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ЧЕТВЪРТЪК

НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Европейският парламент приел резолюция, която обявява Русия като "държава, спонсор на тероризма".
Предлагам да признаем Европейския
парламент за спонсор на идиотизма.
Мария ЗАХАРОВА, говорител
на МВнР на Руската федерация

Брой 225 (8074) Год. XXXIII 70 ст. web:zemia-news.bg

ÌÍÅÍÈÅ Д-р Вихра ПАВЛОВА

 8, 9

“
Ñèðåíåòî íè

Áèòêàòà ñå çàòÿãà. Ñòðàòåãè÷åñêèÿò
ïåòðîë íà ÑÀÙ íàìàëÿâà - êàíäèäàòèòå
çà ÁÐÈÊÑ è ØÎÑ ñå óâåëè÷àâàò

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÑÂßÒ

Øîòëàíäèÿ
íå ìîæå
äà ïðîâåäå
ðåôåðåíäóì
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íà Ëîíäîí
Шотландското правителство няма правомощия да
проведе нов референдум
за независимост на Шотландия без съгласието на
британското правителство. Това е решението на
британския Върховен съд.
Председателят на Върховния съд лорд Рийд обяви,
че решението е взето
единодушно. Основният
аргумент е, че шотландският парламент не може
да приема законодателство, което е "запазена
марка" на парламента в
Лондон, ето защо няма
правомощията за това.
Първият министър на
Шотландия Никола Стърджън, която имаше намерение да проведе референдума на 19 октомври догодина, бе внесла
случая във Върховния
съд, за да получи яснота
дали парламентът в
Единбург има правомощия
да приеме необходимото
законодателство. ç
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Åäèí âåê ôóòáîë
â Òúðãîâèùå
В Търговище ще празнуват
един век от създаването
на футболния клуб в града. Един от основните
двигатели на честванията
- полковник от резерва
Сашко Стойков сподели,
че Светкавица има 50
сезона в "Б" група - второ
постижение във вечната
ранглиста. През сезон
2011/2012 година клубът
от Търговище играе в елита на българския футбол.
На 29 ноември от 17 часа
в сградата на Регионалния
исторически музей на
града ще бъде пусната
илюстрована пощенска
картичка на тема "100
години от създаването на
футболен клуб "Светкавица - Търговище". Председателят на филателното
дружество в града
д-р Христо Христов обяви,
че в продължение на три
дни ще бъде предоставен
уникален пощенски печат,
считано от датата на
валидиране. ç

било гола вода

Ñúäúðæàíèåòî é å äî 85% ïðè ðåãëàìåíòèðàíè 60%,
àëàðìèðàò îò Àñîöèàöèÿ „Àêòèâíè ïîòðåáèòåëè“
"Има ясно изразена тенденция за
овлажняване на
сирената, ако през
2020 г. завишеното
количество вода беше
78%, сега то е 85%,
като дори при скъпите млечни продукти
се забелязва тази
мода. Винаги, когато
в даден продукт
имаме повече вода,
това способства
развитието на микроорганизми и когато
ние не сме осведомени, това може да
рефлектира негативно върху здравето
ни", заяви за БГНЕС
Богомил Николов,
председател на Асоциация "Активни
потребители".
"Ако следваме
традиционната рецепта за направата на
сирене, много трудно
ще получим водно
съдържание над 60%.
Има два начина, за
да се постигне повисоко водно съдържание: Единият е, ако
продуктът не е достатъчно узрял. По чисто
икономически подбуди
обаче е по-изгодно
вместо 1 месец зреене
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сиренето да отиде на
пазара още след
първата седмица.
Тогава може и да има
по-високо водно
съдържание. Вторият
начин е чрез добавки,
които съдържат вода.
"След наредбата

между 2020 и 2022 г.,
с която вече водното
съдържание в сиренето е регламентирано,
всички сирена, които
имат водно съдържание над 60%, трябва
да бъдат етикетирани.
Тоест те трябва да

Íîâè ãîíêè ñ ìèãðàíòè
ïî ïúòèùàòà
Две нови преследвания на автомобили,
превозващи нелегални мигранти, отчете
вчера МВР. При тях
няма пострадали. В
единия случай край
Драгоман е спрян
полски автомобил,
превозващ десет
мигранти. Жената
шофьор е бягала от

полицията с 200 км/ч.
Часове по-рано,
във вторник вечерта,
полицията преследва
из улиците на Бургас
автомобил, превозващ
8 мигранти. Седем от
тях - мароканци, са
заловени от полицаите. Водач на автомобила е 44-годишен
сириец.

Вътрешният министър Иван Демерджиев
заяви, че е изпратил
писма до всички депутати за промени в
Наказателния кодекс,
свързани с по-строги
наказания за каналджии. Предложенията
целят да се избегнат
условните присъди,
предлага се конфиска-

имат надпис - бяло
саламурено сирене със
завишено водно
съдържание. Нито
един от тези 48 продукта, които сме
закупили, не е имал
такъв надпис", уточни
още Николов.
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ция на превозните
средства и глоби, когато колата не е собственост на водача.  2

Åâðîïåéñêèÿò
ïàðëàìåíò
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Н

и в клин, ни в ръкав - Европейският
парламент побързал
да обяви Русия за
"държава, спонсор на
тероризма", и настоял да
бъде изолирана от
международната сцена.
Поводът бил, че Русия
предизвиквала жертви
сред цивилното население
в Украйна. Макар че в
деня преди въпросното
гласуване даже в някои
мейнстрийм медии се
появиха брутални кадри, в
които украински военни
избиват вързани и
повалени на земята руски
военнопленници - напук
на всякакво международно право и етика. По
същото време в САЩ
десет цивилни бяха
застреляни, а в Израел дванадесет мирни граждани - взривени в автобус.
Защо ли Европарламентът, който е много
"чувствителен" към темата
за човешките права,
остана сляп и глух с
години към страданията
на гражданите на Луганската и Донецката република - хора с руско
самосъзнание и език подложени на зверски
репресии от режима в
Киев!? Защо Европарламентът, който е много
остър срещу проявите на
национализъм и шовинизъм, остана сляп и глух
за нацистките паравоенни
формирования, превърнати в част от режима в
Киев!? Защо ли европейските елити, които обичат
да назидават на тема
"корупция", са слепи и
глухи за олигархичния
характер и зависимости
на властта в Украйна и
за търговията на ".черния
пазар" с оръжия, които
Западът им доставя
безвъзмездно, за биолабораториите и т. н.
Явно в ЕП няма
справедливост, парламентаризъм и дебат, в който
да се ражда истината.
Има само двоен стандарт,
скъпоплатено лицемерие
и клевети, облечени в
роклята на "парламентарна резолюция"…
ЕП за пореден път се
доказа като ненужен
лукс, намиращ се на
светлинни години от
дневния ред на европейските народи. А те в последните месеци се тревожат за икономическия
и енергиен колапс, за
предстоящата зима, в
която ще мръзнат без
руски газ, тревожи се за
безработицата, фалитите
и социалните удари, които
идват от антируските
санкции, които ЕС налага,
а наказани се оказват
самите европейски
граждани…
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Ñëóæåáíèÿò
êàáèíåò
ïðåäëàãà
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íà áåæàíöè
Две нови преследвания
на автомобили, превозващи нелегални мигранти,
отчете вчера МВР. При
тях няма пострадали. В
единия случай служителите на реда започват да
преследват автомобил с
полска регистрация, който
отказал да се подчини на
полицейски патрул на
магистрала "Тракия" при
тунела "Траянови врата".
Преследването е продължило в района на София,
като колата е била спряна близо до Драгоман. В
нея са били открити
десет нелегални мигранти. Камерите на МВР са
засекли, че автомобилът
се е движил с над 200
км/ч. Той е бил шофиран
от жена с полско гражданство.
Часове по-рано, във
вторник вечерта, полицията преследва из улиците
на Бургас автомобил
превозващ 8 мигранти.
Автомобилът е бил открит около село Дебелт,
водачът отказал да спре,
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Заловените в Бургас мигранти и
колата, с която полякинята е
развила 200 км/ч, бягайки от
полицията
Снимка Агенция "Кросс"и МВР

продължил към бургаски
комплекс.
Вместо да спре,
водачът увеличил скоростта, преминал през
бургаския комплекс
"Меден рудник" и централни улици, загубил
контрол и да се блъснал
в празен автомобил.
Седем от мигрантите са
заловени от полицаите.
Водач на автомобила е
44-годишен мъж от сирийски произход. Превозваните са мароканци.
С писма до всички
депутати служебното

правителство предлага
промени в Наказателния
кодекс, свързани с построги наказания за
хората, уличени в нелегален трафик на мигранти.

Част от предложенията
целят да се избегнат
условните присъди,
предлага се конфискация
на превозните средства и
глоби, когато превозното
средство не е собственост на водача. МВР не
може да бъде оставено
само в тази борба, заяви
вицепремиерът и вътрешен министър Иван
Демерджиев. Той допълни, че каналджиите
ползват по-мощни автомобили от тези на полицията и на нея й е трудно
да ги преследва.
В Министерски съвет
Демерджиев обяви, че
целта на предложенията,
които са пратени до
всички парламентарни
групи, е да бъдат защитени служителите на МВР,
защото в трафика са се
включили лица от всякакви националности. Анализът на МВР сочи, че
причина за това са
ниските наказания в
България.
Подадената вчера
оставка от главния секретар на МВР е придвижена
към държавния глава
Румен Радев заедно с
материалите от случая,
при който тежко пострада полицай. Вътрешният
министър каза, че президентът да прецени дали
тази оставка ще бъде
приета.ç

Ïàðëàìåíòàðíà êîìèñèÿ ñå çàåìà ñúñ ñëó÷àÿ "Äæåìêîðï"
Депутатите приеха с голямо
мнозинство от 197 гласа създаването на временна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около подписването и прекратяването на меморандума с "Джемкорп" по време на
кабинета "Петков", предаде БНР.

Депутатите близо 3 часа спориха дали е в сила или не меморандумът с корпорацията за инвестиции от 1 млрд. долара.
От ГЕРБ се позоваха на твърденията на служебния министър
на енергетиката Росен Христов,
който твърди, че меморандумът

не е прекратен. От ПП заявиха,
че ще подкрепят комисията, но
създаването й е напълно излишно. От ГЕРБ откриха връзка между меморандума и Плана за възстановяване и устойчивост и
предвидената инвестиция за термална енергия като видяха скрита

приватизация на енергетиката.
Временната комисия ще работи в продължение на един месец. В състава й има 14 депутати на паритетен принцип - по двама от парламентарна група. Председател ще бъде Десислава Трифонова.ç

"Ñèåëà" ñúäè ÖÈÊ çà Ìàé÷èíñêèòå îò 1 äî 2 ã. ùå ñå
íàä 40 ìèëèîíà ëåâà îáâúðæàò ñ ìèíèìàëíàòà çàïëàòà
Фирма "Сиела" съди ЦИК за
42 млн. лева. Това е за трите
поредни избора предната година. "Смартматик" твърди, че има
права върху софтуера, според
нас те са уредени, според тях не. Това съобщи доц. Димитър Димитров, зам.-председател на ЦИК
от квотата на ГЕРБ, по "Нова телевизия".
По думите му досега не сме
имали проблем с машините, изключвайки случая от 2019 г. със
"Сиела Норма". "Това винаги може да се промени, защото машините имат една особеност всичко започва отначало за всеки избирател. Софтуерът се сертифицира, удостоверява се, наливат се всички данни, потвърждават се и чак тогава се гласува", подчерта той. И уточни, че
ако се разреши смесен вот, ДБ
ще се окажат с 1% по-нисък ре-

зултат, защото ще влязат 200 000
нови избиратели.
Според него досега от закупуването на първите машини са
похарчени около 100 милиона
лева за поддръжка, обновяване
и съхранение.ç

С 9 гласа "за", 8 "въздържал
се" и нито един "против" депутатите от Комисията по труда,
социалната и демографската политика приеха на първо четене
законопроекта на "БСП за България" за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. С него се предвижда
обвързването на размера на
обезщетението за отглеждане на
дете от 1- до 2-годишна възраст
с размера на минималната работна заплата. С измененията се
дава още възможност обезщетението да се изплаща на бащата (осиновителя) или на лицето, което е поело грижите за
детето, когато вместо от майката (осиновителката), допълнителният платен отпуск за отглеждане се ползва от тях.
Темата предизвика размяна
на реплики между Георги Георгиев ("Възраждане") и депутати-

те от "БСП за България" - Георги
Гьоков и Корнелия Нинова, предаде БТА.
Те спориха защо предишното правителство, от което социалистите бяха част, не са
предприели стъпка за обвързването на размера на обезщетението за отглеждане на дете
с размера на МРЗ. От БСП заявиха, че това предложение е
част от дългосрочната политика
на социалистите за справяне с
демографската криза.
"Възраждане" обаче ще подкрепят законопроекта. Подкрепа за предложенията на БСП заяви и Искрен Арабаджиев от
"Продължаваме промяната". Според Деница Сачева (ГЕРБ-СДС)
"промени на парче" не предполагат цялостна дългосрочна политика за подкрепа на децата и
родителите. ГЕРБ-СДС ще се въздържат при гласуване.ç
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Oт стр. 1
ЕП, в който гласуват над
750 депутати с колосални
заплати и привилегии, ражда
резолюции, които са чисто
пропагандни, но все пак
знакът е ясен - Европа е
превърната в пудела на
ястребите от Вашингтон, в
придатък на патологичната
русофобия и зависим изпълнител на поръчките на
глобалната олигархия, имащи
отровните амбиции да
командват света…
Тъжно е, че мнозинството
т. нар. социалисти в ЕП също
са гласували за резолюцията.
Те също са на светлинни
години от леви политици от
миналото като Вили Бранд,
Хелмут Шмит, Франсоа
Митеран или Андреас Папандреу или Улоф Палме, които
водиха политика за мир и
диалог със СССР и Изтока
въпреки идеологическите
различия.
И къде са в днешната
европейска политика независимо дали в "левия"
или "десния" й спектър,
лидери като Шарл дьо Гол,
които имаха смелостта,
мъжеството и държавническото чувство да виждат Европа
не като придатък на САЩ, а
като самостоятелен Съюз на
социални, християнски и
демократични държави. Лично
Шарл дьо Гол изтегли Франция от военните структури на
НАТО и заяви ясно - Франция
следва своя национален
интерес и не приема диктат
от Вашингтон, Лондон или
която и да е друга столица.
Европейският съюз днес
отново е пред избор - не
само между студа и глада и
нормалните икономически
връзки с Русия, а и между
това да изпълнява прищевките на задкулисни господари и
да бъде фактор на мира и
стабилността. Истинските
държавници и лидери днес
биха изработвали мирни идеи
и планове, а пуделите на
Байдън гласуват поръчкови
резолюции! Е, мнозинството
европейски политици избраха
своята роля…
Вярно е, че "колективният
Запад" е срещу Русия, но е и
вярно, че останалият многолик свят не подкрепя истеричната русофобия на
"колективния Запад" - ето че
е невъзможно да се изпълни
и резолюцията в частта й за
още "изолация" на Москва!
На фона на тези срамни
новини от Брюксел и Страсбург - радостно все пак е, че
българските социалисти в ЕП
- Петър Витанов, Елена
Йончева, Иво Христов, Сергей
Станишев - са сред малкото в
ПЕС и ЕП, които са гласували
против безумната и нямаща
нищо общо с истината и
обективността резолюция.
Явно е - те не са забравили,
че БСП в своята 131-годишна
история е партия на мира, на
русофилството, на солидарността!

ÁÚËÃÀÐÈß

3

24.11.2022

Парламентът прие на две четения със 159 гласа "за", 3-ма
"въздържали се" и 45 "против" ратификация на двете споразумения, свързани със средствата за
плащането на първите 8 военни
самолета Ф-16 Блок 70. Целта
на споразуменията е до момента, в който трябва да се платят
изтребителите, парите да стоят
на сметка, която да носи доходност на страната ни. "За" гласуваха ГЕРБ-СДС, "Продължаваме
промяната", ДПС и "Демократична България", от БСП и "Възраж-

дане" гласуваха против.
"През 2019 година американската страна едностранно увеличава с 200 милиона долара
офертата за Ф-16. Срещата на

българската делегация в САЩ завърши без приемлив резултат.
Българската делегация се завръща и докладва, че това не е интерес на България", заяви от трибуната депутатът от "БСП за България" проф. Румен Гечев.
"Тази сделка е неизгодна за
българската държава, подчерта
Румен Гечев. "Ние от следващата
година ще трябва да теглим дългове", добави той. "Какво ще спечели българската страна?, попита депутатът, който определи
сделката като унизителна за Бъл-

гария.
Цончо Ганев "Възраждане" каза, че това е "от поредното безумие, свързано със закупуване на
чертежи". "Не можем да приемем
сделка, застрашаваща националната сигурност - не правим нищо, дълбаем безумието в това да
деградираме и да сме верен съюзник", са аргументите му. Той посочи, че с 200 млн. едностранно
се вдига цената на чертежите, както и че вината не е на служебното правителство, тъй като не те
са подписвали договорите.ç

ÏÏ è ÄÁ ñúãëàñíè íà
êàáèíåò
íà
ìàëöèíñòâîòî
Ïðåäñòàâèòåëè íà ÁÑÏ äîïóñíàëè,
÷å ìîæå äà ñå êîàëèðàò ñ ÃÅÐÁ ïðè
òðåòèÿ ìàíäàò
Тук сме, за да кажем,
че имаме готовност, ако
вторият мандат дойде при
нас, да формираме правителство на малцинството.
Това каза съпредседателят
на "Продължаваме промяната" Кирил Петков на
съвместен брифинг на ПП
и "Демократична България" в парламента, предаде БГНЕС. Двете формации заедно имат 73-ма
народни представители,
при необходими 121, за да
бъде гласувано правителство.
Мандатоносителят на
втория мандат - ПП, за
пръв път започва реално
усилие да се намери
някаква формула на
надеждата, така че да
може да има някакво
управление, което да
придвижи страната напред, заяви от своя страна
Христо Иванов от ДБ.
Асен Василев каза, че
подкрепа не е търсена
още от никой.
ПП и ДП обявиха и
приоритетите на евентуалното правителство. Това
са приемане на 9 пакета
от законодателни промени, сред които бюджет с
3-процентен дефицит,
оттегляне на предложенията за промени в Изборния
кодекс с връщане на
смесената система за

гласуване и контрол на
дейността на главния
прокурор.
Влизане в еврозоната
и в Шенген, борба с
неравенствата и разумни
социални мерки, освобождаване на бизнеса и от
административно бреме и
политически рекет, възстановяване на справедливостта чрез съдебна
реформа. Прехвърляне на

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" декларираха, че са
готови за кабинет на малцинството
Снимка БНР

Êîñòàäèí Ïàñêàëåâ: Êîàëèöèÿ ñ ÃÅÐÁ
è ÄÏÑ ùå ëèêâèäèðà ÁÑÏ

"Ще го кажа принципно. На
база на всички позиции, които
размениха политическите партии в последните седмици, България няма шанс да има редовно правителство в рамките
на този парламент. Но ако трябва да го кажа, нарушавайки
принципите, България може да
има правителство, казва междувременно в интервю за в.
"Труд" членът на НС на БСП Костадин Паскалев. Много лесно може да се направи правителство
между БСП, ДПС и ГЕРБ. Корнелия Нинова е в състояние да
направи такава конструкция", коментира още той. Според Паскалев коалиция на БСП с тези две формации ще ликвидира социалистическата партия.

правомощията на президента да назначава ръководители на служби към
изпълнителната власт,
искат още от двете формации, съобщи БНР.

Преди брифинга на
двете десни партии, късно
във вторник вечерта
сайтът Parvomai.net съобщи, че на среща с общинската организация на БСП

в Първомай, "макар и
неохотно Румен Гечев и
Христо Проданов признаха, че БСП върви към
коалиция с ГЕРБ и ДПС".
Депутатите от БСП, заедно с колежката им от
"БСП за България" Веска
Ненчена и члена на
Националния съвет на
партията Манол Генов
били поканени на среща
от председателя на Общинския съвет на БСП
Светозар Славчев. На
въпрос "С кого ще се
коалираме?", Румен Гечев
казал, че народът е дал
своя вот и те, като народни представители, са
длъжни да се съобразят с
него, и повтори, че правителство ще има, а при
така създалата се обстановка единствената възможност остава коалиция
с ГЕРБ и ДПС, съобщава
Parvomai.net.ç



Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: Ñäåëêàòà çà Ô-16 å óíèçèòåëíà çà Áúëãàðèÿ
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Събития
 1642 г. - Абел Тасман става
първият европеец, открил остров
Земя на Ван Димен, днес известен като Тасмания.
 1859 г. - Британският естествоизпитател Чарлз Дарвин публикува "Произход на видовете"
- научен труд, според който организмите постепенно еволюират
с помощта на естествения отбор.
 1861 г. - В Русия е създаден
като държавна институция Министерски съвет.
 1961 г. - Общото събрание на
ООН излиза с декларация за забрана използването на ядрено
оръжие.
 1966 г. - Български самолет
от Полет LZ101 на ТАБСО катастрофира край Братислава, загиват всичките 82-ма души на борда.
 1969 г. - СССР и САЩ ратифицират договора за неразпространение на ядреното оръжие.
Родени
 69 пр.н.е. - Клеопатра VII, кралица на Египет
 1632 г. - Барух Спиноза, холандски философ
 1729 г. - Александър Суворов,
руски пълководец
 1784 г. - Закари Тейлър, 12-и
президент на САЩ
 1826 г. - Карло Колоди, италиански писател
 1864 г. - Анри дьо Тулуз-Лотрек, френски художник
 1896 г. - Цанко Лавренов, български художник
 1897 г. - Лъки Лучано, американски гангстер
 1954 г. - Емир Кустурица, босненски режисьор
Починали
 1848 г. - Уилям Лемб, министър-председател на Обединеното кралство
 1929 г. - Жорж Клемансо, министър-председател на Франция
 1963 г. - Лий Харви Осуалд,
атентаторът на Джон Кенеди
 1973 г. - Николай Камов, руски авиоконструктор
 1991 г. - Фреди Меркюри, британски музикант
 2004 г. - Артър Хейли, британски писател
 2020 г. - Александър Чирков,
български кардиолог

ÏðèÇÅÌßâàíå
В своя позиция във Фейсбук
журналистката Калина Андролова написа: "С голямо закъснение
гледах консултациите от вчера.
Смях се с глас. Радев направи
на салата ДБ. А Иво Мирчев го
настърга на рендето. Но Радев е
прав: "Националната сигурност не
търпи аматьорски интерпретации". Ударът беше много нараняващ. И съвсем неочакван от
страна на ДБ.
Радев доминираше в дебата.
Беше ги поканил да ги нашляпа.

Êàëèíà Àíäðîëîâà: Ïðèêëþ÷èõà îòíîøåíèÿòà
íà ïðåçèäåíòà ñ ò. íàð. æúëòîïàâåòíà äåñíèöà
Поне стана съвсем ясно, че ДБ
няма да видят мандат от Радев.
Радев приключи рязко отношенията между президентството и
т. нар. жълтопаветна десница.
Жълтопаветната десница умее
да мрази и остракира по много
необратим начин. Тя мрази с цената на самоубийството си.
За тези хора няма друго поведение. Те обичат да отхвърлят и

се идентифицират единствено чрез
отхвърляне, дамгосване, посочване и разтерзаване ежедневно на
различни хора.
Самите ДБ също не преценяват
добре Радев. Той също не прощава. Той също умее да нанася остри
удари. Радев няма да напусне политиката и след като приключи този мандат. С Радев ще трябва да се
преговаря. ДБ забравиха ли, че Ра-

дев даде ход на ПП?! Тези, чиито
безобразни провали се налага ДБ
да покриват. И сега в общата им
бърлога настана малка война.
Радев вчера ги предупреди, каза
им, че ще воюва.
Наистина им се чудя. Първо гласуваш за Радев, при това за втори
мандат (тоест вече разпознаваем
политически играч), след това казваш, че си гласувал за Митрофа-

нова. Е, браво на такива политически стратези!
Интересен риторичен въпрос
отправи Радев към Христо Иванов: "След като за осем месеца
не е свършено необходимото,
трябва ли да смятаме по логиката на вашия сподвижник (имаше
предвид Иво Мирчев), че вие сте
путинофили и русофили под
прикритие?"
Хахахха. Как да не се разсмееш силно!", завършва Андролова.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРСР подкрепи развитието на бизнеса ни
Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г.
(ПРСР) спомогна да
развием бизнес идеята
ни, както и успешно да
се наложим на българския пазар. Това заявиха пред вестник "Земя"
от "Еленски Балканджии" ЕООД.
Дружеството е бенефициент по подмярка 4.2 "Инвестиции в
производство и маркетинг на селскостопан-

ски продукти" от Програмата. Компанията
произвежда традиционни месни деликатеси, по стари местни
рецепти от Еленския
балкан. Производственият цех е разположен
в един от най-живописните и чисти райони на
страната ни - гр. Елена. От фирмата споделиха, че с изплатените
по проекта средства в
размер на 961 361,02 лв.
са променили предназ-

начението на част от
"Супермаркет", който
посредством допустимите дейности по подмярката е превърнат в
колбасарски цех. "Изпълнението на проекта ни спомогна да осъществим както необходимите ремонтни
дейности, така и да закупим част от нужното оборудване, за да
осъществяваме производството, преработката и търговията на

месни продукти", поясни за медията ни бенефициентът. С реализирането му открихме и
десет работни места,
което е много важно за
задържането на младите хора в града ни, споделиха още за в. "Земя"
от дружеството.
От там посочиха, че
тяхното предприятие
е едно от малкото, които имат правото да
произвеждат и предлагат на пазара - месния

деликатес "Еленският
бут". Той се приготвя
по местни рецепти "патентовани" от отделни семейства и родове на производители
от района. Продуктът
е и повод за традиционните празници, които носят радост не
само на местните жителите от региона, а
и на туристите, които
ни посещават, разказаха експерти от фирмата, участвали в из-

готвянето на проекта.
И допълниха, че развитието на кулинарния
туризъм е много важен
приоритет за общността им.
От предприятието
обмислят да кандидатстват с проект по
Програмата за развитие на селските райони, с който да наградят постигнатото до
момента, както и да
подобрят стопанската
си дейност.

Åêñïåðò: 85% îò ñèðåíàòà ó íàñ ñúñ çàâèøåíî
êîëè÷åñòâî âîäà
Има ясно изразена тенденция за овлажняване на
сирената, ако през 2020 г.
завишеното количество вода беше 78%, сега то е 85%,
като дори при скъпите
млечни продукти се забелязва тази мода. Винаги когато в даден продукт имаме повече вода, това способства развитието на микроорганизми и когато ние
не сме осведомени, това
може да рефлектира негативно върху здравето ни".
Това заяви в интервю за
БГНЕС Богомил Николов,
председател на Асоциация
"Активни потребители".
"Ако следваме традиционната рецепта за направата на сирене, много трудно ще получим водно съдържание над 60%. Има два
начина, за да се постигне
по-високо водно съдържание: Единият е, ако продуктът не е достатъчно узрял,
защото сиренето не може
да се направи за един ден,
има технология, която изисква определен период на
зреене. По чисто икономически подбуди обаче е по-

изгодно вместо 1 месец
зреене сиренето да отиде
на пазара още след първата седмица. Тогава може и
да има по-високо водно съдържание. Вторият начин е
чрез добавки, които съдържат вода. Те са много трудни за улавяне и за доказване, ние затова и тестваме косвения индикатор,
който е водата. Тя трябва
да се задържи по някакъв
начин в сиренето, следователно има и такива добавки. Фактът, че те не са оповестени и ние не знаем какви са тези добавки, е първата индикация за опасност", заяви още Николов
и продължи: Представете
си, че имате непоносимост
към дадена добавка, получавате алергия и не може
да разберете от какво е
предизвикана. Първият
проблем е, че винаги когато в даден продукт имаме
повече вода, това способства развитието на микроорганизми, тоест този вид сирене се разваля по-бързо.
Богомил Николов обясни
и че след направеното про-

учване се е констатирало
високо количество вода и
в по-скъпите сирена. "За съжаление, и в скъпите сирена се наблюдава тази тенденция. През 2005 г., когато
беше първият тест на сирене, нямаше нито едно сирене с високо количество
вода, но очевидно имаме
ясно изразена мода за овлажняване на сиренето, защото това е най-евтината
съставка в този продукт. По
този начин се продава недотолкова скъпо сирене, до-

колкото скъпа вода", коментира още експертът и уточни, че този проблем може
да бъде решен много бързо. "Агенцията по храните
трябва да започне да проверява системно и мащабно. Има сирена, които са
обозначени с БДС и при тях
самата процедура на производство и контрол е малко по-сериозна и на тях може да се има повече доверие. Освен това има и производители, които през годините са се доказвали

включително и в наши тестове, така че на тях може
да се има доверие. Това, което със сигурност можем да
кажем е, че сирене под 1516 лв. за кг няма как да бъде качествено. Там рискът
да попаднете на такъв продукт е над 50%", обясни още
Богомил Николов.
"След наредбата между
2020 и 2022 г., с която вече
водното съдържание в сиренето е регламентирано,
всички сирена, които имат
водно съдържание над 60%
трябва да бъдат етикетирани. Тоест те не трябва да стоят на щанда с насипни сирена и второ те трябва да
имат надпис - бяло саламурено сирене със завишено
водно съдържание. Нито
един от тези 48 продукта, които сме закупили не е имал
такъв надпис, даже голяма
част от тях бяха на витрината с насипни сирена", уточни още Николов. "Нищо не
се е променило, въпреки че
наредбата е в сила от май
тази година. Ние изчакахме
още три, четири месеца с
надеждата, че производителите ще изпълнят изискванията на наредбата, но нищо подобно не констатирахме", заяви още той. ç

Ìèíèñòúð Ãå÷åâ ðàçÿñíè â Áóðãàñ Ñòðàòåãè÷åñêèÿ ïëàí çà çåìåäåëèå
Надявам се с новия Стратегически план
за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна, за
модерно и конкурентоспособно земеделие.
Това каза министър Явор Гечев на среща
със земеделски производители за представяне на СПРЗСР 2023-2027, организирана
от Български фермерски съюз в Бургас.
"Планът съдържа всичко, което ще се
изпълнява в земеделието следващите 5
години, той е по-различен, по-сложен и
по-зелен. В него са и директните плащания, и инвестиционните мерки, и европейските цели, които трябва да постиг-

нем", коментира агроминистърът. Той информира, че в СПРЗСР са заложени общо около 98 интервенции. Ясни са параметрите на Първи стълб, по който предвиденият бюджет е 1,6 млрд. лева на година. От него 3% се насочват за млади
земеделски стопани. 10% са заложени за
т.нар. преразпределителни плащания за
малките производители. Предвидено е 25
на сто от средствата да са за екосхеми.
Земеделският министър поясни още,
че до момента се е взимало една цялостна ставка, а с новия план 1/3 от нея ще
зависи от екологични дейности, които
фермерите трябва задължително да из-

пълнят. 15% от бюджета на Първи стълб
ще бъдат насочени за обвързана подкрепа, от които 60% е за сектор "Животновъдство" и 40% за "Растениевъдство". 2%
от тях са за протеинови култури.
"Ясни са и секторните интервенции,
за които ще бъдат заделени около 1,5%
от общия бюджет на директните плащания, като са направени така както са поискани от самия бранш", информира министърът. Според него те са малко поразлична политика, която не е чак толкова популярна, в която влизат и групите
организации на производители. "Един от
акцентите, който ще искаме за следва-

щия период, е по-правилно коопериране,
за да може да е по-конкурентно българското земеделие", уточни още той.
Относно екосхемите министърът уточни, че фермерите ще трябва да ги изпълняват, за да имат допълнителна доходност.
От днес до 5 декември започва и извънредният прием на заявления за подпомагане по подмярка 22.1 "Извънредно
временно подпомагане за земеделските
стопани, които са особено засегнати от
последиците от руското нашествие в Украйна" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ
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Èëèí êàíè Èëîí: Ìèíèñòúðúò íà
òóðèçìà ùå äîêàðà ìèëèàðäåð ¹1 ó íàñ
Íàé-áîãàòèÿò ÷îâåê â ñâåòà ùå
ïîñåòè Áåëîãðàä÷èøêèòå ñêàëè,
äàæå å ðåçåðâèðàë ðåñòîðàíò

Илин Димитров

Мъск идва в България!
За 24 април 2023 година
милиардерът е резервирал
ресторант в близост до
Белоградчишките скали.
Новината идва след
покана на министъра на
туризма Илин Димитров и
един уникален фотос на
родната забележителност.
Милиардерът Илон
Мъск е приел поканата на
министъра на туризма
Илин Димитров и ще
посети България.
Това стана ясно от пост
във Facebook на министър
Димитров.
"И… да, в крайна сметка ще дойде. След такава
масирана атака по всички
фронтове - сговорна
дружина планина повдига

(в случая- Мъск довежда)", написа Илин Димитров.
Припомняме, че служебният министър на
туризма покани Мъск да
посети България, след
като най-богатият човек в
света се впечатли от
снимка на български
фотограф на Белоградчишките скали.
"Бях сигурен, че това е
в Elden Ring", написа
Мъск под снимката.
Министър Димитров му
отговори и отправи официална покана:
"Скъпи, Илон, снимката
е от България! Каня Ви
да видите това място
(Белоградчишките скали).
Ние разполагаме с много
други уникални забележителности, като една от
тях е и най-старото
обработено злато в
света, което е открито у
нас. Елате да ги видите!".
От името на Илон
Мъск е направена резервация за ресторант в
близост до Белоградчишките скали за 23 април
догодина. Това е съобщил

Илон Мъск

на БТА министърът на
туризма Илин Димитров.
Вчера той покани Илон
Мъск да посети България,
чрез Туитър и Фейсбук,
след като най-богатият
човек в света сподели и
реагира на публикация,
изобразяваща природния
феномен.
Снимката е на крепостта Калето в Белоградчик
и е направена от българския фотограф Владислав
Терзийски.
Тя е заснета с дрон и
разкрива уникалността на
скалите и историческата
крепост.
Това е довело до вълна
от покани към Мъск да

посети страната ни, сред
които на представители
на местната власт. Това
вероятно е допринесло
за решението на найбогатия човек в света от
негово име да бъде
направена резервацията.
От самото заведение
също се похвалиха с нея
във Фейсбук и призоваха
Община Белоградчик да
се погрижи за асфалтирането "поне на главната
улица" на селото Стакевци, с което се намира
ресторантът.
Белоградчишката
крепост и скалите са
сред 100-те национални
туристически обекти на

България. От началото на
тази година обектът е
посетен от близо 70 000
български и чуждестранни туристи.
В своя публикация във
Фейсбук министър Димитров дори предлага Белоградчик да бъде домакин
на ежегоден Cosplay
фестивал.
Министерството на
туризма още утре щяло
да изпрати официална
покана до Мъск, както и
до Хидетака Миядзаки,
създател на играта Elden
Ring, и до популярния
писател на фентъзи
романи Джордж Р. Р.
Мартин.ç

Áóë. "Âèòîøà" çàå 47 ïîçèöèÿ ñðåä
íàé-ñêúïèòå òúðãîâñêè óëèöè â Åâðîïà

Софийският бул. "Витоша" се
нарежда на 47-а позиция в Европа в класацията за най-скъпи
търговски улици. Средният месечен наем за магазин от 100 кв. м
на популярната столична дестинация е малко над 50 евро/кв.
м, което е с 10% по-малко спрямо нивата от 56 евро/кв. м през
2019 година.
Спадът е резултат от Covid-19

пандемията, като от началото на
тази година е налице плавно възстановяване и завръщане към
предходните нива. Данните са от
традиционното проучване Main
Streets across the World на консултантската компания Cushman
& Wakefield, представлявана от
Фортън в България. Докладът обхваща 47 държави в света, като
България е представена със сто-

личния бул. "Витоша".
"Въпреки че наемните нива на
търговски площи и в центъра на
София бяха повлияни от пандемията, тенденцията е към плавно
повишаване и връщане към нивата от 2019 година", коментира
Красимир Петров, мениджър Управление на имоти и активи в
Cushman & Wakefield Forton.
По думите му макар и повечето от съществуващите магазини на централната търговска улица да са по-скоро тип flagship
обекти, все повече се обръща
внимание на икономическото им
представяне. Навлизането на нови кафенета и ресторанти на булеварда също е ограничено, тъй
като сградите там са основно жилищни и в много случаи етажната собственост отказва промяна

на предназначението на партерните помещения в заведения.
Сред останалите балкански
столици се отличават Белград с
"Кнеза Михаила", която е на 42-ра
позиция на Стария континент, с
наемни нива от 82 евро/кв. м, както и Загреб с улица Ilica със среден наем от 73 евро/ кв. м. В
Букурещ Calea Victoriei се нарежда на 46-о място с месечен наем
от 53 евро/кв. м.
Най-скъпата търговска локация в Европа вече е Via
Montenapoleone в Милано с 1212
евро месечен наем. Следва я New
Bond Street в Лондон с месечен
наем, равняващ се на 1195 евро/кв. м. Третата позиция на Стария континент заема Via Condotti
в Рим с нива от 1034 евро/кв. м
на месец. Парижката Avenue des

Champs Elysees изпада от ТОП 3
и заема 4-то място с наем от
922 евро/кв. м.
В световен мащаб най-скъпата улица отново е Пето авеню
в Ню Йорк, с наем от 1756 евро
на кв. м. Пето авеню бележи и
ръст с 14% спрямо времето преди Covid-19 пандемията. На втора позиция, въпреки спада от
41% спрямо 2019 г., се нарежда
Tsim Sha Tsui в Хонг Конг. На трето място в глобален план се подрежда първенецът в Европа - миланската Via Montenapoleone.
Най-голям скок в класацията
отчита улицата Nedra Slottsgate
в Осло, която се изкачи от 27-о
до 22-ро място, докато варшавската Nowy Swiat отбеляза найголям спад и слезе от 32-ро на
36-то място.ç

Âèöåïðåìèåð: Íÿìà èçðè÷íà çàáðàíà çà âíîñ ïî ìîðå íà ðóñêè ïåòðîë

Няма изрична забрана за износ на нефтопродукти, произведени от суров руски петрол, внесен по море. Само по нефтопровод. Това заяви пред журналисти
в Министерския съвет служебният
вицепремиер по икономическата
политика и министър на транспорта и съобщенията Христо
Алексиев. Той увери, че страната

ни се е запознала обстойно с
европейския регламент, регулиращ тази тема.
"Прочели сме и сме се запознали с регламента много обстойно. Анализирали сме го. В
него няма изрична забрана за
износ на нефтопродукти, произведени от преработения суров
руски нефт. Такава забрана има

за суров нефт, получен по нефтопровод. За получения по морски транспорт няма забрана, а
България внася нефт с морски
транспорт", поясни още Христо
Алексиев.
Служебният вицепремиер обяви, че по темата ще бъде организирана и среща с представители на
Европейската комисия, за да "бъде

изчистен" този въпрос. В самия регламент има някои неизяснени въпроси, смята още Христо Алексиев.
Той даде пример с авиационното гориво, което в страната ни се
произвежда единствено от "Лукойл".
"Ако един самолет бъде зареден и излети за Нидерландия например, това износ ли е или не е
износ? Възникват още много дру-

ги такива въпроси", каза Христо
Алексиев. Той призова по темата да не се правят спекулации,
а въпросът да бъде изяснен от
компетентните органи.
Вицепремиерът припомни, че
постигнатите договорености с ръководството на "Лукойл" могат
да доведат до по-големи приходи в бюджета на България.ç
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15-ото издание на Инициативата „КООП Заедно на пазар“ е в ход до 30 ноември

От 1 декември
2021 г. до 30 ноември
2022 г. е в ход 15-ото
издание на Инициативата “КООП - Заедно
на пазар”. Право на
участие в томболата за
традиционния лек автомобил и още редица
страхотни награди
имат всички член-кооператори, които в периода реализират покупки на стойност поне 1200 лв. в магазините от Търговска верига КООП.
Томболата ще се
проведе на декемврийския Управителен съвет
на ЦКС, в присъствието на членовете на ръководните и контролни
органи на Съюза.

Наградите за актуалното издание са:
 лек автомобил
“Шкода Фабия”;
 6-дневна почивка
за двама в кооперативен х.к. “Странджа”;
 3-дневна почивка
за четирима в къща за
гости “КООП Добринище”;
 телевизор Philips
43 инча;
 преносим компютър Lenovo IdeaPad;
 телевизор Philips
32 инча;
 фритюрник Philips
Airfryer HD;
 кафе машина с
капсули Krups;
 смартфон Samsung
A32.

Националната търговска верига КООП
обединява повече от
500 магазина, разположени по територията на цялата страна.
Чрез тях веригата дава възможност на
всички член-кооператори, които притежават клиентска карта
КООП, да се включат
в Инициативата. Тя
води началото си от
2008 г., когато се провежда в чест на 86-ия
Международен кооперативен ден.
Ако все още не сте
член-кооператор, можете да подадете заявление за членство в
кооперация или онлайн на www.cks.bg/
app, и да получите клиентска карта в търговския обект във Вашето населено място. На
електронния адрес ще
намерите и подробна
информация за ползите да бъдете член-кооператор.
Бъдете част от нашето голямо кооперативно семейство. Пазарувайте и спечелете Вашата нагарда COOP!
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Êúäå ñà ñåãà áîðöèòå
ñ ÀÅÖ „Áåëåíå“
- Г-н Овчаров, могат ли американските
тецове да работят с отпадъци и въглища,
казаха, че експериментално ще пробват?
- По принцип, да. Друг е въпросът до
каква степен ще бъде икономически ефективно и още по-спорно е до каква степен
ще бъде екологически приемливо за обществеността. Виждате какви дискусии има
в София около горенето на брикетите от
завода за отпадъци. Въпросът не е елементарен. Много топлофикационни дружества в страната вече правиха такива експерименти - в Сливен, Перник, Бобов дол,
Русе - но не навсякъде успешно.
- Това по-безопасно ли ще бъде за околната среда от изгарянето на въглищата?
Ще успеем ли да постигнем заложеното в
Плана за развитие за намаляване с 40%
на тези въглеродни емисии?
- От гледна точка на въглеродните емисии не мисля, че ще спечелим нещо. Нашите въглища са претоварени с въглеродни емисии. У нас от един тон изкарваме
300 - 400 килограма. Добре е да имаме
предвид още нещо, когато говорим за тези
40% до 2026 г.
Ние си залагаме минни полета по пътя. Залагаме си минно поле с атомната
енергетика, което най-вероятно ще гръмне
през 2024 г., а това с въглищата ще гръмне 2026 г.
40% намаляване на емисиите спрямо
сегашните количества са на практика 55%
от това, което произвеждаме в момента.
Ако извършим това намаляване, ние трябва да имаме предвид не само производството на електроенергия.
Цената на въглищата, които се използват в комплекса "Марица-изток", за централите е около 87 лв. на тон условно гориво. Себестойността е 86. Условно постоянните разходи, които се пренасят върху всеки произведен тон въглища, са 80. Това е
върху 30 милиона тона въглища, които
произвеждат в момента Мини "Марицаизток". Когато те започнат да произвеждат
не 30 млн. т, а 15 милиона и вие им разпределите тези условно постоянни разходи,
те ще станат 160 и цената на въглищата
от 80 ще стане 160 лв. за тон условно гориво. Тази цена е извън рамките на икономическата ефективност на топлоцентралите в комплекса. Когато добавите към нея
още 200 лева за емисии, то цената на електроенергията ще надмине далеч тези 180
евро за мегаватчас, за които ни говорят от
Европейската комисия.
- Какво може да се направи по отношение на Плана за възстановяване? Може ли да се предоговори сега?
- Ако сега не започне да се предоговаря, аз не виждам кога. Дори вече сме закъснели, правителството няма нужда да се
прави повече на разсеяно. Това са записали - 40% намаляване на въглеродните емисии спрямо 2019 г., 55% спрямо тази година. Това ще доведе до намаляване на
производството на въглища, ще направи
абсолютно неефективно производството на
Мини "Марица-изток" и ще елиминира
енергийния комплекс "Марица-изток".
- Как ще реагират съседните ни държави? Ние изнасяме електроенергия към
всички.
- Предлагам ви да извикате тук Мартин
Димитров, Делян Добрев, Иван Иванов.
Всички тези говорители, които, когато през
2012 г. обсъждахме референдума за АЕЦ
"Белене", ни обясняваха как няма да има
пазар за електроенергията, сега да дойдат
да обяснят. Всички стоят и чакат България да им изнесе електроенергия. Румъния
до оня ден беше буквално на хранилката,
добре, че позаваля дъжд за два-три дена,
за да си произвеждат електроенергия.
- Г-н Овчаров, като говорите така, изглежда, сякаш сте застъпник на руските

Бившият
министър на
енергетиката
Румен
ОВЧАРОВ
пред предаването "Говори
сега" на БНТ

Закъсняваме
с предоговарянето
на Плана
за възстановяване
и развитие

интереси в България, защото искате да
има нова ядрена централа. То така се прочита - всеки който иска да има АЕЦ "Белене", така го...
- Този прочит, че всеки който каже нещо
в защита на националните интереси, е защитник на руските интереси... Извинявайте. Ето ги борците с Путин. Спряха договора с "Газпром" през април. Не е вярно,
че "Газпром" го е спрял. Ние си спряхме
договора. Има си указания на министъра,
който е разпоредил на "Булгаргаз".
- Но сега купуваме по-евтин газ.
- Да, да. Купуваме през ноември, понеже танкерите се въртят около Европа и
няма къде да разтоварят. Само че за май и
юни платихме 230 милиона повече, отколкото ако имахме договор с "Газпром". За
юли, август и септември платихме 540 милиона повече, за октомври платихме около 115 милиона повече.
- Това е, защото "Газпром" отказа да си
изпълнява задълженията спрямо нас.
- "Газпром" каза нещо много простичко. Всичко за вас остава същото, но ще
ви отворим още една сметка в рубли и
вие нищо няма да промените. Плащате
същата цена, в същата банка, само че ние
ще превалутираме парите ви в рубли. И
повечето европейски държави го направиха. Ние обаче, понеже сме много дяволи, решихме да услужим на някого, и платихме около 1 милиард до края на годината. А сега си говорим, че нямаме 150
милиона, за да продължим с програмата
за намаляване на цената на горивата за
населението. Накрая да не стане като във
вица - и боя, и солта, и накрая да си
платим и парите.
- Казахте, че другата мина, която може
да избухне всеки момент, е свързана с ядреното гориво. Защо? Парламентът започна процедура за одобряване на друго гориво, различно от руското.
- Това не е работа на парламента. Кой
от тези в парламента знае какво е това
ядрено гориво. Това са изцяло експертни
решения. В България има закон за използването на ядрената енергия за мирни цели и там е записано, че ядреното
гориво се лицензира и за презареждането
с едно или друго гориво се дава разрешение от Агенцията за ядрено регулиране
(АЯР), която е независим орган. Тя не се
влияя от никакви икономически, търговски или политически аргументи. Тя оценява само ядрената и радиационна безопасност.
- Те това и ще направят, ще проверят
различните горива.
- Как ще го направят. Подписан е договор през 2019 г. за 1,5 милиона, с който
България плаща на "Уестингхаус" да ни
докаже, че неговото гориво е технически и

икономически изгодно. Решението вече е
взето. През 2019 г. България подписа нов
договор с "Уестингхаус" за пет милиона,
за да докаже, че използването на неговото
гориво е безопасно със срок до началото
на 2024 г. Те са поискали удължение до
средата на 2024 г. До момента са направени 23 от 43 анализа. Не са готови анализите. Между другото то не е безопасно. В
Украйна има заредени централи, в които
от 48 касети, 10 са били разхерметизирани още първата година. То е усъвършенствано, но има много сериозна работа, която трябва да се свърши. Да оставим настрана, че то е с 40% по-скъпо (от руското бел. ред.). Да оставим настрана, че всяка
година ще зареждаме с 6 касети повече. И
после това ще станат 6 касети отработено
ядрено гориво, което ще се чудим какво да
правим.
- Български експерти казаха, че било
крайно време да си направим хранилище.
- Така е по европейските документи, защото отработеното гориво се води енергиен ресурс. Ние имаме заредено гориво отпреди 2007 г. и тази година част от него
трябваше да го изнесем, но не се случи
поради административни неуредици. За какво ни е това отработено гориво. До момента са използвани около 13 000 касети.
Над 8 хиляди от тях са изнесени обратно
в Русия. Но за четири хиляди трябва да се
намери механизъм да се съхраняват дългосрочно. Тя Русия може и да си ги прибери, но за американското гориво със сигурност ще трябва хранилище.
Не става просто в едно решение. Например има система за вътрешнореакторен
контрол, която определя неутронната мощност, неразпределение на неутронното поле в реактора, която в момента е руска.
Как изведнъж през 2024 г. ще направим
така тя да работи в американските касети,
когато американците не дават на руснаците данните за горивото си. А руснаците им
дадоха данните за тяхното гориво.
- Има ли опасност да няма гориво за
АЕЦ "Козлодуй"?
- Гориво имаме за още една презарядка на Пети блок, за Шести блок имаме за
още четири години. Въпросът е, че тези
неща се правят от технически грамотни
хора, а не чрез измислени политически
решения. Как може да задължиш АЯР с
решение, при положение че не е доказана
ядрената и радиационна безопасност на
това гориво. Пълен абсурд.
- Може ли да задължим обаче "Лукойл"
чрез европейското законодателство да ни
даде свръхпечалбата си от 250 млн. лв.,за
да плащаме компенсации за скъпите горива?
- Президентът Байдън заплаши вече
американските нефтопроизводители с данък свръхпечалба, а във Великобритания
вече го въведоха - 25% върху свръхпечалбата. Тук обаче опасността е друга. Тя
се крие в решението за спирането на износа на нефтопродукти. Това на практика
е спиране на "Нефтохим", защото минималните количества петрол, които може
да преработи дружеството, са около 15 хиляди тона на ден. Под това число не може
да работи. Може да блокираме производството, ако няма износ. С дизела може да
се справим, но приблизително 80 - 90 хиляди тона бензин ще останат някъде на
склад. Също около 30 - 35 хиляди тона
котелно гориво, 30 - 35 хил. т нискооктанови бензини. Всичко това няма какво да
се прави, ако не се изнася. В момента, за
разлика от други години, "Лукойл" продава над 200 хиляди тона вътре в страната
и половината от тях отиват в Украйна.
(Със съкращения)
(Заглавието и подзаглавието са на ЗЕМЯ)
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 Към тези организации кандидатури, заявки и интерес имат Аржентина, Турция, Саудитска Арабия,

Египет, Афганистан. Индонезия, Казахстан, ОАЕ, Тайланд, Нигерия, Сенегал и Никарагуа, в бъдеще
интерес ще имат и държави като Азербайджан, Монголия, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан,
Пакистан, Виетнам и Шри Ланка, а от Латинска Америка Чили, Куба, Еквадор, Перу, Уругвай,
Боливия и Венецуела
 Ако до 2025 г., стартира BRICS+ с всички тях, това би представлявало приблизително 45% от
потвърдените глобални петролни запаси и над 60 процента от потвърдените глобални газови запаси
В момента текат решаващи процеси - на "скрития"
фронт. Наскоро Администрацията за енергийна информация на САЩ понижи
прогнозата си за производството на петрол за 2023 г.
Очаква се то да бъде 12,4
милиона барела на ден,
вместо предвижданите 12,315
милиона. Тоест световният
пазар през следващите години не може да очаква от
Америка да успее да увеличи производството и бързо
да нормализира ситуацията
с недостига на доставки.
И не трябва да очаква. Защото към ноември тази година, стратегическите петролни резерви на САЩ са
паднали до нивото от 1984
г. - 427 милиона барела и са
по-малко от търговските резерви на компаниите в страната (430,8 милиона барела).
И ще продължават да падат.
За сравнение, на пазара
на "хартиен петрол" нещата
са фрапантни: към 2021 г.
обемът на търговията с уредени (нетъргуеми) фючърси
на платформите ICE (Интерконтиненталната борса) и
NYMEX (Нюйоркската) е
над 1000 пъти по-висок от
обема на спот продажбите
(незабавна доставка) на физически петрол (2,8 милиарда срещу 2,5 милиона барела на ден).
Производителите са натрупали огромни дългове и не
смятат да инвестират в нови
сондажи, за да изплащат задължения към акционерите,
за които полезен е шистовия
газ, защото се търгува на рекордно високи нива и компаниите харчат милиарди долари за обратно изкупуване
на акции и дивиденти.
Оттук и напрежението в
Белия дом, който тази година многократно умоляваше
индустрията да увеличи производството, вместо да изплаща дълговете, въпреки заплахата на Байдън за нов данък, ако не увеличат инвестициите.

Но шистовият сектор
и без това не е
в състояние да
запълни вакуума
от планираните съкращения
на производството на
ОПЕК+. Натискът на инвеститорите, затрудненията в ин-

фраструктурата и веригата за
доставки, както и инфлацията, повишаваща разходите,
поставят сериозно ограничение върху възможностите за
растеж на добива в САЩ.
Ала другата, по-важна
причина е, че са изконсумирани натрупаните резерви,
без добивът да е достигнал
нови върхове. Количеството
пробити, но неизползвани
кладенци в американските находища е паднало до минимума за 8 години. Тоест индустрията вече няма преднината, натрупана по време на
локдауна.
Мексико също изключва
възможността за увеличаване на добива до 2024 г. През
август 2022 г. там са произведени 1,626 милиона барела на ден. Засега най-оптимистичният сценарий позволява увеличение до 1,789
млн. б/д, умереният - до
1,747 млн., а песимистичният - до 1,65 млн. б/д за две
години.
Планирани са били 2 милиона б/д, но е належащо
адекватно проучване на нови полета.
Основният проблем е, че
от 1986 г. темпът на растеж
на световното производство
на петрол надвишава темпа
на растеж на петролните запаси (находищата). Световната икономика живее в ситуация на недостиг на енергия, но за управление на ценовия механизъм на глобалния енергиен пазар е необходим излишък, който ситуативно[1] се създава чрез на-

растване на производството,
включит. на шистовия газ и
ръстът на търговията с "хартиен петрол".
Днес тези "мерки" за поддържане на цените вече не
са достатъчни, а

цялата световна верига
на стойността зависи
от цените на петрола
(основни суровини), трансформирането на които в полза на енергийно богатите за
сметка на енергийно дефицитните страни е неизбежно.
От финансова гледна точка изчерпването на запасите изглежда като обща катастрофа, но в действителност
то осигурява конкурентно
предимство за някои страни/
региони пред други.
Производителността на
най-големите нефтени находища в Северна Америка, където се произвеждат около
50% от петрола, достига своя
връх още през 1983 г. През
1988 г. Северна Америка
представлява около 10% от
доказаните петролни запаси
в света; до края на 2000 г. те
вече са 5,6%.
В Северно море общото
производство за 7 години е
намаляло с 40% (до 1,6 милиона барела на ден), дебитът на най-голямото находище Forties до 2005 г. е паднал 7,5 пъти (от 0,5 милиона до 65 хиляди барела на
ден). Норвегия достига своя
връх през 2001 г. (3,4 милиона барела/ден). През 2007
г. Министерството на енер-

гетиката на САЩ прогнозира, че до 2030 г. производството на Норвегия ще спадне
до 1,4 милиона барела на ден,
а на Англия до 0,5 милиона
барела на ден.
Промени се географията
на световна ресурсна база и
начините за транспортиране
на енергийни носители.
Плюс това, до 2008 г. 88%
от резервите попадат под контрола на национални компании, делът на ТНК намалява до 6%, а делът на петте
големи ("петте сестри" Exxon,
Mobile, Chevron, Texaco и
Gulf) до 2,3%.
Общият дял на развиващите се страни в световния
износ на суров петрол надхвърля 73 %. Успоредно с това делът на развитите страни намалява.
Ако подредим меганаходищата според тяхната юридическа принадлежност (националност), то картината за Запада изглежда още по-тъжна:

От около 50 хиляди
находища, по-голямата
част (46%), при това
най-големите, принадлежат на страните от
ОПЕК, водещите от
които отказват да се
подчинят на Запада.

увеличават добива, те могат
само чрез средствата, привличани от финансовите пазари, увеличавайки по този
начин икономическата власт
на Кредитора.
Последното означава, че
енергийният колапс надхвърля възможността на Г7 и какъвто е друг картел на потребителите (като напр.
AUKUS, както подготвят) да
го спре. Както и че, нова ескалация в страните износителки на енергия е неизбежна.
Вашингтон контролира
ценообразуването чрез фондови механизми, но основните/реални активи са извън
зоната на неговия пряк контрол.
Затова демократите в Конгреса предприеха нова инициатива: Законопроектът Buy
Low and Sell High Act ("Купувайте ниско, продавайте високо"), който предвижда използването на приблизително 350 милиона барела петрол за текущи търговски
сделки. Предлага се този
обем да бъде преименуван от
Стратегически резерв на
"Икономически петролен резерв". Целта е стратегическият петролен резерв на
САЩ да се превърне в инструмент за пряко финансово
управление на световната
икономика.
Тоест САЩ бавно, но сигурно разширяват търговията с дългосрочните рискове
на петролния пазар.
Превръщането на ексклузивните продажби на петрол
от стратегическия резерв в
постоянна практика означава, че стратегията е изчерпана. В помощ на финансовите инструменти са задействани ресурсните. СПР винаги е осигурявал политически (а не пазарни) рискове в случай на ново ембарго,
военни действия в големи
страни производителки на
петрол или национализация.

Казано иначе, елитът
на САЩ (глобалистите)
е заложил на войната
И това не е "под натиска" до победен край.

на Русия, а защото ниската
цена, която САЩ и Г7 (Картелът на потребителите) изкуствено поддържаше, лишава ресурсните страни от инвестиционен потенциал! Да

Затова е този наплив от
желаещи да се присъединят
към БРИКС и ШОС.
Освен Аржентина, на среНа стр. 9
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ролен картел (1928 г.), когато "седемте сестри" (Exxon,
Mobile, Chevron, Texaco и
Gulf - САЩ, британската
British Petroleum и англо-холандската Shell) контролират
целия добив…
Затова за САЩ е фундаментално важно да не позволят на Русия да сложи край
на ситуацията в Украйна. И
всякакви преговори и замразяване ще бъдат много опасни за Руската федерация.

От стр. 8
щата на Г20 заявки са подали и Алжир, Турция, Саудитска Арабия, Египет, Афганистан. Индонезия сега кандидатства, в Бали. Казахстан,
ОАЕ, Тайланд, Нигерия, Сенегал и Никарагуа.
Всички вече изпратиха
своите финансови министри
на диалог за разширяване на
БРИКС през май.
Нефт и газ, благородни
метали, редкоземни елементи, редки минерали, въглища, слънчева енергия, дървен материал, земеделска
земя, риболов и прясна вода - всичко е у тях…. Наложително е да се обединят,
когато става въпрос за проектиране на нова резервна
валута, базирана на ресурси, която да заобиколи щатската хартия.
Ако до 2025 г., стартира
BRICS+ с всички тях, това
би представлявало приблизително 45% от потвърдените глобални петролни запаси и над 60 процента от потвърдените глобални газови
запаси (ако Туркменистан
по-късно се присъедини към
групата, газът в пъти нараства).
Общият БВП - според
днешните цифри - ще бъде
приблизително 29,35 трилиона долара; много по-голям
от американския (23 трилиона долара) и поне два пъти
повече от този на ЕС (14,5
трилиона долара и надолу).
Както съм писала и преди, BRICS+ е също лабиринт от институции: само
ШОС включва списък от играчи, стремящи се към пълноправно членство, сред ко-

Д-р Вихра ПАВЛОВА
От Клуб "24 май"

ито стратегически като
ОПЕК; На второ място обединява множество регионални търговски блокове:
АСЕАН, Меркосур, GCC
(Съвет за сътрудничество в
Персийския залив), Евразийски икономически съюз
(ЕАЕС), Арабска търговска
зона, Африканска континентална зона за свободна
търговия, ALBA, SAARC и
не на последно място Регионалното всеобхватно икономическо партньорство
(RCEP), най-голямата търговска сделка на планетата,
която включва повечето от
партньорите на "Един пояс, един път" (Belt and Road
Initiative /BRI).
BRICS+ и BRI съвпадат
- от Западна Азия и Централна Азия до Югоизточна
Азия (особено Индонезия и
Тайланд). Мултиплициращият ефект ще бъде ключов тъй като членовете на BRI
неизбежно ще привличат повече кандидати за BRICS+.

С голяма вероятност
това ще доведе
до втора вълна
от кандидати
- Азербайджан, Монголия,
Узбекистан, Таджикистан и
газовата република Туркменистан, Пакистан, Виетнам
и Шри Ланка, а от Латинска Америка - Чили, Куба, Еквадор, Перу, Уругвай, Боливия и Венецуела. Повече от
тях вече имат меморандуми
и зони за свободна търговия
с Евразийския икономически съюз…
Междувременно ролята на
Новата банка за развитие на
БРИКС (NDB), както и водената от Китай Азиатска банка за инфраструктурни инвестиции (AIIB) ще бъде засилена - координиране на инфраструктурни заеми в целия
спектър, тъй като БРИКС+
все повече ще отбягва диктата, наложен от САЩ, МВФ
и Световната банка.

П.П.: Борсовият пазар
оценява не текущата стойност на стоките, а политическите рискове и пазарните перспективи. Хеджира
(застрахова) покачването
или падането на цените.
Днес рисковете на енергийния пазар са толкова огромни, че надминават всички
очаквания на основните играчи, надхвърляйки застрахователните премии. "Перспективите" са в "безвъздушно пространство", където няма разбиране за бъдещето
(реалност, която не може да
се монетизира). Оттук, страните с енергиен дефицит (а
това е целият Запад, включително САЩ) нямат друг
вариант за излизане от пазарния вакуум, освен унищожаването на енергийно изобилните страни и поемането на директен контрол и управление на нефтените и газови находища - нов колониализъм, обратно към света на Международния пет-

Бел. [1] Преди всеки скок в
цените (предшестван от дъмпинг), вътрешното производство на петрол в Съединените щати непрекъснато нараства, като всеки път достига исторически върхове. В навечерието на
кризата от 1973 г. то е 9,6 милиона б/д. През 1985 г., в навечерието на шесткратния срив на
цените, САЩ произвеждат
11,192 милиона б/д. А през 2013
г., преди срива на цените е достигнато ниво от 12,304 милиона б/д.
Важен нюанс: този ръст не
се случва изведнъж, сякаш в отговор на ценовия скок, а постепенно, и след скока винаги намалява, което изключва версията
за бърз (рефлекторен) отговор
на кризата. Целта е изпреварващ ръст на резервите - като
обезпечителна мярка за очаквани загуби под постояннато растящия ливъридж (периодът на
изплащане). Колкото по-евтин
е петролът, толкова по-ниска е
цената на резервите (обезпечението на дълга). Но също толкова високи са рискът от банкрут и търсенето на физически
ръст на запаси.

Øàíõàéñêàòà îðãàíèçàöèÿ çà ñúòðóäíè÷åñòâî, ñúêðàòåíî ØÎÑ, å ðåãèîíàëíà ìåæäóíàðîäíà îðãàíèçàöèÿ,
îñíîâàíà îò ëèäåðèòå íà Ðóñèÿ, Êèòàé, Êàçàõñòàí, Óçáåêèñòàí, Òàäæèêèñòàí è Êèðãèçèÿ ïðåç 2001 ã.
С изключение на Узбекистан, останалите страни са участници в "Шанхайската петорка", която е основана в резултат на подписаните 1996 - 1997 от
Русия, Казахстан, Китай, Киргизстан и
Таджикистан споразумения за укрепване на доверието във военната област и
взаимно съкращаване на военните сили в граничните райони. След включването на Узбекистан през 2001 организацията е преименувана от нейните
участници на Шанхайска организация за
сътрудничество.
Общата територия на влизащите в ШОС
страни е 30 млн. кв. км, което представлява 60% от територията на Евразия, а
нейният цялостен демографски потенциал е една четвърт от населението на планетата (общата численост на населението на страните участнички е 1 млрд. и
455 млн.), а ако бъде включено и населението на Индия, и другите страни наблюдателки, то количеството на жителите,
имащи пряко отношение към ШОС, ще
бъде малко по-малко от населението на
цялото земно кълбо, като икономическият потенциал включва най-мощната икономика след тази на САЩ - китайската.
Една от особеностите на ШОС е, че
по статут тя не е нито военен блок (ка-

то НАТО), нито открито редовно съвещание по сигурността, като АРФ АСЕАН, заемайки междинно положение. Главните задачи за организацията са укрепването на
стабилността и сигурността на територията на страните членки и борбата с тероризма, сепаратизма, екстремизма, наркотрафика, също развитието на икономическото сътрудничество, енергийното
партньорство, както и научното, и културно взаимодействие.
Благодарение на благоприятния политически климат, но също така като резултат от нарастващата опасност региона да се превърне в район на перманентна нестабилност, заради активизирането
на международния тероризъм през 1996,
е образувана "Шанхайската петорка". Последвалите ежегодни срещи на участниците на "Шанхайската петорка" се състоят
в Москва през 1997, в Алмати (Казахстан) през 1998, в Бишкек (Киргизстан)
през 1999 и в Душанбе (Таджикистан)
през 2000.
През 2001 г. бива проведена поредна среща в Шанхай, Китай. Тогава петте членки приемат в състава на организацията Узбекистан, което довежда до
преименуването на организацията в
Шанхайска организация за сътрудничес-

тво, или "Шанхайска шесторка".
Срещата на държавните глави през
2002 в Санкт Петербург продължила институционалното оформяне на ШОС: Декларация за създаване на Организацията
получила практическо въплъщение в подписването на два нови важни акта - Декларацията на държавните глави - членки на ШОС, наречена от министъра на
външните работи на Русия окончателен
политически документ, и Хартата на ШОС
- базовия уставен документ.
В резултат на московската среща през
2003 били създадени Секретариат на ШОС
със седалище в Пекин и Регионална антитерористична структура (РАТС) (споразумението за нейното създаване е подписано година по-рано в Санкт Петербург).
От държавните глави били засегнати въпроси по борбата с тероризма и екстремизма, в частност особено внимание е
отделено на дейността на екстремистката
организация Хизб ут-Тахрир. Сред 30-те
подписани тогава документи, има такива,
определящи функционирането на органите на организацията - относно Съвета на
държавните глави, Съвета на премиерите
и Съвета на външните министри.
Във връзка с това, че в резултат на
московската среща организационният пе-

риод на ШОС завършил, от 1 януари 2004
организацията започнала да функционира като пълноценна международна структура, притежаваща собствен механизъм
на работа, персонал и бюджет.
В резултат на ташкентската среща
през 2004 г. били подписани следните
документи: Ташкентска декларация за резултатите от заседанието, Конвенция за
привилегиите и имунитетите на ШОС, а
също така ред други документи. Състава
на организацията се разширил след приемането на Монголия като нов член в
качеството си на наблюдател.
През 2009 на срещата в Екатеринбург държавните глави на страните участнички в ШОС приели решение Демократическата социалистическа република
Шри Ланка и Република Беларус да получат статут на партньори по диалог.
През 2015 на срещата в руския град
Уфа се взе решение за присъединяване
на Индия и Пакистан като пълноправни
членове на ШОС, а Беларус от партньор
по диалог до статут наблюдател. Също
така Армения, Азербайджан, Непал и Камбоджа със статут партньори по диалога.
През 2018 г. на срещата в Циндао
(Китай), Индия и Пакистан са приети за
пълноправни членове на ШОС.
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Снимки Интернет
Гръцките власти са пристъпили към принудителна
евакуация на рибарското корабче с над 400 мигранти, което беше изтеглено във вторник в пристанището Палеохора на о. Крит. Близо 200 от мигрантите са
останали на борда на кораба в пристанището и са
отказали да слязат, като са поискали от гръцките
власти да отстранят повредата, за да продължат
пътуването си към Италия. Според информации те
дори не са позволили на 40 жени и деца да слязат от
плавателния съд. Доброволно от кораба са слезли
204 мигранти, а още приблизително толкова са
останали на борда му. Както съобщи председателят
на подразделението на гръцкия Червен кръст в Ханя
Стелиос Калаидзакис, след преговори и с оглед на
наближаващата вълна от лошо време и останалите са
били убедени да слязат на брега, но телевизия Скай
съобщава, че те отказват да напуснат пристанището и
настояват да отплават след подобряване на времето
и ремонт на кораба.

24 млн. евро

Ìèëàíñêàòà „Ëà Ñêàëà“ áå îáâèíåíà
â ïðîïàãàíäà çàðàäè „Áîðèñ Ãîäóíîâ“
Åâðîïåéñêèÿò ïàðëàìåíò îáÿâè Ðóñèÿ çà äúðæàâà, ñïîíñîð íà òåðîðèçìà
Оперният театър "Ла
Скала" в Милано е далеч
от "пропагандни действия"
в услуга на руския президент Владимир Путин,
увери вчера неговият
директор Доминик Мейер,
цитиран от БТА. Изказването му е предизвикано от
критиките към културната
институция заради планираното откриване на
сезона с операта "Борис
Годунов" на руския композитор Модест Мусоргски
(1839-1881 г.) на фона на
продължаващата война в
Украйна, пише Епицентър.
Неотдавна ръководителят на украинското консулство в Милано Андрий
Картиш напразно призова
"Ла Скала" да преосмисли
програмата си за традиционната откриваща вечер
на 7 декември, с която се
дава началото на новия
театрален сезон, поради
опасения от "пропагандни
действия" в услуга на
руския президент. "Не сме
апологети на никого,
особено на Путин, това е
нелепо", заяви Мейер на
пресконференция по повод
предстоящото представление на операта за руския
цар Борис Годунов по
едноименната творба на
Александър Пушкин.
Картиш "прави грешка,
като напада приятели. Ние
сме показали нашето

приятелство, организирахме голям концерт в подкрепа на пострадалите от
войната в Украйна, на
който бяха събрани 400
000 евро", коментира
директорът. Той припомни,
че "Ла Скала" също така е
приела деца от танцовото
училище в Киев и е осигурило настаняване на
техните родители.
"Поставяме опера шедьовър в историята на
изкуството, и тези, които
се съмняват в проекта,
може би трябва да първо
да прочетат нейното
либрето", добави Мейер и
напомни, че идеята за
поставяне на руската
опера е на три години,
далеч преди началото на
войната в Украйна. "По
този начин те ще видят
какво се случва с диктаторите в тази опера, която
носи послание за всяка
диктатура", каза още
Мейер. По отношение на
критиките срещу избора
на руски оперни изпълнители за постановката
Доминик Мейер подчерта,
че басът Илдар Абдразаков и сопраното Ана
Денисова, на която предстои рецитал в "Ла Скала"
през март догодина, "са
хора на изкуството, а не
политически фигури".
Същевременно Европейският парламент

отпуска правителството на Кипър
за държавно субсидиране на проекти за развитие на социални услуги. Започващата нова програма
е насочена към подобряване на
мрежата за социално подпомагане
на деца, така че да се намали рискът от детска бедност и социално
изключване. С безвъзмездната финансова помощ трябва да бъдат
създадени най-малко 27 многофункционални центрове и жилищни
структури за грижи за деца, младежи с поведенчески проблеми, хора с увреждания и възрастни, които се нуждаят от дългосрочна помощ. Субсидията ще покрива 75%
от общите разходи по проекта, с
максимално финансиране до 500
000 евро, като в някои групи проекти безвъзмездната сума може да
достигне до 100% от стойността
им.

Бразилският президент

Жаир Болсонаро официално оспори загубата си на изборите миналия месец. Болсонаро е внесъл във
федералния изборен съд оплакване, свързано с "извънредното потвърждаване" на резултатите от балотажа, който загуби от левия кандидат Луиз Инасио Лула Да Силва.
Съдът вече е сертифицирал резултатите. В жалбата до Върховния избирателен съд Болсонаро се позовава на "технически неизправности" на електронните машини за гласуване. Според агенция Ройтерс този акт на държавния глава най-вероятно няма да има ефект в процеса по предаването на властта,
но може да усили протестите срещу избора на Лула, при които се
стигна до блокиране на ключови
транспортни коридори в Бразилия.

Крадци
Главния дипломат на ЕС Жозеп Борел (75 г.) е нарекъл температурата в апартаментите от над 17 градуса по Целзий "престъпление
срещу европейските ценности". Според австрийското издание
"Експрес" той е заявил: "Изправени сме пред избора между свободата и комфорта. Говорихме много за това, че сме готови да умрем за
идеалите на демокрацията, сега е моментът да го докажем".

одобри вчера резолюция,
в която определя Русия
като "държава, спонсор
на тероризма". Резолюцията беше приета с 494
гласа "за", 58 "против" и
44 въздържали се, се
посочва в съобщение на
ЕП. Решението е свързано с жестокостите, извършени от режима на
руския президент Владимир Путин срещу украинското цивилно население.
Евродепутатите подчертават, че умишлените нападения и зверства, извършени от руските сили и
техните пълномощници
срещу цивилни граждани

в Украйна, разрушаването
на гражданска инфраструктура и други сериозни
нарушения на международното и хуманитарното
право, представляват
терористични действия и
военни престъпления. В
резолюцията Русия е
определена като "държава, спонсор на тероризма" и "държава, която
използва терористични
средства". ЕП призовава
ЕС да въведе подходящо
законодателство и да
обмисли добавянето на
Русия в списъка на държавите, проводници на
тероризъм. ç

са задигнали от музей в Бавария
златно съкровище от келтския период на стойност милиони евро.
Кражбата е била извършена през
нощта в понеделник срещу вторник. Крадците са влезли в Музея
"Келти и римляни" в град Манхинг.
Съкровището от 450 златни монети е било открито в града през 1999
г. и е считано за най-голямата находка на келтско злато през миналия век.

Седем души

са загинали, сред които и нападателят, и няколко са били ранени
при стрелбата в търговски център
в Чесапийк, щата Вирджиния. Според местни медии стрелбата започнала в задната част на магазина
от веригата "Уолмарт", като наймалко 5-има ранени са били настанени в болница. По непотвърдени съобщения нападателят, който
открил стрелба малко след 22 ч.
местно време във вторник, е бил
управител в магазина. Властите не
казват нищо за идентичността му.
Полицията все още провежда огледи в обекта, чиято площ е голяма и има много места, които могат
да бъдат използвани за укрития.

6-ãîäèøíî ìîì÷å îöåëÿ äâà äíè ïîä ðàçâàëèíè
ñëåä çåìåòðåñåíèåòî â Èíäîíåçèÿ

Земетресение с магнитуд 5,6 в понеделник засегна планински райони
в най-гъсто населената индонезийска провинция Западна Ява, като
нанесе значителни щети на град Чианджур. Най-малко едно село е
затрупано под свлачище.

Спасено е шестгодишно
момче, прекарало два дни
под развалини след земетресението в Индонезия с
магнитуд 5,6, което опустоши район в провинция Западна Ява и причини смъртта на най-малко 268 човека, съобщиха вчера местните власти, цитирани от ДПА.
Малкият Азка бе изваден
жив вчера сутринта изпод
отломките на къща в село
Нагрек, окръг Чианджур, 40
часа след труса в понедел-

ник, каза пожарникарят
Аман Риянто, участвал в
спасяването. Детето дишало и незабавно му е била
оказана медицинска помощ.
Повече от загиналите заради природното бедствие
са деца, които са били на
извънучилищни занятия по
религия в джамии. По данни на националната агенция
за справяне с бедствия все
още около 150 души в Чианджур се водят безслед-

но изчезнали. Спасителните екипи се съсредоточават
през следващите три дни
върху издирването на изчезнали хора.
Земетресението причини
наранявания на повече от
хиляда човека, а 58 000 бяха евакуирани. Трусът предизвика свличания на земни маси, затрупали къщи и
хора. Над 2300 жилищни и
други сгради са подредени,
като много от тях са изравнени със земята. ç
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Âëàäèìèð Ïóòèí îòêðè â Ìîñêâà ïàìåòíèê íà Ôèäåë Êàñòðî
Паметник на водача и
символа на Кубинската революция Фидел Кастро бе
открит в Москва, съобщиха
руските медии. На откриването присъстваха президентът на Русия Владимир Путин и кубинският държавен
глава Мигел Диас-Канел
Бермудес. Триметровият паметник бе открит на едноименния площад в квартал
Сокол в руската столица.
Статуята на Команданте
стои на скала, на която има
стилизирана карта на Куба,
предаде Епицентър.
"Събрали сме се тук, на
площада, наречен в чест на
Фидел Кастро, за да открием паметник на този изключителен държавник и политик, основател на съвременната кубинска държава. Фидел Кастро посвети целия

Снимки Интернет

Кубинският държавен глава Мигел Диас-Канел Бермудес и руският
президент Владимир Путин по време на церемонията по откриването
на паметник на Фидел Кастро в Москва. Кастро се превърна в символ
на епохата на рухването на колониализма и създаването на независими държави в Латинска Америка и Африка, заяви Владимир Путин

си живот на борбата за идеите на доброто, мира и справедливостта. За свободата
на потиснатите народи, за
достоен живот на обикновените хора и социално равенство. Той с право е смятан
за един от най-ярките и харизматични лидери на бурния и драматичен XX век.
Една наистина легендарна
личност", каза руският президент Владимир Путин.
Той отбеляза, че Кастро и
неговите съратници винаги
са защитавали самоотвержено суверенитета на Куба,
не са позволили той да бъде нарушен от санкции и
опити за външна изолация
и са отстоявали правото на
собствен модел на развитие.
Руският президент си
припомни последния си разговор с Фидел и описа съ-

държанието му. "В паметта
ми са останали много часове на разговори с него. Особено последния ни разговор
през юли 2014 г. Той говореше за неща, които са в унисон с времето - времето на
възникване на многополюсен световен ред, за това,
че с независимостта и достойнството не се търгува",
каза Путин и цитира Кастро: "Всяка нация има право
да се развива свободно, да
избере своя собствен път, а
в един истински справедлив
свят не може да има място
за диктат, грабеж и неоколониализъм".
Кубинският президент
Диас-Канел изказа благодарност на руската страна
и на скулпторите за инициативата за създаване на паметник на Фидел Кастро. ç

Åðäîãàí îòíîâî ñå çàêàíè, ÷å Òóðöèÿ ùå
àòàêóâà ïî ñóøà êþðäñêèòå áîéöè
Ïðåç ïîñëåäíèòå 7 ãîäèíè íàä 300 ñà æåðòâèòå íà òåðîðèñòè÷íè
àòàêè íà ÏÊÊ, çàÿâè ïðåçèäåíòúò
Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че Турция ще предприеме действия
и по суша срещу кюрдските
бойци, които сега атакува в
Сирия и Ирак по въздух, но
ще избере най-подходящия
момент за това, предаде турската държавна телевизия
ТРТ Хабер, цитирана от БТА.
В изказване пред парламентарната група на своята
Партия на справедливостта
и развитието (ПСР) Ердоган
сподели информация във
връзка с действията, които
Турция планира в контекста
на извършените терористични нападения в страната.
"Бомбеното нападение, извършено на бул. "Истиклял"
в Истанбул, беше изяснено
с неговите извършители и
техните връзки в кратък
срок. Терористката, заложила бомбата, и много хора,
които са й помагали, бяха
заловени в страната и из-

вън нея и изправени пред
съда. Който и да е замесен
в това деяние, от върха до
дъното, ще бъде открит, където и да се намира, и ще
бъде подведен под отговорност за пролятата невинна
кръв", заяви турският лидер.
По думите му сега Турция
разполага с възможности и
власт да идентифицира, залавя и наказва терористите,
участващи в нападения срещу нейната територия и народ, както и всички онези,
които им помагат.
Страната обвинява бойците на терористичната Кюрдска работническа партия
(ПКК) и сирийските кюрдски Сили за защита на народа (СЗН), че са отговорни за
атентата в центъра на Истанбул на 13 ноември. Анкара
разглежда ПКК и СЗН като
две разклонения на една и
съща организация. Макар че
много държави осъдиха те-

роризма и поднесоха съболезнования на Турция за
атентата, редица сред тях реагираха на предприетите в
акт на отмъщение действия
на Турция в Сирия и Ирак с
призиви за сдържаност и деескалация на напрежението.
"С последния инцидент отново стана ясно, че силите,
които ни уверяваха, че няма
да има заплаха за страната
ни от контролираните от тях
райони в Сирия, не могат и
няма да спазят обещанията
си", каза още Ердоган, очевидно визирайки районите в
Сирия под контрола на САЩ
и Русия. Той добави, че Турция има право да се погрижи сама за себе си, ако дадените й обещания и подписаните споразумения не са
спазвани от отсрещната
страна. Според Ердоган "терористичната организация
се е съсредоточила върху нападения през границата, тъй

Турският президент Реджеп Ердоган заяви, че "отсега нататък има
само една мярка за нас. Има само една граница - безопасността на
нашата собствена държава, на нашите граждани. Наше легитимно
право е да действаме докато, тази сигурност бъде осигурена".

като губи способността си да
извършва действия на територията на Турция". "Ако изразим този факт с числа,
например през 2015 г. терористичната организация е извършила 26 нападения в нашата страна, през 2016 г. 44 нападения, а през 2017 г.
- 9 нападения. През последните години този брой е на-

малял до 2 или 3 атаки годишно", каза президентът. По
думите му през последните
седем години 153 служители
на службите за сигурност и
173 граждани са загинали в
87 отделни терористични акта, извършени от ПКК и
свързаните с нея организации в населени места в пределите на Турция. ç

Åäèí çàãèíàë è íàä 70 ðàíåíè ïðè çåìåòðåñåíèåòî îò 5,9 â Ñåâåðîçàïàäíà Òóðöèÿ
Един човек е загинал и
72-ма души са били ранени
при земетресението с магнитуд 5,9, регистрирано вчера в окръг Дюздже, Северозападна Турция, съобщи
правителствената Дирекция
за управление при бедствия
и извънредни ситуации
(АФАД), цитирана от турските медии.
Най-много ранени има в
Дюздже. Съобщава се за
пострадали хора в Истанбул, Зонгулдак, Сакария,
Болу. Повечето граждани
прекараха нощта и сутрешните часове навън, информира Анадолската агенция.
Част от хората са пострадали, след като са скачали

Трусът изплаши много от жителите на Дюздже, които останаха по
улиците след основния трус. При разрушителното земетресение с
магнитуд 7,2 на 12 ноември 1999 г. в Дюздже загинаха 845 души.

през прозорците или от терасите на домовете си,
опитвайки панически да избягат навън. Земетресението бе регистрирано в 04:08
ч. местно време (03:08 българско време). Епицентърът
му е бил в района на град
Гьоляка - на около 260 км
източно от Истанбул. Дълбочината на труса е била
6,81 км. Земетресението е
било усетено на много места в Турция, вкл. в окръзите Истанбул, Анкара, Болу,
Сакария, Коджаели, Кютахия, Биледжик, Бурса, Измир, както и в България.
Последвали са над 130 вторични труса, най-силният от
които с магнитуд 4,3, посоч-

ва държавната телевизия
ТРТ-Хабер.
Междувременно кметът
на Дюздже Фарук Йозлю каза, че земетресението е изплашило много жителите на
града, които още си спомнят разрушителното земетресение през ноември 1999
г. Като град, който е преживял силно земетресение,
ние стриктно прилагаме
мерките и разпоредбите. Също така сме свикнали със
земетресения. Жилищният
фонд на Дюздже е на 80 %
нов. Общото население на
град Дюздже е 400 000 души, като 63 % от хората живеят в центъра на града, каза кметът Йозлю. ç
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Äèäèå Äåøàí ñ ïîìðà÷åíî íàñòðîåíèå
ñëåä óáåäèòåëíàòà ïîáåäà íà Ôðàíöèÿ
Контузията на Люка
Ернандес е черно петно
върху хубавата вечер, заяви
селекционерът на "петлите"
Селекционерът на
Франция Дидие Дешан не
можа да се зарадва
напълно на убедителната
победа над Австралия с
4:1 заради контузията на
Люка Ернандес, който бе
заменен принудително
още в началото и неговият брат Тео доигра мача.
"Началото беше лошо, но
после успяхме да направим това, което трябваше.
През второто полувреме
имахме достатъчно възможности и за още голове. Австралия хвърли
всичките си сили до
почивката", коментира
Дешан след мача.
"Люка трябва да премине изследвания. Но ми се
струва, че положението
му е сериозно. Чакаме
потвърждение, но контузията му е черно петно
върху хубавата вечер",

добави наставникът на
"петлите".
Действащият световен
шампион Франция започна защитата на титлата си
в Катар с обрат срещу
Австралия за убедителното 4:1 в първия мач за
двата тима от група "D".
Крейг Гуудуин (9) шокира
рано "петлите", но Адриен
Рабио (27) изравни. След
това Оливие Жиру (32, 72)
обърна резултата и изравни рекорда на Тиери Анри
с 51 попадения с националната фланелка. Килиан
Мбапе (68) също се разписа след центриране на
Дембеле, а след това
подаде за втория гол на
Жиру. По-рано Дания и
Тунис завършиха 0:0 в
другия мач от групата,
регистрирайки първата
среща без гол на Световното.

36-годишният нападател на Милан Оливер Жиру вече има 51 гола за националния отбор на Франция

Селекционерът на Дания
Каспер Хюлманд каза, че
играчите му са били твърде
нервни и това е една от
основните причини за
равенството с Тунис.
"Съжалявам както за
играта ни, особено през

първото полувреме, така и
за резултата. Започнахме
мудно и действахме много
бавно. Ситуацията в групата ни става сложна, но не
всичко е приключило", каза
Хюлманд.
В крайна сметка светов-

ните шампиони след
убедителната си победа
оглавиха класирането в
групата, а във втория кръг
срещат Дания. Австралийците пък ще премерят сили
с Тунис в следващия си
мач. ç

Êðàëÿò íàïðàâè ìèëèîíåðè
Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè
ïðîâàëè Ïîëøà çà ðàäîñò ñàóäèòñêèòå âîèíè
íà Ìåñè è êîìïàíèÿ

Голмайсторът на Полша Роберт Левандовски пропусна дузпа в 58-ата минута

Мексико и Полша завършиха 0:0
в среща от група "С" на Мондиала
в Катар. Двата тима влязоха директно в битката и създадоха по
едно добро положение в първите
десет минути на двубоя, но Алексис Вега и Роберт Левандовски не
се възползваха.
Втората част започна с натиск
на мексиканците, но Ървинг Лозано пропиля добра възможност в
52-рата минута. Малко преди да изтече час игра Роберт Левандовски
бе задържан в наказателното поле и получи дузпа, но вратарят на
Мексико, участник на пето световно първенство, Гийермо Очоа спаси удара му от бялата точка.
Мексико пропиля поредна голова възможност в 64-тата минута,
когато рикошет в тялото на Анри
Мартин едва не доведе до гол. В
последните минути на срещата Ървинг Лозано бе замесен в две опасни ситуации, от които обаче не последва удар. Полша също имаше
възможност да се разпише, но Камински стреля твърде слабо в ръцете на Очоа. Малко след това и
Крихояк имаше шанс да обстрелва вратата, но също бе неточен.
Това равенство беше добра вест
за отбора на Аржентина, който загуби от Саудитска Арабия с 1:2. На
южноамериканците им предстоят
двубои с Полша и Мексико, в които
нямат право на грешка, ако искат
да продължат на 1/16-финалите.ç

Всички футболисти от националния отбор на Саудитска Арабия ще получат супер огромна премия за сензационната
си победа с 2:1 над Аржентина в мач от
група "С" на Мондиал 2022. Новината беше съобщена от футболния агент Тимур
Гурцкая, който се позовава на свой източник от треньорския щаб на "зелените
соколи". Според изнесената информация
всички в националния отбор на саудитите ще получат премия от по 2,5 милиона
долара.

Кралят на Саудитска Арабия Салман бин
Абдулазиз ал Сауд разпореди вчерашния
ден да бъде почивен в цялата страна, след
като националният отбор по футбол обърна
Аржентина с 2:1 и записа четвърти успех
на световни първенства. Населението в
Саудитска Арабия ще получи специален
бонус по случай този успех на "зелените
соколи". Всички служители на частна или
държавна служба бяха наградени с почивен ден, като това важи и за учащите в
страната.ç

Ñâåòîâíèÿò âèöåøàìïèîí ñ
èñòîðè÷åñêè ñòàðò íà Ìîíäèàë 2022
Световният вицешампион Хърватия започна участието си на Мондиал 2022 с
нулево равенство срещу Мароко в мач от
група "F". Резултатът е исторически, тъй
като "ватрените" за първи път правят реми
в първата си среща на световно първенство. При предишните си пет участия на
планетарен шампионат тимът имаше две
победи и три загуби в началните си двубои.
Мачът беше равностоен, въпреки че
Хърватия имаше по-голям процент на владеене на топката - 53%. И двата отбора
направиха общо по 7 удара към вратите,
от които по два точни. По-чистите положения през първото полувреме бяха за Хърватия. При едно от тях вратарят на Мароко Ясин Буну изби опасен удар на Влахович.
В началото на втората част Ясин Мазрауи стреля опасно с глава пред вратарското поле, но стражът на Хърватия Лива-

кович успя да парира. Минута по-късно Амрабат изби топката на метри пред голлинията на Мароко след удар на Диян Ловрен.
Мачът ще се запомни и с поредната
принудителна смяна, извършена от началото на Мондиал 2022. Мароканецът Нусаир Мазрауи получи контузия половин час
преди края на мача и трябваше да напусне
терена на носилка.
В следващия си двубой Хърватия играе
с Канада в неделя (27 ноември) от 18 ч., а
от 15 ч. мароканците ще премерят сили с
Белгия.ç

Програмата за днес
12 ч. - Швейцария - Камерун - Диема
15 ч. - Уругвай - Южна Корея - БНТ 1
18 ч. - Португалия - Гана - Диема
21 ч. - Бразилия - Сърбия БНТ 1

24.11.2022 ÇÅÌß

13

ÑÏÎÐÒ

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä è Êðèñòèàíî
Ðîíàëäî ñå ðàçäåëèõà
„Червените дяволи“ прекратиха договора на португалеца
Манчестър Юнайтед
официално сложи край на
сагата с Кристиано Роналдо и обяви прекратяването на договора му по
взаимно съгласие. "Червените дяволи" благодариха
на португалеца за престоя
му и му пожелаха всичко
най-добро на него и
семейството му. Сагата
между клуба и португалската звезда ескалира с
прословутото интервю на
Роналдо пред журналиста
Пиърс Морган, в което
той критикува остро
мениджъра Ерик тен Хаг и
каза, че няма как да го
уважава. Роналдо отправи

и остра позиция по отношение на развитието на
клуба, споделяйки, че
Манчестър Юнайтед е в
застой и не върви напред.
"Кристиано Роналдо
напуска Манчестър
Юнайтед по взаимно
съгласие с незабавен
ефект. Клубът благодари
на Роналдо за неговия
принос при двата му
престоя на "Олд Трафорд"
и му пожелава всичко
най-добро на него и
семейството му", гласи
официалната позиция на
"червените дяволи".
Кристиано Роналдо е в
Катар с Португалия и се

Ñîáñòâåíèöèòå íà àíãëèéñêèÿ
êëóá îáÿâèõà, ÷å ãî ïðîäàâàò
Собствениците на Манчестър Юнайтед - семейство Глейзър, потвърдиха, че са готови
да продадат клуба или поне да
привлекат нови инвеститори.
Американците купиха отбора за
1,34 милиарда долара през
2005 година, а сега в официално съобщение от "Олд Трафорд" обявиха, че клубът е "отворен" за промени. Новината
идва часове след като "червените дяволи" обявиха раздялата си по взаимно съгласие с
Кристиано Роналдо.
"Манчестър Юнайтед, един
от най-успешните клубове в
световната история на спорта,
обявява, че Бордът на директорите инициира процес, в който
ще проучи стратегически алтернативи за клуба. Това има за

цел да подобри бъдещия растеж на "червените дяволи", пише в официалното съобщение.
"Като част от този процес
Бордът ще обсъди всички стратегически алтернативи, в това
число нови инвестиции в клуба, продажба или други сделки.
Това ще включва оценка на редица инициативи за подсилването на клуба, включително реконструкция на стадиона и инфраструктурата. Ще проучим
всички варианти, за да сме сигурни, че правим най-доброто
за нашите фенове и че Манчестър Юнайтед ще се възползва по най-добрия начин от възможностите за развитие, които
са налице в момента или за в
бъдеще", твърдят собствениците Аврам и Джоел Глейзър.

Íîðâåæêèòå ñïå÷åëèõà
åâðîòèòëàòà â õàíäáàëà

Отборът на Норвегия ликува с трофея в Любляна

Отборът на Норвегия спечели
за девети път европейската титла по хандбал за жени. На финала на 15-ия шампионат на Стария континент, който се проведе
в Черна гора, Северна Македония и Словения, норвежките надиграха Дания с 27:25 и по този начин защитиха титлата си от
първенството преди две години.
През цялото първо полувреме на финала в "Арена Стожице"
в Любляна датчанките, които са
трикратни шампионки на Европа, водеха в резултата, като Норвегия изравни единствено при
2:2. На моменти преднината на

Дания достигаше до пет гола, но
на полувремето Норвегия се оттегли с пасив от само три попадения при 12:15.
Хандбалистките на Торир Хергеирсон продължиха да топят изоставането си през вторите 30 минути на мача и стигнаха до второто си изравняване при 22:22 след
гол на Марен Ордал. Норвежките
поведоха за пръв път при 24:23
чрез Кристине Брейстьол и до края
не погледнаха повече назад.
В мача за бронзовите медали
Черна гора се наложи над Франция с 27:25 (13:12, 22:22) след
продължение. ç

готви за старта на "мореплавателите" на световното първенство срещу
Гана в група "Н", в която
са още Уругвай и Южна
Корея. Португалецът
сподели след раздялата
си с Манчестър Юнайтед,
че е дошло подходящото
време да потърси ново
предизвикателство. "След
разговори с Манчестър
Юнайтед взаимно се
съгласихме да прекратим
договора. Обичам Манчестър Юнайтед и обичам
феновете, това никога
няма да се промени",
сподели звездата в свое
изявление.
"Чувствам, че е подходящото време да потърся
ново предизвикателство.
Пожелавам на Манчестър
Юнайтед всичко найдобро", допълва Кристиано Роналдо.
Вторият престой на 37годишния Роналдо на

37-годишният Кристиано Роналдо обяви, че ще търси ново предизвикателство след Мондиала в Катар

стадион "Олд Трафорд"
продължи малко повече
от година. Той подписа с
20-кратните шампиони на

Англия през лятото на
2021 година и изигра 54
мача, в които вкара 27
гола във всички турнири. ç
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Прогноза: Родените през 2020-а българчета
ще доживеят средно до 73,6 години
Страната ни е на последно място в ЕС по очаквана продължителност
на живота, момичета от испанските, френските и италианските региони
ще са най-дълголетни - 87 години, сочат данните на Евростат
Очакваната средна продължителност на живота на
дете, родено в ЕС през 2020
г., е била 80,35 години. Новородените тогава момиченца се предвижда да
имат средна продължителност на живота 83,2 години, докато новородените
момченца - с 5,7 години помалко - 77,5 години. Очакваната продължителност на
живота е по-висока при жените отколкото при мъжете
във всеки един от регионите на ЕС, както и във всяка
страна членка. Това показват най-новите данни на европейската статистическа
агенция Евростат.

В България предвижданата продължителност на
живота на родените през
2020 г. е 73,6 години и е найниската сред 27-те членки
на ЕС. Очаква се новородените момченца да имат
средна продължителност на
жизнения си път от 70 години, докато за момичетата тази продължителност е
77,5 години.
С малко по-висока от
нас предвиждана продължителност на живота на новородено през 2020 г. са били Румъния (74,2 години),
Литва (75,1 години), Латвия
(75,5 години) и Хърватия
(77,8 години).

През 2020 г. най-висока
очаквана продължителност
на живота на новородените момичета е била във
френския островен регион
Корсика (87 години). Като цяло новородените момичета в испански, френски и италиански региони
се очаква да живеят найдълго.
Очакваната продължителност на живота на новородено дете в ЕС се е
увеличила с 1,5 години
между 2010 г. и 2019 г. Това постепенно увеличаване на продължителността
на живота обаче приключи през 2020 г. с началото

на пандемията от коронавирус. В резултат на
здравната криза продължителността на живота е

спаднала между 2019 г. и
2020 г., съответно от 81,3
години на 80,35 години,
обясняват от Евростат.

Проф. Тодор Кантарджиев: До 2050 г. антибиотична
резистентност ще убие повече хора от рака

Преди само 3 години сме били
на средноевропейско ниво по консумация на антибиотици в болничната и доболничната помощ, докато през 2021 г. България вече е на
второ място в Европа след Кипър
в доболничната помощ, а в болничната помощ сме в челната тройка с Румъния и Гърция, алармира
проф. Тодор Кантарджиев в под-

каста на БНР "В центъра на системата".
"Последните години в болниците се използват прекомерно много трета генерация антибиотици и
вместо да си вземем поука, започнахме с трета генерация да лекуваме и в доболничната помощ. И
така стигаме до бума на антибиотичната резистентност. Вместо да
се лекува с по-старите и по-добри
антибиотици при болно дете с ангина например, този антибиотик ще
действа само на микроба, причинител на ангината, тогава този антибиотик ще е най-ефективен и той
няма да убие всички микроби в червата на това дете, освен че този

антибиотик ще е и най-евтин. И когато се използват широкоспектърните антибиотици от тези милиарди микроби ще останат живи само
тези, които са нечувствителни към
антибиотика. Тези микроби отиват
в околната среда и ако попаднат
при пациент в интензивно отделение, то просто на този пациент антибиотиците няма му действат", поясни проф. Кантарджиев.
По думите му през 2050 г. се
очаква починалите от нелечими с
антибиотици инфекции да бъдат повече от умиращите от рак. "Несъмнено е, че антибиотиците са найуспешната група лекарства, спасили най-много човешки животи. Ня-

маше да станем 8 млрд. души на
земята, ако нямаше антибиотици",
добави бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
"Докато бях директор на НЦЗПБ
глобата за аптекар, продал антибиотик без рецепта, беше 1000 лв.
индивидуално. Лекарят, изписващ
антибиотик, трябва да е наясно коя
група микроби ще лекува, второ, в
засегнатата тъкан на пациента каква ще е концентрацията на антибиотика, където той ще действа.
Има терапевтично ръководство как
се прилагат антибиотици в доболничната и болничната помощ", каза още проф. Кантарджиев.

Позитивизъм и правилно хранене за по-силен имунитет
Върху имунитета оказват влияние много фактори - дори условията, в които ядете
или спите.
Златното правило е: имунитетът не
трябва да бъде нито твърде силен, нито
твърде слаб. В първия случай той няма
да се справи с нито една инфекция, а
във втория, приемайки собствените си
тъкани за врагове, ще ги атакува, което
води до развитието на автоимунни заболявания.
Доказано е, че хората боледуват порядко не само когато водят здравословен
начин на живот, но и ако избягват стреса
и живеят, както биха казали психолозите,
"в мир със себе си".
Предлагаме ви няколко съвета, които
ще повишат вашия имунитет дори без помощта на лекарствата:
1. Срещайте се, общувайте
Вниманието и подкрепата на околните влияят благотворно на имунитета. Доказано е, че при по-общителните хора
има по-малка вероятност от разболяване. Според специалистите в тази "контактна" терапия е много важно докосването.
Прегръдките, дори ръкостискането, стимулират активността на Т-клетките, които
откриват и унищожават вредните микроорганизми.
2. Слушайте музика
Това повишава имунитета, но само ако
мелодията ви е "по душа". Защото нали
това, което успокоява един човек, дразни
друг. Ако, слушайки дадена музика, усетите "мравки" по тялото, това означава, че
се стимулират същите мозъчните центро-

ве, както в процеса на хранене или секс.
Специалистите твърдят, че хората, които
свирят на някакъв музикален инструмент
или композират, притежават имунни клетки
с по-висока активност.
3. Намалете и избягвайте шума
Той е вреден не само за слуха. Всеки
неприятен звук предизвиква мускулно напрежение, спазми на съдовете и нарушение в храносмилането. Изследванията доказват, че постоянната работата в условия
на шум способства за покачването на адреналина и увеличаването на риска от сърдечносъдови заболявания. Кучешкият лай,
алармите са сред най-вредните звуци.
4. Научете се да виждате хубавото
Продължителността на живот на оптимистите е средно с 12 години по-голяма
в сравнение с... песимистите, твърдят учени от известната клиника "Мейо" (Mayo
Clinic) в САЩ. Мрачните и нервните хора,
а също и тези, които са в постоянен стрес,
като правило имат слаба имунна защита.
Разбира се, негативизмът е и черта от
характера, но ако "розовите очила" могат

да повишат защитните сили на организма, това означава, че си струва да ги
"носим".
5. Хранете се правилно
При гладуване организмът започва да
произвежда хормони на стреса. Ако отслабвате дори с 1 кг седмично, в организма ви ще се намали активността на Тклетките, които разпознават вредните микроорганизми и чуждите клетки. Имунните
стимулатори ще ви помогнат да се справите по-бързо с настинката, но те няма
да ви донесат друга полза. Внимавайте с
употребата им - прекалено високата доза
е дори опасна за здравето.
6. Смейте се по-често
Искреният смях повишава нивото на
антителата и стимулира активността на
левкоцитите. Доказано е, че гледането на
комедиите повишава имунитета на молекулярно ниво. Смехът засилва кръвообращението, подобрява храносмилането,
стабилизира налягането и намалява мускулното напрежение.
7. Използвайте повече мозъка си
Доказано е например, че дори играта
на карти стимулира активността на имунната система. Между защитните механизми на организма и отделите на мозъка,
отговорни за планирането, паметта, инициативата и абстрактното мислене, съществува пряка връзка.
8. Движете се
Редовните умерени физически упражнения са способни да мобилизират защитните механизми на организма и да
повишат активността на левкоцитите. Но

не прекалявайте, защото голямото натоварване може да провокира развитието
на синдрома на хроничната умора.
9. Научете се да се отпускате
При стрес в организма се произвеждат хормоните кортизол и адреналин, които понижават имунитета. Ето защо често по време на изпити, при наличие на
чести конфликти на работното място или
други проблемни ситуации човек по-лесно става жертва на настинката или грипа. Ако редовно се занимавате с релаксация (медитация или аеробика), ще можете да намалите стреса и да укрепите
вашия имунитет.
10. Спете в абсолютна тъмнина
Само в пълен мрак в човешкия организъм може да се изработва достатъчно
количество от хормона мелатонин. Той
предотвратява много заболявания. Някои
изследвания твърдят, че намалява риска
от рак на гърдата.
Дори слабата светлина от циферблата на часовника или уличната лампа може да попречи на производството на достатъчно мелатонин.
Затова - старайте се да спите в стая,
в която не се прокрадва нито един лъч
светлина.
И накрая - "фанатиците" на тема фитнес не трябва да забравят, че интензивните и продължителни тренировки са пряк
път към намаляване на имунитета и появата на синдрома на хроничната умора,
който като правило се среща 2 пъти почесто при жените, отколкото при мъжете.
От "Здраве.БГ"
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Тв програма - четвъртък, 24 ноември
ÁÍÒ 1

bTV

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по
футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с
Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с
Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по
футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории /п/
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - анимационен филм
14.30 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
15.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уругвай - Република Корея, среща от
груповата фаза - пряко предаване от
Доха
16.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
17.30 България в 60 минути - специално
издание от БНТ Варна
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
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Бразилия - Сърбия, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ал Даайен
22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Португалия - Гана, среща от груповата
фаза /запис/
02.00 ФИФА Световно първенство 2022:
Швейцария - Камерун, среща от груповата фаза /запис/
04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.10 Домът на вярата - Храм "Св. Георги
Победоносец", с. Говедарци
04.40 Култура.БГ /п/

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Мен не ме мислете" - сериал, еп. 49
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 22, еп. 16 (последен)
00.30 "Революция Z: Секс, лъжи и музика" сериал, с. 4, еп. 13 (последен)
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Претъпкано" /п./ - сериал, еп. 12
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

ÁÍÒ 3
05.30 Аз съм...
05.40 ФИФА Световно първенство 2022: Аржентина - Саудитска Арабия, среща от
груповата фаза
07.40 ФИФА Световно първенство 2022: Мароко - Хърватия, среща от груповата
фаза
09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Испания - Коста Рика, среща от груповата фаза
11.30 Днес на Световното първенство по
футбол
12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Германия - Япония, среща от груповата
фаза
14.00 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Барбара Зангерл /Австрия/ и Якопо
Лархер /Италия/ - разговор с участници в Международния фестивал на
планинарското и екстремно кино
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
15.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уругвай - Република Корея, среща от
груповата фаза - пряко предаване от
Доха
16.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
17.30 ФИФА Световно първенство 2022:
Швейцария - Камерун, среща от груповата фаза
19.30 Monster Jam автомобилно шоу
19.55 Зала на славата: Илиян Илиев
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Бразилия - Сърбия, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ал Даайен
22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уругвай - Република Корея, среща от
груповата фаза
02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Бразилия - Сърбия, среща от груповата
фаза
04.00 ФИФА Световно първенство 2022: Белгия - Канада, среща от груповата фаза

bTV ACTION
05.15 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 19
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,
с. 2, еп. 13, 14
07.00 "Турбо" - сериал, с. 2, еп. 15,16
08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 19
09.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 6
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 5
11.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 11
12.00 "Направено в България" - предаване за
строителство, ремонти, обзавеждане
и дизайн (2022), еп. 4
12.30 "Крал Артур: Легенда за меча" - фентъзи, приключенски, екшън (Великобритания, САЩ, Австралия, 2017), в
ролите: Чарли Хънам, Анабел Уолис,
Ейдън Гилън, Ерик Бана, Джуд Лоу,
Хърмони Корфилд, Джаймън Хаунсу,
Кейти Макграт, Дейвид Бекъм, Майкъл
Макелхатън и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 20
16.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 7
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10, еп. 6
18.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" сериал, с. 4, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазовски" - сериал, еп.1
21.00 "Убийството" - сериал, с. 3, еп. 10
22.00 Бандата на Екшън: "Адвокат на Дявола" - мистъри, трилър, (САЩ, Германия, 1997), в ролите: Киану Рийвс, Ал
Пачино, Шарлийз Терон, Джефри Джоунс, Кони Нилсен, Крейг Нелсън, Тамара Тюни, Дебра Монк и др. [14+]
01.00 "Убийството" - сериал, с.3 еп.10
02.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 12
03.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10, еп. 6
04.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 6

bTV COMEDY
05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 21,
22
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - сериал, анимация
08.30 "Анжелика" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Дядова градина" - комедия, семеен
(САЩ, 2019), режисьор Рон Оливър, в
ролите: Дани Трехо, Рино Уилсън,
Роксана Ортега, Хал Линден, Линда
Грей, Клинт Хауърд и др.
11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "Несломимата Кими Шмид" /п./ - сериал
14.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
15.00 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Анжелика" - сериал, еп. 37, 38
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 95,
96

Времето
Днес преди обяд в северозападните райони, а
до края на деня и в останалата част от страната ще духа умерен, временно силен и поривист
вятър от запад-северозапад. С него дневните
температури ще се понижават и към 14 часа, в
повечето места, ще са между 3° и 8°, в София
- около 3°. Облачността ще е променлива, след
обяд - често значителна и на места ще превали
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bTV Cinema, 21.00 ч., "10 000 години пр.н.е." фентъзи, приключенски, екшън (САЩ, 2008),
в ролите: Камила Бел, Стивън Стрейт,
Марко Кан, Клиф Къртис, Жоел Виржел,
Натаниел Беъринг и др.
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 1, 2
20.00 "Боб и Абишола" - сериал, с. 2, еп. 11,
12
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,
еп. 9
22.00 Премиера: "Слънчева Филаделфия" сериал, с. 15, еп. 2, 3
23.00 Премиера: "Несломимата Кими Шмид"
- сериал, с. 4, еп. 12, 13
00.00 "Дядова градина" /п./ - комедия, семеен (САЩ, 2019)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019)
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 5, еп. 3, 4
08.00 "Златна възможност" - комедия, екшън, приключенски (САЩ, 2008), в
ролите: Матю Макконъхи, Кейт Хъдсън, Доналд Съдърланд, Алексис Дазийна, Юън Бремнър, Рей Уинстън,
Кевин Харт и др.
10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 5,
еп. 5, 6
12.15 "Измамна съблазън" - трилър, драма
(тв филм, Канада, 2017), в ролите:
Чандра Уест, Стив Бакич, Кейт Спроул,
Луси Гест и др.
14.00 "Ваканция при баба" - комедия (Франция, Белгия, 2019), в ролите: Шантал
Ладесу, Жюли Гайе, Тиери Ньовик,
Жюли Депардийо и др.
16.00 "Аз съм Сам" - драма (САЩ, 2001), в
ролите: Шон Пен, Мишел Пфайфър,
Дакота Фанинг, Ел Фанинг, Денис
Фанинг, Лорета Дивайн, Даян Уийст,
Дъг Хъчисън, Ричард Шиф, Лора Дърн,
Мери Стийнбъргън и др.
18.30 "33-мата" - исторически, драма, биографичен (Чили, Колумбия, Испания,
САЩ, 2015), в ролите: Антонио Бандерас, Родриго Санторо, Жюлиет Бинош,
Джеймс Бролин, Лу Даймънд Филипс,
Марио Касас, Джейкъб Варгас, Хуан
Пабло Раба, Оскар Нуньес и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "10 000 години пр.н.е." - фентъзи,
приключенски, екшън (САЩ, 2008), в
ролите: Камила Бел, Стивън Стрейт,
Марко Кан, Клиф Къртис, Жоел Виржел, Натаниел Беъринг и др.
23.15 "Трима крале" - екшън, приклюенски,
комедия (САЩ, 1999), в ролите:
Джордж Клуни, Марк Уолбърг, Айс
Кюб, Клиф Къртис, Джейми Кенеди,
Майкълти Уилямсън, Джуди Гриър
01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
5, еп. 5, 6
03.30 "Птиците" - хорър, мистъри (САЩ,
1963), в ролите: Род Тейлър, Типи
Хедрен, Джесика Танди, Сюзан Плешет, Вероника Картрайт, Етел Грифис,
Чарлз Макгроу и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30

"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал
"Остани с мен: Завинаги" (премиера) сериал

слабо. През нощта срещу петък ще продължи да
нахлува студен въздух и на отделни места във
високите котловинни полета в Югозападна България и в Предбалкана ще превали слаб сняг.
Преди обяд по Черноморието ще има ниска слоеста облачност или мъгла. След обяд ще духа
умерен и поривист вятър от запад-северозапад,
с него видимостта ще се подобри и облачността
ще се разкъса и намалее. Максималните температури ще бъдат между 14° и 16°, близки до
температурата на морската вода. Вълнението на

15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.20
02.00
03.40

"Не ме оставяй" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично шоу
"Откраднати мечти" - сериал
"Голямото преследване" (премиера) телевизионна игра
Новините на NOVA - централна емисия
"Черешката на тортата" (нов сезон) риалити
"Игри на волята: България" (премиера)
- риалити, сезон 4
"Братя" (премиера) - сериал, сезон 5
Новините на NOVA
"Военни престъпления: Лос Анджелис"
- сериал, сезон 9
"Черният списък" - сериал, сезон 3
"Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериал
"Не пускай ръката ми" - сериал
"Песента на живота" - сериал

Äèåìà
05.45 "Дрейф" - приключенски екшън с уч.
на Шайлийн Уудли, Сам Клафлин,
Джефри Томас, Елизабет Хоторн /п/
07.45 "Играчът" - сериал, сезон 1, /п/
08.45 "Играчът" - сериал, сезон 1, 2 епизода
11.00 Студио "Като за Световно"
12.00 Швейцария - Камерун - мач от от група
G на ФИФА световно първенство по
футбол Катар 2022, директно
14.00 Студио "Като за Световно"
15.00 "Без убежище" - екшън с уч. на ЖанКлод Ван Дам, Розана Аркет, Кийран
Кълкин, Тед Ливайн и др. /п/
17.00 Студио "Като за Световно"
18.00 Португалия - Гана - мач от от група Н
на ФИФА световно първенство по
футбол Катар 2022, директно
20.00 Студио "Като за Световно"
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 2, 2 епизода
22.00 "Шанхайско слънце" - екшън-комедия
с уч. на Джеки Чан, Оуен Уилсън, Луси
Лиу, Ксандър Бъркли, Роджър Юан
00.10 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
01.10 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà
06.30 "В кадър"
07.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 21 /п/
09.00 "Професия шаферка" - романтична
комедия с уч. на Тори Андерсън, Шон
Поуг, Ева Таварес и др. /п/
11.00 "Моуди" - биографична драма с уч. на
Сали Хокинс, Итън Хоук, Кари Матчет,
Закари Бенет, Гейбриъл Роуз и др. /п/
13.40 "В кадър"
14.10 "Хора като нас" - драма с уч. на Крис
Пайн, Елизабет Банкс, Мишел Пфайфър, Оливия Уайлд, Джон Фавро и др.
16.00 "В кадър"
17.00 "Яж, моли се и обичай" - романтична
драма с уч. на Джулия Робъртс, Хавиер Бардем, Ричард Дженкинс, Били
Кръдъп, Вайола Дейвис, Джеймс Франко и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 3
21.00 "Любовта на Жулиета" - романтична
комедия с уч. на Аманда Сийфрид,
Ванеса Редгрейв, Франко Неро, Кристофър Игън, Гаел Гарсия Бернал и др.
23.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 3 /п/
00.10 "Цвете" - трилър с уч. на Зоуи Дойч,
Катрин Хан, Тим Хайдекър, Адам Скот
и др. /п/

морето ще е 2-3 бала. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и
ще бъде ветровито. Ще духа силен, след обяд и
бурен вятър от запад-северозапад. На отделни
места главно в западната половина от страната
ще има валежи от сняг, под около 1200 - от
дъжд, но до вечерта границата на снеговалежа
ще се понижи значително. Ще застудява и максималната на височина 1200 метра ще бъде
около 4°, на 2000 метра - около 0°.
НИМХ/БТА

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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Äàíèåë Ìþëåð-Øîò è Ìèøåë Òàáà÷íèê
ñòàðòèðàò ïðàçíè÷íàòà ïðîãðàìà íà
Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ
СТАРЧЕСКО
На Валери Петров

Старче белобрадо,
старче белокосо,
как вървиш все още
из тревата босо
с този ревматизъм,
ишиас, лумбаго?
Колко си ми мило,
колко си ми драго!
Упорито ходиш,
упорито дишаш,
старомодно мислиш,
старомодно пишеш,
но в теб има нещо,
дето още мами
с тази старомодност
модните мадами.
Тези стари джинси
и това сафари
имат си предимство,
че са малко стари.
Затова не страдай,
не мисли за гроба младите момчета
ще ги сложиш в джоба,
старче белокоси,
старче белобради,
като се наложи
ряпа да се вади.
Недялко ЙОРДАНОВ
1980

На 1 декември Софийската филхармония посреща един от най-известните съвременни виолончелисти в света - Даниел Мюлер-Шот.
Под палката на швейцарския диригент Мишел Табачник той ще
представи Концерт за виолончело
на Едуард Елгар. Маестро Табачник включва в програмата и Клод
Дебюси - "Ноктюрни" за симфоничен оркестър и Симфония №3 от
Брамс.
Даниел Мюлер-Шот е определян
като "безстрашен изпълнител с изгаряща техника", който според The
New York Times притежава "интензивна експресивност". Ученик на
Мсистлав Росторпович, той печели конкурса "Чайковски", когато е
15-годишен. Гостува редовно на водещи световни оркестри, сред които оркестрите на Ню Йорк, Бостън, Кливланд, Чикаго, Филаделфия,

Сан Франциско и Лос Анджелис,
Берлинската филхармония, Гевандхаус оркестър, Мюнхенска филхармония, радиооркестрите в Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Щутгарт,
Лайпциг, Хамбург, Копенхаген и Париж, Тонхале - Цюрих, Филхармонията на Осло, Лондонският симфоничен и филхармоничен оркестър. Дългогодишно сътрудничество
го свързва с Курт Мазур, Лорин
Маазел и сър Андре Превин.
За историческото честване на
Деня на германското единство
през 2018 г. и в памет на своя починал учител Ростропович, Даниел Мюлер-Шот свири пред около
500 000 слушатели пред Бранденбургската врата в Берлин музика
от Йохан Себастиан Бах. Шот свири на виолончело Ex Shapiro
Matteo Goffriller, направено във Венеция през 1727 г. ç

Þáèëåéíà èçëîæáà Àíòîí Ìèòîâ (1862- 1930) â Ñòàðà Çàãîðà
По повод 160 години от рождението на патриарха на българската живопис Антон Митов (1862- 1930)
на 24 ноември стартира изложба
в ГХГ на Стара Загора. Директорът
е проф. Марин Добрев. В експозицията са събрани 30 творби, които
се съхраняват във фондовете на
Софийската градска галерия, Националната галерия, както и в Стара Загора и Казанлък. Сред тях са
и два автопортрета, рисувани през
1897 г. и 1921 г.
"Стара Загора е роден град на
Антон Митов. Сред неговите мечти е градската галерия. "Неслучайно Стара Загора организира
тази изложба. Това е един реверанс към града. Това са първите
крачки на българското светско из-

Ùå èëþñòðèðàò „Äîí Êèõîò“ ñ àêâàðåëè íà Ìèõàèë Êàìáåðîâ
Френско издателство
иска да помести илюстрации на художника Михаил Камберов в книга с
кратки текстове от романа "Дон Кихот" на Мигел
де Сервантес. Това каза
синът на артиста - Иван
Камберов. В момента се
водят преговори с издателството за включването в тома на 21 акварела
на Михаил Камберов.
По произведенията от
"Дон Кихот", авторът е работил през 2016 г. "Надяваме се книгата да излезе през следващата година", каза синът на художника. Творчеството на Михаил Камберов е акцент и

ПОКАНА
Издателство
"Захарий Стоянов"
ви кани на представяне на книгата
"От същото тесто"
от Бранко Цветкоски
на 24 ноември,
четвъртък, от 17.30 ч.
в културен клуб
"Тракия",
ул. "Стефан Караджа"
№ 7 А.

в изложба, открита в създадената от него галерия
в София, която носи неговото име. "За тази излож-

ба подбрахме селекция
произведения на Михаил
Камберов от различни периоди и техника". Компо-

зициите са съчетание от
ярки цветове и искрящи
багри, по примера на старите майстори, с фини полутонове и инкрустирани
детайли. Изложбата е до
15 януари. През 1993 г. той
става почетен член на
Асоциацията на Есенния
салон в Париж. Почетен
член е и на Европейската група на художниците
и на Националната федерация на културата във
Франция. Доктор хонорис
кауза е на Международната академията за съвременно изкуство на Белгия, която го удостоява
със златен медал и с ордена "Офицер". ç

Íàêðàòêî



куство", каза проф. Добрев.
Живописта на Антон Митов се
характеризира с ярки багри и множество фигури. Въпреки сюжетното и тематично многообразие той
е известен като художник на пазарите поради поредицата му платна, изобразяващи български пазари с тяхната типична пъстрота и
национална идентичност. Автор е
и на едни от най-ранните пейзажи. Вдъхновен оратор, публицист
и фейлетонист. Част от книгите му
са представени в експозицията. Заедно с Иван Мърквичка художникът е в основата на създаването
през 1893 г. на дружество за поддържане на изкуството в България,
на първите колективни изложби, на
списание "Изкуство". ç

Сопраното Рене Флеминг
се завръща в операта
„Метрополитън“
в новата адаптация на "Часовете" за живота на писателката Вирджиния Улф,
предаде Франс прес. Флеминг се завръща в Ню Йорк, за да вдъхне живот на
Вирджиния Улф. Романът на Майкъл Кънингам, издаден през 1999 г. и отличен
с награда "Пулицър". Номинираният за
"Оскар" филм "Часовете" (2002) разказва
историята на три жени от различни поколения, свързани от едно и също произведение на британската авторка - "Госпожа Далауей". Голямата звезда Флеминг преди пет години се сбогува с великата си роля в "Кавалерът на розата"
от Рихард Щраус.

Новият „Аватар“ ще излезе
на екран в Китай
Очакваното продължение на филма
"Аватар" на режисьора Джеймс Камерън ще излезе на голям екран в Китай,
предаде Ройтерс, позовавайки се на
"Туентиът сенчъри фокс". "Аватар: Пътят на водата" ще тръгне по кината в
континентален Китай на 16 декември на същата дата ще излезе по света.
Това е един от малкото чуждестранни
филми, с достъп до доходоносния китайски пазар през последните месеци.
Сред останалите са най-новата анимация от поредицата "Миньоните" и "Където пеят раците". Продажбите на билети за кино в Китай надминаха тези в
САЩ за първи път през 2020 г.

