вас, червената
армия, и водим война
срещу всеки, нямам никакви колебания. С тези
четири букви съм израсъл
и с тях ще си отида.
Но искам ЦСКА отново
да е такъв, какъвто винаги
е бил - убиец на шампиони. Да бъде отново шампион, да участваме в Шампионската лига. Знаем, че са
също голяма армия срещу
нас - Делиормана. Знаем
го. Подкрепа на държавата, подкрепа на федерация. На всичко имат
подкрепа.
На нас ни търсят всеки
месец наеми. На тях им
дадоха веднъж 48 милиона, друг път 30 милиона…
На нас кога някой ще
даде? На "сините" им
направиха стадион. Щели
да връщат милиони от
продажбата на билетчета.
Как ще връщат тези милиони?
Кой мислите, че сега им
помага?! Същите хора. А
същите тези хора работят
против ЦСКА. Искат да ни
затрият и да няма ЦСКА.
Има директива и тя е на
100% успеваема. Не напразно я казах, знаех какво
говоря. Нещата са такива.
Съсипаха ни.
Питам Борислав Михайлов: когато ни отнеха
лиценза за Европа, прати
ли едно писмо, един
имейл или факс до ЦСКА,
в който да предупредиш
за това, което може да се
случи? Не", заяви Стойчо
Младенов.ç

Þíàéòåä
è ×åëñè íà
1/8-ôèíàëèòå
Манчестър Юнайтед и Челси
си осигуриха "билети" за 1/8-финалите в Шампионската лига. Те
се присъединиха към вече класиралите се за следващия етап
Ювентус, Байерн (Мюнхен), Ливърпул и Аякс. "Червените дяволи" взеха "виза" за следваща фаза, след като се наложиха с 2:0
при гостуването на Виляреал, а
лондончани сразиха с гръмкото
4:0 гостуващия Ювентус.
Аталанта завърши наравно 3:3
при гостуването си на Йънг Бойс,
като по този начин събра 6 точки и запази шансове за класиране. В последния кръг италианският тим ще се изправи срещу
Виляреал, който има 7 точки.
В група "Е" Байерн вече е сигурен осминафиналист, като си гарантира първото място в групата, побеждавайки с 2:1 като гост
Динамо (Киев). Барселона пропусна шанс да си осигури място
в следващата фаза и завърши наравно 0:0 в домакинството си на
Бенфика. Каталунците имат 7 точки до момента, а лисабонските
"орли" са с 5.
В група "G" се завърза още
повече, след като Лил спечели
минимално с 1:0 над РБ (Залцбург) и не му позволи да си осигури класиране напред. С тази победа френският шампион оглави
временното класиране в групата
и направи важна крачка към елиминациите. В другият мач между
Севиля и Волфсбург испанският
тим спечели с 2:0 и всичко в
групата ще се решава в последния кръг.ç

Îòèäå ñè äîö.
Íèêîëàé Êðúñòåâ

Българският спорт изгуби една от най-светлите си личности. Броени дни преди да навърши 91 години, почина един от
първите деятели на хандбала в
София и в България - доц. Никола Кръстев. Известният специалист често е определян като
Патриарх или Баща на хандбалната игра у нас. Повече от 45
години той е преподавал по хандбал във ВИФ (сега Национална спортна академия) и е давал
знания и педагогически умения
на голям брой специалисти.
В периода на трудовата му
дейност във ВИФ/НСА от 1954
до 2005 година е бил завеждащ сектор "Хандбал" (до 1974
година), ръководител на катедра "Баскетбол, волейбол, хандбал" (1975-1988), декан на Учителски факултет (1979-1987) и
над 15 години член на Академичния и Научния съвет на НСА.
В треньорската си кариера
с отборите на ВИФ е спечелил
14 шампионски титли. Бил е треньор на мъжкия и женския национален отбори и над 15 години е един от елитните съдии
на България.
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Тв програма - четвъртък, 25 ноември
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня - коментарно предаване/п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок
с Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Давай, Астробой! - анимационен
филм
14.30 Влакът на динозаврите - анимационен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм
/5 сезон, 6 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
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 - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Любимците на България - тв шоу
22.00 Кмет на годината 2021 - церемония по награждаването
23.00 По света и у нас
23.30 Уинона Ърп - тв филм /3 сезон,
7 епизод/ (14)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.05 Частните музеи в Чехия /п/
04.30 Когато сърцето зове - тв филм
/5 сезон, 6 епизод/п/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир Йочев и Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 37
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12, еп. 57
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал, с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.
49
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 92
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" риалити, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 49
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00.30 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 10, еп. 1
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани повече" - сериал, еп.
15
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

ÇÅÌß

bTV ACTION
05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Кибер-вселена" - сериал, с. 2, еп.
5 - 12
08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 6
09.00 "Перфектната бавачка" - трилър
(САЩ, 2017), режисор Крейг Голдсмит, в ролите: Ландзи Хартли,
Фре Тингли, Броуди Хъцлър, Бри
Уилямсън, Монти Шарп и др.
10.30 "Да Знаеш Как" (2021) /п./ предаване за ремонти и обзавеждане, еп. 3
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 13
12.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 4
13.00 "Измамна съблазън" - трилър, драма (тв филм, Канада, 2017), режисьор Скот Белиа, в ролите: Чандра
Уест, Стив Бакич, Кейт Спроул,
Луси Гест и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 7
16.00 "Записът" - сериал, еп. 5
17.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 5
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 1
19.00 Студио "Лига Европа"
19.45 ПРЯКО, УЕФА Лига Европа, групова фаза 5 кр.: Цървена звезда Лудогорец
21.45 Студио "Лига Европа"
22.00 ПРЯКО, УЕФА Лига Европа, групова фаза 5 кр.: Монако - Реал
Сосиедад
00.00 "УЕФА Лига Европа" - обзорно
предаване
00.45 "От другата страна на вратата" хорър (Великобритания, САЩ, Индия), режисьор Йоханес Робъртс,
в ролите: Сара Уейн Калис, Джереми Систо, София Росински, Сучитра Пилай и др. [16+]
02.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 1
03.30 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 5
04.15 "Записът" - сериал, еп. 5

bTV COMEDY
05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,
с. 13, еп. 7, 8
07.00 "Круд" - сериал
07.30 Премиера: "Тролчета: Купонът продължава" - сериал, анимация, еп.
12, 13
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Лъжовна съпруга" - комедия, романтичен (САЩ, 1992), режисьор
Франк Оз, в ролите: Стив Мартин,
Голди Хоун, Дейна Делейни, Джули Харис, Питър Макникъл и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
16.00 "Маркъс" /п./ - сериал

Променливо
Днес съществена промяна на времето няма да настъпи.
Сутрин температурите ще са от минус 4 до плюс 4, а дневните
ще останат от 6 до 11 градуса. Ще продължи да духа до умерен
вятър от изток-североизток.
В петък облачността ще бъде значителна и от югозапад на
североизток ще превали дъжд. Минималните температури ще
са от около нула на запад до 6-7 градуса на изток, а дневните
в източните райони ще се повишат и ще достигнат 13-14 градуса. В западната половина на страната ще останат по-ниски,
от 5 до 8 градуса.
В събота ще се затопли още, особено в планините и източните райони. По морето и крайните източни части температурите ще достигнат 17-18 градуса, а в неделя са възможни и
стойности до 20. В Западните и особено северозападните части ще остава по-хладно, най-вече с въбота, до 10 градуса.
През нощта срещу неделя на много места ще превали дъжд,
не са изключени и гръмотевици.

София 1301
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Звездни каубои" приключенски, трилър (САЩ, Австралия,
2000), режисьор Клинт Истууд, в ролите:
Клинт Истууд, Томи Лий Джоунс, Доналд
Съдърланд, Джеймс Гарнър, Джеймс Кромуел,
Марша Гей Хардън и др.
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 23,
24
19.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп.
6, 7
20.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 20
20.30 "Приятели" /п./ - сериал
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 44
22.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 3,
еп. 19, 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 6, еп. 24, с. 7, еп. 1
00.00 "Лъжовна съпруга" /п./ - комедия,
романтичен (САЩ, 1992)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
04.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.
5, 6
08.00 "Сам вкъщи 3" - комедия, семеен
(САЩ, 1997), режисьор Раджа Госнел, в ролите: Риа Килстед, Хавиленд Морис, Скарлет Йохансон,
Мариан Зелдес, Лени фон Долен,
Олек Крупа, Алекс Линц и др.
10.00 "Революция Z" - сериал, еп. 7, 8
12.00 "Реликвите на смъртните: Град от
кости" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, Германия, Канада,
2013), режисьор Харалд Цварт, в
ролите: Лили Колинс, Джейми Кембъл Бауър, Робърт Шийхан, Лина
Хийди, Джонатан Рис Майърс, Джаред Харис и др.
14.30 "Съли: Чудото на Хъдсън" - драма,
биографичен (САЩ, 2016), режисьор Клинт Истууд, в ролите: Том
Ханкс, Ерън Екхарт, Отъм Рийсър,
Анна Гън, Лора Лини, Сам Хънтингтън, Джеф Коубър, Джери Ферара, Крис Бауър и др.
16.15 "Затворници" - криминален, драма
(САЩ, 2013), режисьор Дени Вилньов, в ролите: Хю Джакман, Джейк
Джиленхол, Вайола Дейвис, Мария Бело, Терънс Хауърд, Мелиса
Лио, Пол Дейно, Уейн Дювал и др.
19.15 "Сам вкъщи 4" - комедия, семеен
(САЩ, 2002), режисьор Род Даниел, в ролите: Майкъл Уайнбърг, Джоана Гоинг, Джейсън Бегей, Френч Стюарт, Миси Пайл,
Клеър Кери, Барбара Бабкок, Лиса Кинг и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Звездни каубои" - приключенски,
трилър (САЩ, Австралия, 2000),
режисьор Клинт Истууд, в ролите:
Клинт Истууд, Томи Лий Джоунс,
Доналд Съдърланд, Джеймс Гарнър, Джеймс Кромуел, Марша Гей
Хардън и др.
23.30 "Затворници" /п./ - криминален,
драма (САЩ, 2013)
02.30 "Революция Z" - сериал, еп. 7, 8
04.15 "Бесилото" - хорър, трилър (САЩ,
2015), режисьори Травис Клъф и
Крис Лофинг, в ролите: Касиди
Гифърд, Райън Шуус, Пфайфър Браун, Рийс Мишлър, Алексис Шнайдър, Прайс Морган, Маки Бърт и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 7 /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Пътят на честта" (премиера) сериал, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 7
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 7
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен филм
/п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 5 /п/
06.50 "Лято в Гърция" - романтичен
филм с уч. на Аглая Шишковиц,
Костас Зомер, Юрген Тарач, Вангелис Диамантис, Алексис Георгулис и др. /п/
08.45 "Лято във Виетнам" - романтичен
филм с уч. на Инес Бьорг Дейвид,
Николай Кински, Петер Прагер,
Мегън Гей и др., I част
11.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 5, 2 епизода
13.00 "Чудноватият дом" - мистери с уч.
на Джилиан Андерсън, Глен Клоуз,
Терънс Стамп, Кристина Хендрикс,
Макс Айрънс и др. /п/
15.40 "Последният Кенеди" - трилър с уч.
на Джейсън Кларк, Кейт Мара, Ед
Хелмс, Брус Дърн, Джим Гафиган,
Оливия Търлби и др.
17.50 "Ударът "Пелам 123": Отвличане
в метрото" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Джон Траволта, Луис Гусман, Рамон Родригес, Джеймс Гандолфини, Джон
Туртуро и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 5
21.00 "Къде покриха Морган?" - комедия
с уч. на Хю Грант, Сара Джесика
Паркър, Сам Елиът, Мери Стийнбъргън, Елизабет Мос и др.
23.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 5 /п/
00.00 "Бърлога на крадци" - криминален
екшън с уч. на Джерард Бътлър,
Пабло Шрайбър, О'Шей Джаксън
Джуниър, Фифти Сент и др. /п/

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

Èçëåçå „Îðôåé è Åâðèäèêà“
îò Èâàí Á. Ãåíîâ è
ñ èëþñòðàöèèòå
íà ßñåí Ãþçåëåâ
В любовната си мъка Орфей забравил за видените ужаси, седнал,
настроил лирата си и запял тъжна
песен, с която замолил Хадес да му
върне любимата, прекрасната нимфа Евридика. Младежът сърцераздирателно изливал тъгата и отчаянието си и умолявал страшния подземен цар или да му позволи да изведе жена си обратно в света на живите, или, макар че сам той бил жив,
да го пусне завинаги при мъртъвците, за да остане с любимата. Така
вълнуваща била трагичната му песен, че се разплакали дори безжизнените души на умрелите.
Иван Б.Генов е преподавал гръцка палеография в Софийския университет. Дългогодишен преводач е на
най-високо равнище на правителствата на България и Гърция. Работил
е дълги години и като преводач и
редактор на художествена литература, основно от и на новогръцки, както
и от немски език. Занимава се със
старогръцката митология, като е редактирал из основи класическия труд
"Старогръцки легенди и митове" на
Н. А. Кун. ç
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Ïàðèæ ÷åñòâà áúëãàðñêàòà êóëòóðà
ñ ôåñòèâàë, ïîñâåòåí íà Ñîôèÿ
Произведения на близо 30
от най-разпознаваемите български творци оживяват между
24 и 30 ноември на културен
фест в Париж. "Един уикенд на
изток" се нарича фестивалът,
който за пета година показва
най-интересното и актуалното
от културната сцена на столици от Централна и Източна
Европа. Предишните му издания са посветени на Варшава,
Киев, Будапеща и Белград.
През 2021 г. на фокус е София.
Столичната община е един
от официалните партньори на
фестивала, заедно с българското посолство във Франция и
българския културен институт
в Париж. Инициатор е френско-канадската фондация "Един
уикенд на изток". Участват
най-известните галерии, кина,
книжарници, театри и зали в
култовия Латински квартал във
френската столица.
Съвременната българска
литература присъства чрез
Георги Господинов, Теодора

Димова, Капка Касабова,
Аксиния Михайлова и Ружа
Лазарова, а преводачът и
българист Мари Врина-Николов разказва за някои от
големите автори. Фестивалът
стартира с филма на Весела
Казакова и Мина Милева
"Жените също плачат". Специално внимание се отделя на
първата българка кинорежисьор Бинка Желязкова. Включен е и "Февруари" на Камен

Калев, творби на Тео Ушев,
участващ също във феста.
Акцент са събитията, свързани с български творци,
работили и живели във Франция. Философът и литературен
теоретик Цветан Тодоров ще
бъде почетен с участието на
неговата дъщеря - Леа Тодоров, а творчеството на Кристо
ще бъде представено от Лор
Мартен - президент на проекта по опаковане на Триумфалната арка, и от племенника на
артиста Владимир Явашев.
С изложби са визуалните
артисти Нина Ковачева, Стефан Николаев, Недко Солаков,
фотографът Евгения Максимова, Никола Михов, Люба Халева и Елина Кешишева. Музикални вечери в две от найстарите църкви на Париж - Сен
Жермен де Пре и Сен Сюлпис.
За меломаните ще има самостоятелен концерт на цигуларя
Светлин Русев, участници са
още пианистите Георги Черкин,
Емануил Иванов и сопраното
Ина Кънчева. ç



Ãàëåðèÿ „Êîíòðàñò“ îòâàðÿ âðàòè çà
„Àíòèìàòåðèÿ“ íà Ñòîÿí Çèêîâ-Ñòúêè
"Антиматерия" е наречена изложбата на Стоян Зиков-Стъки, която се
открива на 26 ноември и ще продължи до 14 декември в галерия "Контраст". Авторът подрежда над 40 картини, в които чрез разграждане на
обемите и формите се опитва да внуши своята пластична концепция за
предстоящите промени в днешния
свят чрез изящния рисунък и живописта.
"Зиков е не само завладян от все
още недостатъчно подозираните генерални промени пред човечеството", казва кураторът проф. Аксиния
Джурова. По думите й той дори ги
извежда в три пункта: Човекът вече
е част от Космоса, започва да го
населва, ще колонизира ли и него?
Изкуственият интелект и роботизацията навлизат в живота ни, какво
предстои? Докъде ще стигнем с биотехнологиите, генното инженерство
и напредъка на медицината?
"За някой може да е странно, че

една изложба поставя толкова претенциозни въпроси, свързани с промяна на познатата ни до днес екзистенциална база на съществуване. Но защо не? Изкуството винаги
е било и провиденциално и в този
смисъл то не само може, но и трябва да задава въпроса - одобряваме
или не това, което ни чака", коментира проф. Джурова.
Според нея тази определено концептуална изложба на Стоян Зиков
е съществена за пътя, който е избрал художникът да извърви в търсене на пластичните средства, чрез които да визуализира вълненията, предизвикани от трансформацията, която предстои и през която човечеството трябва да премине.
Стоян Зиков е художник, скулптор, изследовател и създател на фестивала за градска култура "София диша". Завършва Национално училище
за изящни изкуства, скулптура в Националната художествена академия

Íàêðàòêî

Институтът „Сервантес“
отбелязва 30-годишнина
с шедьоври от романтизма

и визуални изкуства в НБУ. Стипендиант е към фондацията на Райна
Кабаиванска. През 2016 г. е отличен
в класацията "Будител на годината"
на "ФМ плюс". ç

„Àäèîñ ìó÷à÷îñ“ å íîâèÿò ñïåêòàêúë íà Ñàòèðàòà
Инвестиционен банкер и
кино режисьор, двама мъже на ръба на нервна криза, играят в новия спектакъл на Сатирата.
Премиерата на "Адиос
мучачос" от Михаел Вегер
е на 26 ноември, а следващите представления са на
1 и 12 декември. Преводът
е на Владко Мурдаров.
Постановката и музикалното оформление са на Борислав П. Петранов, а сценографията и костюмите на Ханна Шварц. Хореограф
е Татяна Янева.
В ролите са: Красимир
Куцупаров, Явор Борисов и
Елена Атанасова.
Двама мъже, в разгара

на кризата на средната възраст, в чакалнята на родилен дом. За пореден път ще
стават бащи. Нервите им са
на ръба. Те откриват все повече и повече общи неща.
Когато внезапно се появява една жена.
"Това е брилянтна комедия за двама бащи, съмнителни майки и една твърдоглава адвокатка. През смеха
се поставят много сериозни
теми. А тези двама бащи
просто трябва да ги обичаш.
С всичките им странности и
страдания. Дамите, които неочаквано преобръщат живота им, може би, няма да бъдат лоши родители", разказва Борислав П. Петранов. ç

Институтът "Сервантес"
отбелязва 30 години от
създаването си с концерта
"Шедьоври от романтизма".
Събитието на 30 ноември в
камерната зала "България" е
с участието на двама виртуози - испанския цигулар
Хесус Рейна и пианиста
Людмил Ангелов. Ще звучат
избрани творби на Сезар
Франк - Соната за цигулка и
пиано в ла мажор, Фриц
Крайслер - Liebesleid (Любовна мъка), Кристоф Вилибалд
Глук/Фриц Крайслер мелодия из операта "Орфей и
Евридика". Имат място и
големите испански композитори Мануел де Файя/Павел
Кохански - с Популярна
испанска сюита, и Пабло де
Сарасате - с Capricho vasco
за цигулка и пиано, опус 24.

„История помежду“
представя разкази
от българското кино
"Кино истории помежду"
представя шест разказа сред
постоянната експозиция на
Музея на София. В тях
кинокритикът Деян Статулов
описва случки от света на
българското кино. Откриването е днес. Случките са
подбрани в контекста на
проекта "История помежду" дават друг ракурс както към
родната кинематография, така
и към историята на София.На
фокуса са теми - началото на
българското игрално кино,
първите закони, детското
кино и пластичната изразност
в някои ярки творби. Третата
изложба от "История помежду" на фондация "Изкуство дела и документи", част от
календара с културните
събития на Столичната
община за 2021 г.

