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трахотен скандал
сътвори нашият
министър-предсе-
дател Бойко

Бюджетът на министерст-
вото на транспорта и
съобщенията в Република
Северна Македония
предвижда около 300
млн. евро за 2021 г. за
изграждане на жп линия-
та към България, съобща-
ва македонският
в. "Република". Само за
втората и третата отсечка
трябва да бъдат изграде-
ни 91 моста и 32 тунела.
Самият граничен пункт
се намира в тунел. Това
е сериозен проект на
стойност около 600 млн.
евро, който трябва да
бъде приоритет и
в идния период. ç

С
Борисов с интервюто си
пред германското
издание "Франкфуртер
алгемайне цайтунг".
Скандал, свързан с
нескопосани "открове-
ния", далеч от европей-
ския медиен и полити-
чески тон, с признания
за отношенията му с
жените и "президентска-
та Мата Хари", подхвър-
лила му пачки евро и
златни кюлчета, за
"агентите на КГБ" и
опонентите му - "деца
на шпиони и номенкла-
турчици"...!?

Ако тези PR трикове
минават пред родните
"мисирки", то либерална
Европа едва ли ще
приеме за автентичен
разказа за:

- натъпканите
чекмеджета с милиони
евро;

- пистолета и запи-
сите с каруцарски
обиди към президента и
председателката на
парламента;

- заплахите към
европейски колеги,
бизнесмени и политици,
които ще "смачка".

Де факто Борисов
призна пред Европа
фактите, които ние,
българите, знаем още от
лятото и за които нито
се извини и обясни, а
само влезе в абсурдни
оправдания, достойни
за евтин криминален
екшън с дъх на секс,
пари, шпионаж и
компромати. И ако пред
брюкселските ястреби
оправданието, че
"руското КГБ ме топи",
минава (въпреки че
учебниците на КГБ не
съществуват от 30
години), то всеки
нормален читател ще
прозре, че това е
кризисен пиар, паника
и изблик на страх от
европейските партньо-
ри, които все по-трудно
възприемат Борисов.
Той не изписва вежди, а
избожда очи и когато
подхвърля на жълтата
преса името на Христи-
на Бобокова, нарочена
като тайнствената "Мата
Хари".

изхарчил Борисов на тъмно
епутатът от БСП Димитър
Данчев коментира в ефира на
"Евроком" вчера предложени-
ето на опозицията за реше-
ние на Народното събрание
за извършването на одит в
държавното дружество "Авто-
магистрали" ЕАД. Причина-
та за проверката на дружест-
вото е, че в последните три
години държавата му е въз-
ложила  изпълнение на раз-
лични дейности, свързани със
строителството, най-вече на
пътища - автомагистрала "Хе-
мус", отсечката Мездра - Ви-
дин. "Тези поръчки възлизат
на повече от 3,2 милиарда ле-

3,2 ìëðä.
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Френският рефер Амори
Деларю ще ръководи
срещата от груповата
фаза на Лига Европа
между ЧФР Клуж и
ЦСКА. Двубоят е тази
вечер от 22 часа в
Румъния. Помощници
на Деларю ще бъдат
сънародниците му
Бенджамин Паже и
Аурелиен Друе. "Армей-
ците" имат вече една
среща с Деларю и не
пазят добри спомени.
Французинът се запомни
със скандално съдийст-
во в мача със Зоря
(Луганск) от третия
квалификационен кръг
на Лига Европа през
2019 година.

Приехме Националния план за
готовност за пандемия, заяви на
брифинг в МС проф. Костадин Ан-
гелов.

Основните цели на плана са на-
маляване на заболяемостта и броя
на засегнатите лица и осигуряване
на оптимална възможност за лече-
ние на заболелите, съобщи минис-
тър Ангелов.

Националният план има общ ха-
рактер, той е програмен документ, ка-
за здравният министър.

 До четвъртък Министерството на
здравеопазването ще разработи на-
ционален план за ваксиниране сре-
щу COVID-19, съобщи проф. Кос-
тадин Ангелов. Той ще бъде предс-
тавен на следващото заседание на
МС за утвърждаване. За председа-
тел на координационния съвет за вак-
синирането е проф. д-р Красимир Ги-
гов, който е главен директор на БЧК.

"Ваксините ще бъдат доброволни.
Всеки български гражданин, който
пожелае да се ваксинира, ще има та-
зи възможност да го направи. Те ще
бъдат абсолютно безплатни", подчер-
та проф. Ангелов.

Ä

Âàêñèíèòå
ñðåùó COVID-19 -
äîáðîâîëíè
è áåçïëàòíè
Äíåñ ùå å ãîòîâ è ïëàíúò
çà èìóíèçàöèÿ, çà íåãî
îòãîâàðÿ îòäåëåí ùàá

ва. Възложени са без търг,
както трябва да е според за-
кона. Използвана е вратичка
в закона. Остава въпросът -
има ли това дружество капа-
цитета да извършва тази дей-
ност? Как се гарантира защи-
тата на държавния интерес за
качеството? Когато се възла-
гат поръчки без ясни крите-
рии, без да е ясно как точно
се подбират кандидатите, ко-
ито ще подизпълняват съот-
ветната дейност, не е ясно как
се гарантира ефективното раз-
ходване на държавни средст-
ва", категоричен е социалис-
тът. < 3
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София. Всички ученици преминаха на дистанционно обучение заради  корона-
вируса. На снимката: Ученик в подготвителен клас с майка си правят упражне-
ния пред компютъра в час по физическо възпитание. Снимка Пресфото БТА< 12

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

< 2
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Ãîòâè ñå ïëàí çà âàêñèíèðàíåòî
ñðåùó COVID-19
Òî ùå å äîáðîâîëíî è áåçïëàòíî,
çàÿâè íà áðèôèíã çäðàâíèÿò ìèíèñòúð
ïðîô. Êîñòàäèí Àíãåëîâ

Приехме Националния
план за готовност за пан-
демия. Това заяви на бри-
финг в МС проф. Костадин
Ангелов.

Министърът на здраве-
опазването проф. д-р Кос-
тадин Ангелов, председате-
лят на Националния опера-
тивен щаб ген. проф. Вен-
цислав Мутафчийски и из-
пълнителният директор на
"Пирогов" проф. д-р Асен
Балтов представиха Наци-
оналния план на България
за готовност при пандемия,
по време на брифинг в Ми-
нистерския съвет.

Той е приет на вчераш-
ното заседание на каби-
нета.

Основните цели на пла-
на са намаляване на забо-
ляемостта и броя на засег-
натите лица и осигуряване
на оптимална възможност
за лечение на заболелите,
съобщи министър Ангелов.

Националният план има
общ характер, той е прог-
рамен документ, основопо-

30% не вярват във вируса.
Живот и здраве, след Нова
година ще започнем имуни-
зацията", обясни от своя
страна доц. Ангел Кунчев.

До четвъртък Министер-
ство на здравеопазването
ще разработи национален
план за ваксиниране сре-
щу COVID-19 ,  съобщи
проф. Костадин Ангелов.
Той ще бъде представен на
следващото заседание на
МС за утвърждаване.

"Ваксините ще бъдат
доброволни. Всеки българ-
ски гражданин, който по-
желае да се ваксинира, ще
има тази възможност да го
направи. Те ще бъдат аб-
солютно безплатни", под-
черта проф. Ангелов.

"Ваксините, които ще
дойдат в страната, ще бъ-
дат тези, които ще прис-
тигнат във всяка една ев-
ропейска държава", уточни
Ангелов. До края на сед-
мицата пък ще бъде обо-
рудвано всичко с хладил-
ници за първата доставка

гелов на извънреден бри-
финг в Министерския съвет
вчера, където обяви, че е
готов Националният план
за действие при пандемии.

До утре експертите от
Здравното министерство
трябва да изготвят конкрет-
но и самия план за ваксини-
рането срещу коронавируса.
В момента проф. Гигов е и
главен координатор на екс-
пертния съвет по медицина
на бедствените ситуации.

"Проф. Гигов е стар ка-
дър на ВМА и бивш замест-
ник-началник на болницата,
с голям опит в организаци-
ята, както във военното, та-
ка и в цивилното здравео-
пазване. В Алжир още пом-
нят неговото име. Той е един
от основните организатори
на военномедицинската
служба на съвременен Ал-
жир", разказа за него на-
чалникът на ВМА ген.-майор
Венцислав Мутафчийкси.

Той има необходимите
познания, опит, размах на
действие при такива мероп-
риятия, каза още генералът.
Проф. Гигов е активен член
на Нюйоркската академия
от 1996 година, почетен
член на Американската асо-
циация за действия при ек-
стремни ситуации, член на
световното и европейско
дружество по медицина на
катастрофите и др.

Професор д-р Красимир
Гигов е генерален директор
на Българския червен кръст.
Завършил е медицина в МУ
- София и "Стопанско управ-
ление и здравен менидж-
мънт" в Бургас. Има две спе-
циалности - медицина на ка-
тастрофите и военна токси-
кология. Понастоящем е и
член на Надзорния съвет на
Националната здравнооси-
гурителна каса (НЗОК), къ-
дето е представител на Бъл-
гарската търговско-промиш-
лена палата. ç

Цялото общество ще е
защитено при 60-70%
имунизирани

В свой коментар главни-
ят санитарен инспектор д-р
Ангел Кунчев заяви: "Рано
или късно, дай боже до края
на годината, но със сигур-
ност след Нова година ще
започнем имунизация сре-
щу COVID-19. Ще има хора,
които ще казват, че не вяр-
ват на тези ваксини и не ис-
кат да се имунизират. Тога-
ва какъв ефект да търсим
върху общественото здраве?

Има ясни правила в епи-
демиологията, че ако не се
имунизира 60-70% от насе-
лението, не се опазва об-
щественото здраве, а само
този индивид, който е иму-
низиран. Идеята на този
план е, ако скоро се срещ-
нем с други причинители, да
има ясен план за действие.

Няма гаранция с какво
ще се сблъскваме. Затова
политиката на всяка стра-
на и на общностите като ЕС
е да изграждат такава ге-
нерична готовност, за да
имат възможност да реаги-
рат навреме при всяка ед-
на нова заплаха", поясни
още здравният инспектор.

Отново щаб - този път
за ваксините

Ново звено за по-добра
организация и контрол при
провеждането на имуниза-
циите срещу COVID-19 ще
сформира правителството.
Ще бъде създаден коорди-
национен съвет, който да ра-
боти на национално ниво.

Начело на съвета зас-
тава генералният директор
на БЧК и човек с голям
опит в управлението на
кризи в здравеопазването
проф. Красимир Гигов. То-
ва съобщи здравният ми-
нистър проф. Костадин Ан-

На 91-годишна възраст
почина доайенът на бъл-
гарската журналистика,
нашият колега и приятел
Христо Шарлопов.

На левия и кооперати-
вен печат той отдаде бли-
зо седемдесет години от
живота си, преминавайки
пътя от кореспондент в
Бургас на централни изда-
ния, през редактор и за-
местник главен редактор
на в. "Кооперативно село"

Íàïóñíà íè äîàéåíúò íà áúëãàðñêàòà
æóðíàëèñòèêà Õðèñòî Øàðëîïîâ

ро на публицист и високата
експертиза на учен го утвър-
диха като водещ автор по
ключовата за България аг-
рарна тематика. Живееше и
болееше с проблемите на
българското село, тъжеше
за нерадостната му съдба на
разруха и управленски
грешки, вярваше искрено,
че на базата на кооператив-
ните ценности българското
село ще бъде възродено в
бъдеще!

Автор е на книгите "По-
морийските лозари" (1972),
"Дъхът на земята" (2002),
"Бащите ни" (2006) и "Попът-

ни знаци" (2017). Той бе ис-
крен приятел и чакан ав-
тор на ЗЕМЯ. Неговите
текстове винаги носеха ак-
туалност, публицистично
майсторство, но и дълбо-
ка емоционалност. Христо
Шарлопов ще запомним
като чудесен човек, патри-
от и социалист, стожер на
семейните и човешките
ценности.

Христо Шарлопов бе
през целия си активен жи-
вот и член на Съюза на
българските журналисти.

Поклон пред светлата
му памет!

до активен, уважаван и ча-
кан от читателите автор в ле-
вите издания и особено в на-
шата ЗЕМЯ. Бе и деен член
на Клуба на социалистите
аграрници, където ратуваше
за историческата истина за
бурното развитие на социа-
листическото земеделие. Бе
доктор на аграрните науки и
автор на изследвания и пуб-
ликации с висока научна и
практическа стойност. Ком-
бинацията между острото пе-

Красимир
Гигов

лагащ за справянето на
държавата и осъществява-
нето на всички междуве-
домствени комуникации за
справянето при определе-
на пандемия, каза здрав-
ният министър.

Ключово значение имат
посланията до хората и прав-
дивото обяснение или сти-
гаме дотам, когато стигаме
върха на пандемията, а 20-

на ваксината на "Пфайзер".
Към настоящия момент,

отпуснатата сума за борба
с коронавируса, минава 2
млрд. лв. Като само сума-
та за служители на първа
линия вече достига 80 млн.
на месец, ако така продъл-
жават тенденциите, в нача-
лото на януари да надми-
нем 100 млн. на месец, съ-
общи проф. Ангелов.

От стр. 1

Питаме се къде са журналис-
тите и "морални стожери", ко-
ито преди година ни учеха на
"добри нрави" заради публи-
кации, свързани с десен кан-
дидат-кмет и неговата годени-
ца. Къде са феминистките, ко-
ито да реагират след подоб-
но публично поругаване (без
доказателства) на една бъл-
гарска жена и майка на три
деца? Бобокова е облята с ме-
дийна помия само и единст-
вено защото мъжът й заяви,
че е засегнал икономически
интереси на приближени до
Борисов и ГЕРБ. Грубата на-
меса в личния й живот и ком-
прометирането й като "съпруга
на престъпник и прелюбодей-
ка" е част от сценарий, не-
съвместим дори с разтегли-
вите морални критерии на "ев-
ро-атлантическата етика". В
съда се решава кой е прес-
тъпник, в семействата се изяс-
няват въпросите на личния
живот! Затова управляващи-
те и присъдружните им медии
да бъдат така добри да пазят
честта и достойнството на хо-
рата, иначе машината за пуб-
лично охулване и компрома-
ти ще се обърне срещу тях.
След 30 години демокрация е
абсурдно публичната ни сре-
да да бъде замърсявана с по-
добен език на омразата и
компроматите. И тези дни, ко-
гато Европейският парламент
ще разглежда въпроса за иму-
нитета на евродепутатката со-
циалистка Елена Йончева, не-
ка да не забравя, че поръч-
ката беше дадена лично от Бо-
рисов и това ясно се чува в
записа с неговия глас. Дали
евродепутатите искат да ста-
нат съучастници на прогнилия
български мафиотско-мутрен-
ски елит?

За нас, българите, е важ-
но да разчупим мъртвата хват-
ка на наложения от Борисов
и ГЕРБ модел на страха и ом-
разата, на хитруването и ли-
цемерието. Да кажем ясно, че
парламентарните избори
трябва да бъдат проведени та-
ка, както повелява Конститу-
цията на Република България
- до края на март 2021 г. Ред-
но е всички демократични
парламентарни и извънпарла-
ментарни партии да се обе-
динят в името на честни пар-
ламентарни избори и смяна
на проваления модел на уп-
равление на Борисов! Друг път
за нова България няма! ç

Åâðîïåéñêèÿò
ñêàíäàë
„Áúëãàðèÿ“

Снимки Пресфото БТА
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От няколко месеца нас-
тояваме правителството да
приложи националния план
за действие при пандемия,
приет през 2006 г. Той ще-
ше да създаде ред, пред-
видимост и сигурност още
преди втората вълна от
COVID-19 и вероятно щеше
да спаси човешки животи.
Два месеца управляващите
ни обясняваха, че той се от-
нася за грип, а не за Ко-
вид. След като ние го вне-
сохме в парламента и за-
дължихме правителството,
най-накрая са приели такъв.
Ние не знаем какво пред-
виждат в него. Миналата
седмица зададох питане до
премиера Борисов да отго-
вори какъв е планът.  Пита-
нето ми е върнато, защото
не е в отговорностите на
Борисов.  Изводите са яс-
ни - под натиска на БСП
план имаме, но все така ня-
маме министър-председа-
тел, който в труден момент
да поеме отговорност за уп-
равлението. Това написа
председателят на БСП Кор-
нелия Нинова във Фейсбук
по повод Националния план
за действие при пандемия,
за който от левицата нас-
тояваха да бъде приведен
в действие, и върнатото й
питане до Борисов относ-
но това какво се предвиж-
да в него.

БСП: Без търг са
възложени поръчки
за 3,2 милиарда лева
за строителство на
магистрали

"Отблизо видяхме ужаса
на това, което се случва в
здравната ни система, за-
това решихме да се вклю-
чим в доброволческата ини-

Äâà ìåñåöà óïðàâëÿâàùèòå íå âúâåäîõà ïëàíà çà äåéñòâèå
ïðè ïàíäåìèÿ, êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

Èìàìå ïðåìèåð, êîéòî íå
óìåå äà íîñè îòãîâîðíîñò

циатива", сподели депутатът
Димитър Данчев. "Няма как,
когато човек гледа какво се
случва в българските бол-
ници, това, което се случва
с хората, които имат нужда
от помощ, да остане безу-
частен. В нашата парламен-
тарна група имаше доста
колеги, които се разболя-
ха", каза зам.-председате-
лят на ПГ на "БСП за Бъл-
гария" по Евроком. Той под-
черта, че законодателната
дейност на народните пред-
ставители от левицата ня-
ма да изостава за сметка
на доброволчеството. Дан-
чев обясни, че с колегите
му от парламентарната гру-
па са се разделили на три
екипа в доброволческата си
дейност. Първата група ще
работи на първа линия в ко-
вид отделенията, а остана-
лите - в помощ на РЗИ и на
социалните служби по мес-
та из страната. Данчев ко-
ментира в тв ефира и пред-
ложението за решение на
Народното събрание за из-
вършването на одит в дър-
жавното дружество "Авто-
магистрали" ЕАД. Причина-
та за проверката на дру-
жеството е, че в последни-

Събития

� 1621 г. - Галилео Галилей
изобретява телескопа.
� 1891 г. - Народното събра-
ние приема Закон за армия-
та, който полага основите на
модерната Българска армия.
� 1912 г. - Балканската вой-
на приключва.
� 1959 г. - Първият в света
атомен ледоразбивач "Ленин"
е пуснат на вода в корабост-
роителницата в Ленинград,
СССР.
� 1967 г. - Кристиан Барнард
осъществява в Кейп Таун, ЮАР,
първата трансплантация на
сърце на 53-годишния Луис
Уашкански - пациентът умира
18 дни по-късно от двустран-
на бронхопневмония.
� 1984 г. - При тежка произ-
водствена катастрофа в завод
на американската фирма
"Юниън карбайд" в  Бхопал,
Индия, загиват около 2500 ду-
ши, около 100 хиляди души
са с увредено здраве от от-
равяне, евакуирани са над
200 хиляди души.

Родени

� 1820 г. - Сава Доброплод-
ни, български възрожденец
� 1823 г. - Станислав Дос-
певски, български художник
� 1911 г. - Нино Рота, итали-
ански композитор
� 1925 г. - Ким Де Чун, пре-
зидент на Южна Корея, Нобе-
лова награда за мир
�  1930 г. - Жан-Люк Годар,
френски режисьор

Починали

� 1919 г. - Пиер-Огюст Рено-
ар, френски живописец
� 2015 г. - Атанас Свиленов,
български писател и кинокри-
тик

Íà òîçè äåí

�
Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

те три години държавата му
е възложила  изпълнение на
различни дейности, свърза-
ни със строителството, най-
вече на пътища - автома-
гистрала "Хемус", отсечка-
та Мездра - Видин. "Тези по-
ръчки възлизат на повече
от 3,2 милиарда лева. Въз-
ложени са без търг, както
трябва да е според закона.
Използвана е вратичка в
закона. Остава въпросът -
има ли това дружество ка-
пацитета да извършва тази
дейност? Как се гарантира
защитата на държавния ин-
терес за качеството? Кога-
то се възлагат поръчки без
ясни критерии, без да е яс-
но как точно се подбират
кандидатите, които ще по-
дизпълняват съответната
дейност, не е ясно как се
гарантира ефективното раз-
ходване на държавни сред-
ства". По повод сезиране-
то на главния прокурор за
проблемите във ВиК секто-
ра от страна на левицата,
Данчев заяви: "Отдавна
алармираме за тези проб-
леми. По наше искане се
взе решение за преглед на
язовирите и ВиК сектора
като цяло в началото на та-

зи пролет. Още май месец
предложихме да се обърне
специално внимание на сек-
тора, като се създаде не-
обходимия фонд, който  да
гарантира постоянния при-
ток на инвестиции, защото
проблемите там са много.
Имаше много факти и обс-
тоятелства от изнесената от
министъра информация, ко-
ято заслужава вниманието
на прокуратурата, затова
сезирахме и главния про-
курор". По отношение на ин-
тервюто на Борисов в нем-
ски всекидневник, социа-
листът коментира: "Това бе-
ше своеобразно признание
на министър-председателя
по отношение на изнесени-
те факти около живота му в
Бояна. Статията е озаглаве-
на с въпрос - защо един ми-
нистър-председател трябва
да спи, ограден от пистолет,
злато, пари". Данчев обър-
на внимание и на приетия
Бюджет 2021, който опреде-
ли като нереалистичен:
"Свидетели сме на едно не-
разумно харчене, което не
съответства на анализите
на редица авторитетни меж-
дународни институции - от
гледна точка на предвиж-
данията за спад в иконо-
мическото развитие". "Хар-
ченето днес означава ико-
номии в бъдещето. Затова
е много важно как се хар-
чат парите днес. Това, кое-
то виждаме обаче, е, че уп-
равляващите бързат да
харчат, очевидно водени
единствено от идеята да
потушат общественото не-
доволство", категоричен е
депутатът. ç

Въпросът с отлага-
нето с цяла година на
институционализира-
нето на Агенцията за
хората с увреждания
повдигна вчера в пар-
ламента БСП по вре-
ме на второ четене на
промените в  Закона
за хората с уврежда-
ния. От левицата под-
чертаха, че заплаха-
та от това отлагане е
огромна за хората,
които имат нужда от
нея.

"Агенцията трябва
да бъде преструктури-
рана и да бъде над-
секторна - да не бъде
на пряко подчинение
на Министерството на
труда и социалната
политика, защото ней-
ната работа не тряб-
ва да бъде огранича-
вана само до дейност-
та на това министерс-

Парламентарната група на БСП
поиска изслушване на премиера
Бойко Борисов за водната криза в
Бургас и разкритията на екоминис-
търа Емил Димитров за корупция и
кражби в няколко министерства.
"Случилото  се в разстояние само
на  три работни дни около водната
криза в Бургас и региона се оказа
истински политически и управленс-
ки водевил", коментира народният
представител от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Манол Генов. Той припомни
скандалните разкрития отпреди ня-
колко дни на министъра на околна-
та среда и водите, които извадиха
наяве факти за критичната липса на
координация между министерства-
та  и дори вътре в едно министерс-
тво. "Разбра се от първо лице какви
безобразия и своеволия владеят сис-
темата на водите - язовири, инфрас-
труктура за напояване, достъп и пол-
зване на водоеми за питейни води,
умишлен отказ от инвестиции и до-
ри достъп до документация. Разби-
ра се, това не са новини за нас от
БСП. Неслучайно в началото на го-
дината бе и нашият сериозен вот на
недоверие за водната криза", при-
помни настояването на левицата ця-

Ìíîçèíñòâîòî ïàê ñêðè Áîðèñîâ îò
íåóäîáíèòå âúïðîñè íà îïîçèöèÿòà

ла година да се сложи край на сво-
еволията във водния сектор и горе-
нето на боклуци в България.

Генов изрази съчувствие към ми-
нистъра на екологията, че работи в
такова порочно управление, в кое-
то и да имаш желание да работиш,
ти пречат. Той даде за пример и из-
казването на лидер на коалиционна
партия от вчера.

"Вместо Борисов да даде обяс-
нение, той прати негови министри
да се оправдават без реални аргу-
менти, а с нападки към самия ми-
нистър. Недоумяваме как за 48 ча-
са Емил Димитров смени мнението
си от това, че в Бургас ще има вод-
на криза, а след това, че ще има
вода за 50 години напред", разоб-
личи  действията на правителство-
то Манол Генов.

"Реални отговори не се дадоха, а
премиерът Борисов за пореден път
се скри от отговорност. БСП иска
Бойко Борисов да бъде изслушан от
Народното събрание, за да разбере
обществото дали ще има водна и
земеделска криза", обоснова иска-
нето на социалистите Генов, което
мнозинството в Народното събрание
отхвърли. ç

Ñîöèàëèñòêà: Ãîäèíà âëàñòòà áàâè ñúçäàâàíåòî
íà Àãåíöèÿ çà õîðàòà ñ óâðåæäàíèÿ êúì ÌÑ

тво. Тя не е свързана
само с отпускането на
социални помощи, а с
много по-сериозно по-
литики, които са зало-
жени още в Конвенци-
ята за правата на хо-
рата с увреждания на
ООН", подчерта в На-
родното събрание де-
путатът от парламен-
тарната група на "БСП
за България" Надя
Клисурска

Тя припомни, че
при общественото об-
съждане на Закона за
хората с увреждания
през 2018 г. всички са
се обединили около
мнението, че тази
структура задължи-
телно трябва да бъде
на подчинение на Ми-
нистерския съвет, а
не както досега - под
юрисдикцията на Ми-
нистерството на тру-

да и социалната по-
литика.

"От изказванията
на министър Сачева
сега не става ясно да-
ли изобщо ще се съз-
даде такава държавна
агенция на пряко под-
чинение на Министер-
ски съвет. Напротив,
даже се говори за съз-
даване на комисия към
Министерски съвет, ко-
ято тотално ще изме-
ни функциите на тази
структура", предупреди
депутатът от левицата.

"Нека да направим
така, че по-скоро да
се институционализи-
ра тази държавна
агенция и тя да бъде
създадена до шест ме-
сеца. Хората с увреж-
дания имат нужда от
нея", настоя Надя Кли-
сурска от парламен-
тарната трибуна. ç
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През 2021 г. България
ще полyчи 804 млн. лв. по
европейския инстрyмент
RЕАСТ-ЕU, c който Евро-
съюза подкрепя национал-
ните държави в справяне-
то им c пандемията от
СОVІD-19. Става въпрос за
извънредни cредства към
оперативните програми, c
които да ce yкрепят ико-
номиките и работните мес-
та в най-засегнатите реги-
они, както и за подготвя-
не на екологично, цифро-
во и yстойчиво възстано-
вяване. Pecyрсите по този
инстрyмент ще бъдат пре-

Ïúðâàòà ïàíäåìè÷íà ïîäêpåïà îò EC
çà Áúëãàðèÿ ùå e 804 ìëí. ëåâà

Чакаме 300 000 дози
нискомолекулярен
хепарин
У нас пристигат 300 000
дози нискомолекулярен
хепарин, който се прилага
с други медикаменти при
лечението на COVID-19.
Така ще има за всеки един
човек. Ремдесивир също
има достатъчно, заяви на
правителственото заседа-
ние премиерът Бойко
Борисов. Той разпореди
ежедневно да се следи
наличността на лекарстве-
ните продукти за терапията
на пациентите с новия
вирус, съобщиха от
правителствената пресс-
лужба. Министър-председа-
телят изтъкна, че всеки,
който иска от системата на
здравеопазването, трябва
да има възможност за
имунизация. Съсредоточете
се първо в медицинския
състав, в най-уязвимите
групи, добави Борисов.

„ЧЕЗ-Разпределение“
преустановява
планираните ремонти
за коледните и
новогодишни празници
„ЧЕЗ-Разпределение“ ще
преустанови планираните
прекъсвания на електрозах-
ранването от 19 декември
до 5 януари, за да не бъдат
смущавани хората по
време на празниците. Това
съобщиха от пресцентъра
на ЧЕЗ. За най-натоварени-
те за мрежата дни - 24 и
31 декември, компанията е
създала специален график
за дежурства и ще реагира
незабавно при нужда. До
празниците „ЧЕЗ-Разпреде-
ление“ България организира
дейността си и ще изготвя
график на планираните си
ремонти, който в макси-
мална степен да ограничи
неудобствата за хората,
които работят и учат от
вкъщи. Изключванията, за
които това е възможно, ще
се изпълняват след 13 ч., а
времетраенето на дейнос-
тите ще се съкрати до
възможния минимум.
Целият наличен ресурс на
компанията е мобилизиран,
за да поддържа и развива
мрежата при актуалните
условия, съгласно задълже-
нията на дружеството.
Всички мерки, предприети
от „ЧЕЗ-Разпределение“ до
момента, са били в
максимална степен съобра-
зени с интересите на
гражданите и икономиката,
без това да създава
предпоставки за застраша-
ване на сигурността на
електрозахранването за
хората и институциите в
дългосрочен план или
здравето на служителите
на компанията.

доставени през следващи-
те две години, което ще
послyжи за преход от
спешните мерки в отговор
на СОVІD-19 към следва-
щия етап - на възстановя-
ване на икономиката в
дългосрочен план, комен-
тира Икономик.бг. Прави-
телството одобри финансо-
вото разпределение за
следващата година на
cредствата по оперативни-
те програми за 2014-2020 г.,
които ще бъдат осигyрени
чрез RЕАСТ-ЕU. Вицепре-
миерът  Томислав Дончев
изтъкна, че допълнително

европейско финансиране
до момента за справяне c
последиците от кризата
или за редyциране на пан-
демичните рискове не e
постъпвало. Всички cредс-
тва ce осигyряват за смет-
ка на препрограмиране или
местене на cредства от
традиционни приоритети от
едни Оперативни програми
в двата основни инстрyмен-
та, които ни помагат да ce
справим c кризата - ОП
"Развитие на човешките

�
Íàêðàòêî

pecyрси" и "Иновации и
конкyрентоспособност",
уточни Дончев. Ha заседа-
нието на Министерския съ-
вет вчера стана ясно, че
cредствата за държавите
членки за 2022 г. ще бъдат
определени през eсента на
следващата година. През
2021 г. за България ще бъ-
дат финансирани мерки за
подкрепа на инвестициите
в продyкти и yслyги за
здравно обслyжване, ин-
вестиционна подкрепа за
малки и cредни предпри-
ятия, cхеми за заетост и
подкрепа за самостоятел-
но заети лица. Предвиде-
ни ca и cредства, c които
ще бъде продължен про-
ектът "Топъл обяд" по Фон-
да за европейско подпо-
магане на най-нyждаещи-
те ce лица, yточняват от
MC. ç

"Булгаргаз" има заведен
съдебен иск срещу "Топло-
фикация София" за 110 млн.
лв. Искът обхваща периода
на доставка от февруари до
октомври на настоящата го-
дина, съобщи за БНР изпъл-
нителният директор на газо-
вата компания Николай Пав-
лов. Към днешна дата "Топ-
лофикация София" дължи
144 милиона. Дългът достиг-
на до нива, които са кри-
тични и за "Булгаргаз", ко-
ментира Павлов. Изплаща-
нето на този дълг ще позво-
ли на газовата компания да

Павлов определи това като
"неизбежна стъпка", която е
в защита на всички потре-
бители на природен газ,
включително и на клиенти-
те на "Топлофикация София.
При предишен съдебен иск
на "Булгаргаз" към "Топлофи-
кация София" сумата е би-
ла три пъти по-малка и е би-
ла изплатена, припомни
Павлов. Той прогнозира, че
решение ще бъде намерено
и дългът ще бъде изплатен.
"Булгаргаз" няма привилеги-
ровано да третира който и
да е клиент, независимо да-
ли се казва "Топлофикация
София", предупреди още
Павлов. Той увери, че "пот-
ребителите на природен газ
на "Топлофикация София" ня-
ма да останат на студено. ç

Cpåäñòâàòà ca ïî ëèíèÿ íà ïðîãðàìàòà
RÅÀÑÒ-ÅU, êîÿòî e îòãîâîðúò cpåùy
íåãàòèâíèòå åôåêòè âúðõy
íàöèîíàëíèòå äúðæàâè îò çàðàçàòà

Contract title: "Reconstruction of public recreational
area "Park Dimana Daneva" Stage I - Reconstruction
of alley network under project CB005.2.21.103
for the needs of Municipality of Harmanli"
Publication reference: CB005.2.21.103 - PP2 - Works 1

Municipality of Harmanli intends to award a work contract for "Reconstruction
of public recreational area "Park Dimana Daneva" Stage I - Reconstruction of
alley network under project CB005.2.21.103 for the needs of Municipality of
Harmanli" in the town of Harmanli, Municipality of Harmanli, Haskovo District, Bulgaria
with financial assistance from the Interreg-IPA Cross - Border Cooperation Bulgaria-
Turkey Programme 2014-2020, Second Call for project proposals No
2014TC16I5CB005-2018-2. The tender dossier is available for inspection in the
Administrative building of Municipality of Harmanli with address: 1, Vazrazhdane,
Square, 6450 Harmanli, Haskovo District, Bulgaria and is published on the website of
the Contracting authority with address: https://harmanli.nit.bg/proczeduri-po-prag/
and from the website of the programme with address: http://www.ipacbc-bgtr.eu/.

The deadline for submission of tender is 08.02.2021, at 17:00 o'clock, local
time. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on
the website of the Contracting authority with address: https://harmanli.nit.bg/proczeduri-
po-prag/ and on the website of the programme with address: http://www.ipacbc-
bgtr.eu/.

Äúëãúò å äîñòèãíàë êðèòè÷íè íèâà,
êîìåíòèðà èçïúëíèòåëíèÿò äèðåêòîð
íà ãàçîâîòî äðóæåñòâî Íèêîëàé Ïàâëîâ

„Áóëãàðãàç“ ñúäè „Òîïëîôèêàöèÿ Ñîôèÿ“ çà 110 ìèëèîíà

обслужва свои ангажимен-
ти по договори, категоричен
е той. След ретроактивното
намаляване на цената на
природния газ от "Булгаргаз"
са направили компенсатор-
но плащане към "Топлофи-
кация" на стойност 59 млн.
лв., което частично е нама-
лило дълга, подчерта Пав-
лов. Ако не беше направено
това плащане, към днешна
дата "Топлофикация София
щеше да дължи 203 млн. лв.,
изчисли той. Софийската
"Топлофикация" е най-голе-
мият потребител на приро-

ден газ в страната и най-
големият клиент на "Булгар-
газ" - близо 30% от общата
консумация се пада на топ-
лофикационното дружество,
уточни изпълнителният ди-
ректор на газовата компа-
ния. Останалите топлофика-
ции заплащат задължения-
та си, стана ясно от думите
на Павлов. След водени пре-
говори месеци наред, от га-
зовата компания са предп-
риели хода за събиране на
вземанията по съдебен ред.

Заради новите противо-
епидемични мерки Българ-
ският червен кръст (БЧК)
преустанови до 21 декемв-
ри курсовете си по оказва-
не на първа долекарска по-
мощ. Това обаче включва и
курсовете, които трябва да
преминат всички кандидат-
шофьори. Казусът е сложен,
защото в същото време шо-
фьорските курсове и изпи-
тите, за получаване на сви-
детелство за правоуправле-
ние не са спрени, коменти-
ра Инвестор.бг. Така бъде-
щите шофьори, дори да из-
държат изпита пред ДАИ, не
могат да получат книжките
си от КАТ заради липса на
удостоверение от БЧК, ста-
ва ясно от репортаж на
БНТ. От Българския червен
кръст поясняват, че курсо-
вете за първа помощ не мо-
гат да преминат в друга
форма, освен присъствена.
Това са 8 учебни часа, в ко-
ито половината от тях се
практикуват върху манеке-
ни, те не могат да минат
дистанционно на обучение,

Êàíäèäàò-øîôüîðè íå ìîãàò äà âçåìàò êíèæà çàðàäè ñïðåíèòå êóðñîâå íà Á×Ê

защото както не можете да
се научите да карате дис-
танционно кола, трябва да
седнете в автомобила, та-
ка не можете да направите
изкуствено дишане, ако ня-
мате манекен, ако нямате
кой да ви покаже къде и
как да си сложите ръцете,
уточни д-р Надежда Тодо-
ровска - заместник генера-
лен директор на БЧК. Спо-
ред Асоциацията за квали-
фикация на автомобилисти-
те в България в създадена-
та ситуация ясно се вижда
монополът на БЧК, които да
единствените оторизирани
да предлагат курсове за
първа помощ. Те прекъсна-
ха обучението и преди из-
вестно време, когато няма-
ше още карантина, и те мо-

гат да го прекъсват, да го
подновяват, защото няма
други. Доколко е законен
този момент в наредбата,
където е записано, че БЧК
трябва да прави тези кур-
сове и защо само БЧК, то-
ва е въпрос, който ние ще
се обърнем към правителс-
твото, ако не се реши въп-
росът, ще се обърнем към
съда, предупреди Красимир
Георгиев,  председател на
УС на Асоциацията за ква-

лификацията на автомоби-
листите. От Асоциацията
предлагат да се върне по-
старата схема - курсове за
първа помощ да се провеж-
дат в обучителните центро-
ве, а лекарите да бъдат на-
емани от автошколите.

Дотогава всеки, който
иска да получи книжка, но
няма издържан курс за пър-
ва помощ, ще трябва да из-
чака залите да отворят от-
ново. ç
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ÄÔ „Çåìåäåëèå“ èçïëàùà ñ 15 äíè ïî-ðàíî ïîìîùòà

Èçïëàòèõà 184 õèë. ëåâà
íà ñòîïàíèòå çà áîðáà
ñ äîìàòåíèÿ ìîëåö

ДФ "Земеделие" изп-
лати 184 118 лв. по схе-
мата "Помощ за компен-
сиране разходите на
земеделски стопани,
свързани с изпълнение
на мерки по "Национална
програма от мерки за
контрол на доматен
миниращ молец - Tuta
absoluta Meyrick
(Lepidoptera).

Средствата са преве-
дени на 78 земеделски
производители. Периодът,
в който стопаните имаха
възможност да кандидат-
стват по схемата, про-
дължи от 9 март до 30
септември 2020 г., а в
срок до 30 октомври
кандидатите трябваше да
представят отчетни
документи за закупените

Производителят на ве-
теринарномедицински пре-
парати "Биовет" е сред три-
те класирали се компании,
чиито иновативни проекти
ще получат субсидии от На-
ционалния иновационен
фонд, съобщиха от Минис-
терството на икономиката.
В 11-ата конкурсна сесия
са одобрени 25 научни про-
екта, които ще получат до
500 000 лв. според услови-
ята на фонда, съобщи Си-
нор.бг.

Научните разработки
попадат в 4 тематични об-
ласти - "Информатика и ин-
формационни и комуника-
ционни технологии", "Мехат-
роника и чисти технологии",
"Индустрия за здравосло-
вен живот и биотехнологии"
и "Нови технологии в креа-
тивните и рекреативните
индустрии". Общият размер
на субсидиите възлиза на

Íàêðàòêî
�

До 4 декември може
да кандидатствате за
компенсиране на
щетите от сушата
До 4 декември фонд
"Земеделие" ще приема
заявления по de minimis за
компенсиране на щетите от
сушата през 2020 г. за
стопаните от областите
Бургас, Варна, Добрич,
Сливен, Силистра, Шумен,
Ямбол, припомнят от
ведомството. Бюджетът на
помощта е 13,4 млн. лв., а
средствата ще бъдат
изплатени до 21 декември,
припомня Синор.бг. На
подпомагане подлежат
земеделци, на които
засегнатите площи се
намират в изброените

области, отглеждащи
пшеница, царевица за
зърно, фуражни култури
(люцерна, овес, царевица
за силаж). Стопаните
трябва да са с установени
площи по СЕПП за 2020 г.
при единична ставка в
размер на 20 лв./ха за
всички култури. Общият
размер на помощта по
схемата de minimis, която
един земеделски стопанин
може да получи е до
левовата равностойност на
25 хил. евро за период от
три последователни
данъчни години.

Грузия ще субсидира
брашното за задържане
на ниска цена на хляба
през следващите
4 месеца
До края на март 2021 г.
грузинското правителство
ще субсидира брашното, за
да не допусне значително
поскъпване на хляба,
обяви министърът на
селското стопанство на
страната Леван Давиташви-
ли, цитиран от местното
подразделение на агенция
"Новости". "В случая става
дума за субсидиране на
пшеничното брашно първи
качество за удържане на
цените, за да се избегне
поскъпване на хляба.
Програмата ще започне от
тази седмица. Затова
искам с максимална
отговорност да заявя, че
цената на хляба няма да се
повиши", категоричен бе
Давиташвили. За посочения
период се фиксира цената
на 50-килограмовия чувал
с брашно за мелниците -
53 лари (13,29 евро по
текущия курс - бел. ред.),
като размерът на субсидия-
та ще бъде до 10 лари на
чувал. Месечният бюджет
на програмата е определен
на 2-2,5 млн. лари (500-
630 хил. евро). Като цяло
за програмата са заделени
10 млн. лари.

Òðè èíîâàòèâíè ïðîåêòà â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî
ùå áúäàò ñóáñèäèðàíè îò íàöèîíàëíèÿ ôîíä

вълна и други), позволява-
ща, чрез настройки произ-
водство на вата с различ-
ни параметри. Помощта
от фонда е в размер на
413 407 лева.

Третият проект е за съз-
даване на оптимална про-
изводствена инсталация и
технология за производст-
во на органичен хуминов
тор на основата на торф
за употреба в биологично
земеделие на "Агропром"
ЕООД, който е разработен
в партньорство с Висшето
транспортно училище "То-
дор Каблешков''. Субсиди-
ята е в размер на 301 393
лв. Разработката на "Био-
вет" АД е свързана с ино-
вативни формулировки от
природни продукти, които
ще намерят приложение в
говедовъдството. Сбусиди-
ята за този проект е за бли-
зо 133 хиляди лева. ç

6 978 362,15 лв. Изключи-
телно приложение в пре-
работката на продукти от
животновъдството ще има
проектът на "Даун Крией-
търс" АД, който в партньор-

ство с "Киндекс" ООД ще
разработи прототип на уни-
версална иновативна ма-
шина за производство на
вата от фибри с естествен
произход (птичи пух, пера,

Ресурсът по подмерки
21.1 и 21.2 да бъде нама-
лен до 37,8 млн. евро пуб-
лични средства за сметка
на бюджета по подмярка
21.3, който да бъде увели-
чен до 10,5 млн. евро.

 Това е едно от пред-
ложенията, които ще се
обсъждат на предстоящо-
то заседание на Комите-
та по наблюдение на
ПРСР 2014-2020 г., съобщи
Агри.бг. Ето какво говорят
числата дотук и какви точ-
но промени предлага Уп-
равляващият орган (УО)
на ПРСР относно извън-
редната мярка 21 "Извън-
редно временно подпома-
гане за земеделските сто-
пани и МСП, които са осо-
бено засегнати от криза-
та ,  предизвикана от
COVID-19". Мярка 21 е с
бюджет 54 361 947 евро
публични средства, разп-

Ïðåäëîæåíèå: COVID 1 è COVID 2 äà ñå îðåæàò ñúñ 7 ìëí. åâðî

ределен между три под-
мерки - 21.1 (COVID 1), 21.2
(COVID 2) и 21.3 (COVID 3).

Финансирането по под-
мерки 21.1 и 21.2 е 44 875
425 евро. Към 1 ноември

ления по двете подмерки
са за общо не повече от
1,8 млн. евро. Подмярка
21.3 разполага с наличния
остатъчен бюджет по мяр-
ката в размер на 3,7 млн.
евро.

В рамките на приема са
постъпили 211 заявления,
за които е необходим мак-
симален ресурс от 10,5
млн. евро. За да се осигу-
ри по-голям ресурс за за-
явленията в текущия при-
ем по подмярка 21.3 и фи-
нансиране на мерки с ве-
че стартирали приеми, УО
на ПРСР предлага техни-
ческо прехвърляне на ос-
таващите 7 млн. евро, как-
то следва - 1 млн. евро
публични средства от под-
мерки 21.1 и 21.2 към под-
мярка 21.3, както и - 6 млн.
евро от подмерки 21.1 и
21.2 към други мерки от
ПРСР. ç

и приложени продукти и
средства за растителна
защита за контрол на
доматения миниращ
молец.

Подпомагането има за
цел да компенсира раз-
ходите на оранжерийните
зеленчукопроизводители,
направени за продукти
за растителна защита
срещу миниращия молец.

Нивабг.ком. припомня, че
за настоящата година
бюджетът по това нап-
равление е 500 хил. лв.
Размерът на субсидира-
нето покрива до 100% от
цената на закупените
препарати и средства за
борба с вредителя, не
може да надхвърля
сумата от 2500 лв./хектар
с ДДС. ç

са разплатени 35,9 млн. ев-
ро за подпомогнати над 29
хиляди заявления. Прогно-
зите за разплащане след
разглеждане и одобрение
на всички останали заяв-
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Уважаеми читатели, в предишни броеве на вестник  „Земя“ стартирахме рубрика „130 кооперативни следи в
българската история“, в която чрез отделни истории и факти ще проследим кооперативната история. В днешна-
та статия ще Ви разкажем повече за зараждането на тютюневите кооперации в България.

130 кооперативни следи в българската история

63. Основаване на Първа тютюнева кооперация
„Работник“

Първият опит за ор-
ганизиране на тютюноп-
роизводители в коопера-
тивно сдружение е този
в с. Баня, област Пана-
гюрище. В началото на
20 в. тютюнът се очер-
тава като важен поми-
нък за българското се-
ло и това довежда до от-
глеждането му в големи
количества. Главни не-
гови купувачи са тютю-
нофабрикантите, но те
го изкупуват на безце-

Началото на тютюневите кооперации в България
(1908 - 1922 г.)

През първото десетиле-
тие на 20 век тютюнопро-
изводството все повече се
налага като важен дял в
икономиката и в него са
ангажирани много хора. За
да защитят своите интере-
си, производители от гр.

ница. За да се противо-
поставят на ниските из-
купни цени и да подобрят
положението си, тютю-
нопроизводителите реша-
ват да образуват сдруже-
ние.

На 27 август 1908 г. 80
души производители по-
лагат основите на първа-
та в страната тютюнева ко-
операция "Работник". Тя
си поставя за цел да се
грижи за подобряване по-
ложението на тютюнопро-

Беритба на тютюн, началото на миналия век

В началото на ХХ
век в България се
поема инициатива
за основаване на
тютюнев синдикат
за Новозагорска и
Сливенска област.
Такъв опит прави и
сдружението на тю-
тюнопроизводите-
лите в Хасково, но
няма особен резул-
тат и скоро те прек-
ратяват  дейност.
Малко по-късно на

64.
Създаване на тютюневи
синдикати към
кооперациите

65. Основи на първата Тютюнева кооперативна банка
Станимака (дн. Асеновград)
и околията решават да ос-
новат кооперация, която да
обедини производството,
преработката и продажбата
на тютюн. Така на 1 февру-
ари 1915 г. е учредено "Коо-
перативно тютюнопроизво-
дително дружество", което на

Дирекция "КООП медии и реклама"

 Сушене на тютюн

 Низане на тютюн

изводителите, за опазва-
не на техния труд и пре-
махване на спекулата .
Сдружението доставя ка-
чествени семена и орга-
низира вечерни курсове,
следи изискванията на па-
зара, организира продаж-
бата на тютюна и подпо-
мага при нужда произво-
дителите.

Тази кооперация първо-
начално се развива добре,

30 август 1909 г. опи-
тите на кооператив-
ните тютюнопроизво-
дители дават резултат.
Тогава, по инициати-
ва на Българското зе-
меделско дружество, се
свиква конференция
на тютюнопроизводи-
телите в града. На нея
се взема решение за
основаване на око-
лийски синдикат на
тютюнопроизводите-
лите, а дружеството

15 декември 1918 г. приема
името "Кооперативна банка
на сдружените тютюнопро-
изводители". Наблюдава се
много добро развитие - Към
3 април 1915 г. кооперация-
та обединява 600 членове-
тютюнопроизводители, а
през 1922 г. кооператорите

вече имат своя тютюнева
фабрика и се радват на изк-
лючителен просперитет.

В периода от 1908 -
1922 г. в България се учре-
дяват и други тютюневи ко-
операции. След бързото им
първоначално развитие, ко-
операциите от този бранш

създават своя кооператив-
на централа.

В следващия брой на
в. "Земя" ще Ви запозна-
ем с тяхното развитие и
ще разберем как българс-
кият тютюн става интере-
сен за чуждестранните тър-
говски фирми.

има за задачата да
събира тютюните в
собствени складове за
обработка и сорти-
ровка и да продава
обработения тютюн.
За целта се избира ко-
митет, който да изра-
боти устав и да под-
готви условията за
укрепване на синди-
ката. По същото вре-
ме  в  страната се
свикват и други по-
добни конференции.

но няколко години по-къс-
но не успява да изпълни
обичайната по това вре-
ме практика фабриканти-
те да авансират производ-
ството "на зелено". Това,
както и факта, че коопе-
рацията не получава нуж-
ната от държавата подк-
репа, става повод за раз-
падането на първата в
страната тютюнева коопе-
рация "Работник".
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7 Китай

Пекин продължава да да-
ва сигнали,  че планирана-
та нова структура за раз-
витието на Китай не е зат-
ворен вътрешен икономи-
чески цикъл, а е отворен
двуцикличен модел, при
който вътрешният и между-
народният цикъл взаимно
се допълват.  Това засилва
надеждата на международ-
ната общност, че в услови-
ята на невиждана от сто го-
дини насам пандемия Ки-
тай продължи да доприна-
ся за  възстановяването на
света. На проведената не-
отдавна среща на ръково-
дителите на страните от
АПЕК китайският председа-
тел Си Дзинпин за пореден
път наблегна на това, че но-
вата структура за развитие
на Китай не е затворен вът-
решен икономически цикъл,
а е отворен двуцикличен
модел, при който вътреш-
ният и международният ци-
къл взаимно се допълват. С
подробни данни и убедител-
ни  примери за това същ-
ността на разширяването
на вътрешното потребле-
ние, превръщането на ино-
вациите в двигател за раз-
витие и задълбочаването на
реформите Си Дзинпин ра-
зясни приоритетите в нова-
та структура за развитие на
КНР и подчерта, че тя ще
облагодетелства света. "Ки-
тайският пазарен потенци-
ал ще бъде напълно акти-
визиран, което ще създаде
търсене в различните стра-
ни", каза Си Дзинпин.

Отворената врата на
Китай  ще се разширя-
ва и  така шансовете
за развитие заедно
с другите страни
ще се увеличават.

"Благодарение на Китай и
ние се справяме добре", за-
яви изпълнителният дирек-
тор на германския достав-

Íîâàòà èêîíîìè÷åñêà ñòðóêòóðà íà ÊÍÐ
äîïðèíàñÿ  çà  âúçñòàíîâÿâàíåòî íà ñâåòà
Òðÿáâà äà ñå çàäúëáî÷àâà ñúçíàíèåòî çà îáùíîñò íà ñïîäåëåíà ñúäáà,
çàÿâè êèòàéñêèÿò ëèäåð Ñè Äçèíïèí

Êèòàéñêè àïàðàò óñïåøíî êàöíà íà Ëóíàòà
"×àí'ú-5" òðÿáâà äà çàïî÷íå ñëåäâàùèÿ åòàï îò ìèñèÿòà ñè - ñîíäèðàíå
íà ëóííàòà ïîâúðõíîñò è ñúáèðàíåòî íà îêîëî 2 êã ïðîáè

Сондата "Чан'ъ-5" кацна
успешно на Луната късно
във вторник и изпрати
обратно снимки, съобщи-
ха от Китайската нацио-
нална космическа адми-
нистрация (CNSA). В
22:57 часа модулът за
прилуняване започна
спускането си от около
15 км над лунната повър-
хност със запален двига-
тел с променлива тяга,
като относителната му
вертикална скорост беше

понижена от 1,7 км в
секунда до нула. В 23:11
ч. той кацна в предвари-
телно избраната зона на
върха на Рюмкер (Mons
Rumker) в т. нар. Океан
на бурите (Oceanus
Procellarum) от близката
страна на Луната. По
време на спускането
модулът идентифицира
автоматично препятствия,
които успя да избегне
успешно. По време на
кацането камерите на

борда на спускаемия
апарат са направили
снимки на зоната. Сега
"Чан'ъ-5" трябва да започ-
не следващия етап от
мисията си - сондиране
на лунната повърхност и
събирането на около 2 кг
проби, което ще продъл-
жи около 48 часа, след
което да излети отново,
да се скачи с летателния
апарат и се върне на
Земята в средата на
месеца.

чик на сензори за автомо-
били Олаф Кийзеветер.
Мнозина западни бизнес-
мени споделят това мнение.
Предпоставките за реали-
зиране на тази политика
навзаимноизгодност вече
са на лице. Китай  намали
митата за внос на стоки.
Подписа споразумения с
повече страни за свободна
търговия. Придвижи общо-
то изграждане на "Един по-
яс, един път".
При изграждането на но-

вата структура за икономи-
ческото развитие на  стра-
ната чрез отворения дву-
цикличен модел ще се съз-
дадат повече пазарни пот-
ребности на света, шансо-
ве за развитие  на другите
страни и пространство за
взаимна изгода.  Това личи
и от решението на герман-
ския производител на ро-
боти Hahn Automation, кой-
то  планира в следващите
три години да инвестира ми-
лиони евро за създаване на
заводи в Китай, съобщи
Ройтерс и  определи наме-
рението на компанията ка-
то "амбициозен план".

Решителна крачка към
бъдещото разширяване
на икономическото
сътрудничество и
търговията в света,

за което съществено ще
допринесе новата икономи-
ческа структура в Китай, е
подписването  в Ханой
след осем години на пре-
говори между страните от
Азиатско-Тихоокеанския
район на мащабно спора-
зумение за световна тър-
говия. Това регионалното
всеобхватно икономическо
споразумение (РВИП/
RCEP) предвижда създава-
нето на гигантска зона за
свободна търговия между
страните от АСЕАН - Китай,
Япония, Южна Корея, Авс-

тралия и Нова Зеландия.
Тези държави с население
общо 2,2 милиарда души
произвеждат 30 процента
от световния БВП. Идеята
за споразумението  РВИП
е от 2012 г. и се смята за
китайския отговор на поя-
вила се по това време по-
добна американска иници-
атива, която обаче впос-
ледствие отпадна. Реализи-
рането й с  усилията на Ки-
тай и другите страни от
Азиатско-Тихоокеанския
регион с мощни икономи-

ки е убедително доказател-
ство, че глобализацията, на
която досегашният прези-
дент на САЩ Доналд Тръмп
по всякакъв начин - но не-
успешно се противопоста-
вяше, е необратима тен-
денция, а създаващата се
в Китай нова икономичес-
ка структура ще я укрепи
още повече.  "Трябва да се

задълбочава съзнанието за
общност на споделена съд-
ба, да продължи процесът
на регионалната интеграция
с цел да се засилва инклу-
зивното и устойчиво раз-
витие на всички народи в
региона", каза китайският
президент Си Дзинпин по
повод всеобхватното ико-
номическо споразумение

за Азиатско-Тихоокеанския
регион, което ще има по-
ложителен ефект за глобал-
ното развитие, както и за
възстановяването на све-
та от пораженията в све-
товната икономика и щети-
те в отделните държави,
пострадали от пандемията
от COVID-19.

Любомир МИХАЙЛОВ

:
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Изминаха сто години от
рождението и четиринаде-
сет години от кончината
на Мако Петров Даков
(05.12.1920 - 18.05.2006 г.)
- герой от съпротивата
срещу фашизма по време
на Втората световна
война, виден учен лесовъд
и изтъкнат общественик и
държавник у нас през
втората половина на 20-и
век.

Той е роден в богатото
на природни хубости и
прастара история полупла-
нинско село Реселец: там,
където дългата река Искър
се измъква от дефилето си
и укротява водите си в
равнината, за да ги излее
после в Дунава. Мако се
ражда и расте в бедна
кирпичена къщурка с
единична обща соба и
мутвак с огнище, открит
комин и верига за окачване
на готварската посуда. Като
дете опознава селото и
селския бит, а реката Ръче-
не и притокът й Белилка са
любимите места, в които в
топлите месеци на воля с
другарчета се плацикат и
припичат на слънце по
скалите. Вече поотрасъл,
като самостоятелно пастир-
че той припка след овцете и
говедата по поляните и
доловете на реселешките
кърски местности Лъката,
Девичо поле, Страната,
Бенов дол или прекарва
биволите за разхлаждане до
локвите на Кални катун.

Още като ученик в
отделенията и началните
класове Мако е работна
ръка, на която в семейство-
то се разчита за всякаква
дворна работа, а и за труд
по нивите. Той е и на
жътва и копан, и на куку-
рузобер и гроздобер, а е и
отговорен пастир на крави
и телета, на овце и шиле-
та. Понякога е и платено
овчарче в по-богати семей-
ства. Наред с това в учили-
щето се проявява като
любознателно и будно
момче, което приключва
всяка година с отличен
успех. След завършване на
тогавашния трети клас,
подкрепен особено от
майка си - Мако става
гимназист в близкия град
Луковит през учебната
1934/1935 година. Той
отново се учи отлично,
макар и да живее в матери-
ални затруднения в нео-
топлени квартири в тежки
зими при недоимъчно
хранене и боледуване
(прекарва плеврит "на
крака"). През 1939 г. за-

Äà ñè ñïîìíèì çà àêàäåìèê
Ìàêî Äàêîâ
Виден учен лесовъд, антифашист,
партиен и държавен деец

вършва с отличен успех в
зрелостното свидетелство.

Като средношколец
Мако

широко "отваря
очите си" към
проблемите на
живота и света

и започва да се изявява с
обществена активност. И в
гимназията, и в родното
село Реселец той се включ-
ва в младежки организации
като кооперативна група,
въздържателно дружество.
Редовен посетител е на
читалището в селото,
откъдето се снабдява с
книги, които изчита една
подир друга. Основно се
запознава с творбите на
Ботев и Каравелов, Вазов
и Яворов. Чете и "забране-
ни книги" - в квартирата
му при един обиск намират
"Капиталът" на Маркс.

През 1939 г. чрез кон-
курс Мако Даков е приет и
в двете специалности на
Агрономо-лесовъдния
факултет при Софийския
университет. Той избира
лесовъдството. Като студент
попада сред младежи и
девойки от "неговата черга"
- повечето са от бедни
селски семейства, но учено-
любиви и кипящи от
енергия и пориви. Те не
само усърдно изучават
преподаваните предмети, а
четат и странична литера-
тура. Участвайки в диску-
сии в кръжоците, Мако е
винаги сред активните си
колеги. Така той стига и до
дружеството на Българския
общонароден студентски
съюз (БОНСС) във факул-
тета. В течение на четири
години в средите на Съюза
Мако работи с дейци като
Грую Папукчиев, Васил
Серафимов, Евгени Мате-
ев, Вълко Гочев, Михаил
Кючуков, Гриша Филипов,
а много близък му става
Тома Стефанов - земляк и
по-късно съпартизанин от
отряд "Г. Бенковски". Мако
Даков е отговорник на курс
и член на факултетско
ръководство на Съюза.

Той работи с вяра
и всеотдайност
за целите на БОНСС:
научен мироглед,
родолюбие,
единство, любов и
вярност на народа.

А дейността на Съюза
се свежда до обсъждане на
реферати и книги и про-

веждане на литературни
утра, излети, забави. Той
активно участва в Осмоде-
кемврийската студентска
манифестация с митинг
през 1941 г. срещу Светов-
ната война. Оратори са
Ганчо Ганев, Веселин
Андреев, Грую Папукчиев,
Иван Викторов, а студен-
тите издигат възгласи:
"Свобода на народа", "Вън
германците от страната",
"Да живее Съветският
съюз". Една нова паметна
акция провежда БОНСС
на 24 май 1942 г. в гра-
динката пред Ректората на
Университета, в която
Мако също е активен
участник и е ранен от удар
с пистолет в главата от
агент-провокатор.

Паралелно с дейността
си като бонсист в столич-
ния град, Мако Даков е
активист и на Работничес-
кия младежки съюз (РМС),
а в родния си Червеноб-
режки край е член на
районен комитет. Тук той
работи с местните дейци
Григор Вълев, Цветко
Симеонов, Симеон Ива-
нов, Коста Веков, Петър
Димитров. Младежката
организация активно се
подготвя за предстояща
нелегална дейност: изг-
раждане на скривалища по
райони, подготвяне на
явочни квартири, осигуря-
ване на запаси от храна,
дрехи, оръжие за премина-
ване в нелегалност.

През май 1943 г. сту-
дентът Мако приключва
следването си семестриал-
но с последен изпит и
казва "сбогом" на Универ-
ситета. Прибира се в
родното село, където
изцяло се включва в
просветно-политическата
дейност, но… и в саботаж-

ни акции срещу осигурява-
нето с храни, дрехи,
боеприпаси и оборудване
на хитлеристките военни
части у нас.  Плод на тези
ремсови акции са няколко
взривявания на товарни
влакови композиции с
товари за Източния фронт
по северната жп линия
между Роман - Кунино,
Реселец - Карлуково и
Телиш - Хумата. Тези
акции на нелегалните (и
полулегални) групи сери-
озно увреждаха комфорта
на тогавашната фашистка
власт и спокойствието на
немските войски у нас. А
народът се убеждаваше, че
предстои и нещо по-
голямо.

През юли 1943 г. Мако
минава в пълна нелегал-
ност и се включва във
вече съществуващата
партизанска група от
четирима души в Черве-
нобрежкия район: Вълчо
Химирски, Мишо Коцов и
братята Иван и Вуто
Христови. Той е новият -
пети боец. В по-късното
лято на 1943 г. към "шум-
карската" група се присъе-
динява и избягалият от
Плевенския затвор Петко
Петков Цолов и групата
става истинска чета с
командир и политкомисар.
Тази четица извършва
политическа и организа-
торска дейност по седемна-
десет села в своя район за
срещи, среднощни заседа-
ния и събрания, разпрост-
раняване на позиви,
бюлетини, брошури, пис-
мени указания от "Центъ-
ра", както и за набелязва-
не на бойни акции.

В ранната есен на 1943
г. Мако Даков е инициа-
тор и изпълнител на
начинание по превеждане

в отряда на трима ремсис-
ти от местните села, които
са на редовна войнишка
служба в пехотния полк на
Враца. Мако успешно се
справя със задачата,
прекосявайки по нощите
хълмистия масив Веслец
от Враца до сухашка
Дреновица. Така през
октомври четата в сухаш-
кия район на Дреновица
увеличава състава си с
трима бойци: Симеон
Цанов, Петко Дочев и
Петко Вутов; те идват с
три пушки, патрони,
паласки, платнища, шине-
ли, с което особено радват
бедната на въоръжение
чета. В селата на Черве-
нобрежко и Белослатинско
се разнася вълнуващата
вест за тримата войници
шумкари.

Четата от деветима
партизани, вече и със
свой командир (Вълчо
Химирски) и комисар
(Мишо Коцов), започва да
се замисля за наближава-
щата зима на 1944 г. (а
зимите по района нерядко
са върли, мразовити).
Заедно с ръководителя на
Военнооперативния окръг
(Пеко Таков) отрядът
решава да не се разпръск-
ва по яташки квартири и
окопава в единични скри-
валища, а да остане ком-
пактна формация и да
продължи с дейност и през
зимата. Като божия наме-
са идва готовността на
стария деец на Земеделска-
та дружба и кмет на Суха-
че по времето на Стамбо-
лийски - Вълко Михайлов.
Без колебание той предос-
тавя кошарата си на Голия
връх в Дреновица. Там за
две нощи (в дните на
годишния селски сбор)
деветимата партизани
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изкопават и оборудват
скривалище с два входо-
изхода. Пръстта от изкопа
разпръскват на разстояние
и я покриват с тор и слама.
Сковават два нара от
липови клони за легла,
както и полица и лавица за
радиоапарат (който Мако
осигурява), пишеща маши-
на, циклостил, лампа,
книги, канцеларски матери-
али. От това сбутано под
кошарата на овцете скрива-
лище - тази "база" на
отряда - деветимата се
пръскали по нощите с
мисии по селата на Белос-
латинско, Луковитско,
Червенобрежко, та и Тете-
венско, Етрополско, Оря-
ховско. В базата са гостува-
ли и пълномощници от
областта и от "Центъра"
като Петко Кунин, Стоян
Едрев, Николай Георгиев -
Зеления, Данчо Димитров
и други. (Зла участ сполетя
скривалището и дядо Вълко
през юни 1944 г. По време
на честите блокади тази
спасителна горска база е
разкрита, а дядо Вълко и
съпругата му, както и
десетки други ятаци от
селата, след жестоки инкви-
зиции са разстреляни.
Кошарата е изгорена и
дълго над Голия връх се
вие дим от догарящите
дървета.)

През ранната пролет
(м. април) се осъществява
т. нар. мобилизация на
НОВА (Народноосвободи-
телна въстаническа ар-
мия). В отряда пристигат
по осем нови бойци от
Горник и Чомаковци,
дванадесет души от с.
Сухаче, петима от Лепица,
шестима от Койнаре, по
няколко от Габаре, Върби-
ца, Камено поле. Като по-
стар партизанин с опит
Мако е един от посреща-
чите на тези нови попъл-
нения, а тяхното воен-
нотехническо обучение се
провежда от преминали
военна служба бойци.

В началото на май, при
въодушевена поддръжка на
всички в отряда, ръководс-
твото предприема бойна
акция с цел снабдяване с
оръжие и… повдигане духа
на населението в района.
След проучване и при
съдействие на местни
ятаци, в нощта на 8 май
1944 г. щурмовата група
от петима партизани
начело с Мако Даков,
следвана от основна група
от 15 бойци начело с
Петко П. Цолов, за час-
два превземат полското
село Струпен (сега Лаза-
рово). В суматохата един
от участниците прибърза-
но хвърля ръчна бомба
към кметската сграда, а
другите, изненадани,
започват стрелба. Общи-
ната е превзета, иззети и
унищожени са мобилиза-
ционни и реквизиционни
книжа, усвоени са двадесе-
тина пушки, както и
патрони, паласки. В
суматохата по време на
стрелбата е ранен щурмо-
вият командир - Мако.

Куршум пронизва
гърба и рамото  му.

Първа помощ му оказват
"санитарите" Тано Цолов и
Донка Ботева. В тъмното те
налагат превръзка, а други
трима партизани го прена-
сят в скривалище в лозе на
местния ятак Тодор.

Започва страдалческата
голгота на бъдещия акаде-
мик: една история, достой-
на за перото на летописци
от епохата на древните! В
село Струпен и около него
започват претърсвания.
Полицейският обръч все
повече се затяга. В тясното
земно скривалище сред
лозята е все по-трудно за
укриване на ранения. Бай
Тодор и раненият решават
и на третия ден по светло
потеглят с талига, теглена
от две крави за съседното
село Еница, където живее
друг верен съмишленик,
бай Марко. Във волската
кола Мако е покрит с
прясноокосена люцерна. За
зла участ в дома на ениш-
кия ятак е безлюдно… и

рява. Накрая е при коша-
рата, където е безлюдно.
Само кучето Ганди го
поздравява с излайване.
Късно вечерта идва дядо
Вълко. Денят е 24 май.
След още два дни в базата
предизвестени се завръщат
и трима от верните му
другари - Мишо Коцов,
Иван Христов и Петко
Цолов. "Не  можахте да се
укриете - намерих ви..." -
през болка се шегува Мако.
С лекуването се заема
Вълка Горанова, която кое-
що поназнайвала медицин-
ската помощ. Тя смело
почиства гноящата рана,
превързва я с марли и
бинтове, а по-късно орга-
низира преместването на
ранения в "базата" на
щаба на военнооператив-
ния окръг. Седем млади и
яки партизани на смени с
носилка на рамене през
нивята покрай Сухаче и
Горник и през водите на
придошлия Искър успяват
да стигнат до спасителното
укритие. Това било недо-
вършена нова къща на

Мако участва в
подготовката и про-
веждането на прев-
земането на селото

под командването на Петко
Цолов. На балкона на
кметството слова произна-
сят комисарят Мишо Коцов
и Пешо Шиновски. Населе-
нието участва в митинга с
възгласи и революционни
песни и после придружава
четата до горите на Дрено-
вица.

На 7 и 8 септември в
разширено събрание на
ръководствата на Воен-
нооперативния окръг, на
отрядите и на Отечествения
фронт и БРП (к) - т. нар
червенобрежко Оборище, се
набелязва план по устано-
вяване на новата власт. На
Мако се възлага да осъщес-
тви завземането на управле-
нието в Горник, Бресте и
Реселец. Полуздрав и полу-
болен, той е ораторът на
митингите в паметния 9
септември 1944 г.  А после
бойната му група се присъе-

(1953-1957) е зам.-председа-
тел на Управление "Горско
стопанство", а 1957-1960 г.
става зам.-министър на
земеделието и горите. След
преустройства той е ту
председател на Главно
управление на горите
(1960-1962), ту председател
на Комитета по горите и
горската промишленост, а
от 1966 до 1971 г. е

министър и по-късно
зам.-председател на
Министерския съвет.

По научна линия той
заслужено израства. В 1960
г. е избран за професор;
през 1967 г. става член-
кореспондент на БАН, а
през 1980 г. е избран за
редовен член на БАН
(академик) и за зам.-
председател на Академията
(1978-1990).

Издигането на учения
Мако Даков е свързано с
неговите значими приноси
в науката за горите по
проблеми като: превръща-
нето в семенни гори на
нискоиздънковите гори
(шубраци), които до 1945
г. са 70% от горите в
страната. Той прави науч-
ни разработки и по гене-
тика и селекция с приноси
за повишена продуктив-
ност на горското стопанст-
во и за рационално изпол-
зване на горите. В перио-
да от 3-4 десетилетия на
неговото управление на
горското стопанство в
България са засадени 17
млн. декара нови гори
(нека сравним това с
днешната гибелна сеч на
ценното ни природно
богатство).

Държавата в онова
неотдавнашно време високо
бе оценила

първия академик по
науките за горите

и той бе провъзгласен два
пъти за "Герой на социа-
листическия труд" и носител
също два пъти на високия
тогава орден "Георги Ди-
митров" (1964 г. и 1980 г.).

В личния си живот и
вече в средна възраст Мако
Даков преживя нов тежък
удар на съдбата. Той загуби
мила съпруга, любима
дъщеря и зет при пътна
катастрофа. Години по-
късно създаде ново семейст-
во и със съпругата си
отгледаха достоен син,
носещ партизанското име
на баща си.

На 18 май 2006 година
академикът, дългогодишен
зам.-председател на Минис-
терския съвет, обществени-
кът и един от видните
строители на България
през втората половина на
ХХ век Мако Петров Даков
се пресели в небитието. На
неговите съмишленици и
ученици от Факултета
остана моралното задълже-
ние да направят национал-
но достояние делата му и
неговото име.

трудно подвижният ранен
шумкар се самонастанява в
ясла в обора. Вечерта
изненаданото семейство го
открива и приема със
страх, но и с човещина и
го обгрижва десетина дни.
Но блокадите напредват и
към Еница и раненият
шумкар, в съгласие с
местните ятаци, решава и
го товарят - този път на
конска каруца. Без оглед на
големия риск бай Марко го
откарва до баира срещу
село Сухаче, вдясно на
шосето за Габаре. Там
Мако е оставен в един
шубрак на застлана дреха
и до него… хляб, манерка с
мляко, сирене, варени
яйца. Уморен от друсането
на каруцата и болките, той
заспива. Събужда го майс-
кият дъжд и той - ранени-
ят, с "береща" рана потегля
през доловете и шубраците
към рекичката, която
протича покрай шосето.
Отсреща е Голият връх със
спасителната кошара, и то
по права линия на около
километър-два. С мъка се
движи през нивята… среща
и хора, които предлагат
помощ, но не им се дове-

верния ятак Трифон Лаза-
ров в селото Червен бряг -
сега квартал на едноимен-
ния град. Главен "лечител"
продължава да бъде Вълка
Горанова, но от "Центъра"
пристига и новодипломи-
ран млад лекар, ремсистът
Петър Вутов; той прави
своите препоръки и доста-
вя лекарства и превръзки.
В спасителния дом на
Трифон Лазаров Мако се
подобрява и укрепва и в
лятото той е вече в база
"Чутурулец" на втората
чета от отряда, под грижи-
те на реселешките му
другари - Вълко Кунов,
Дако Дешков и Петър
Димитров. Заедно с друг
болен шумкар те са ту в
"базата", ту в по-здравос-
ловно скривалище на един-
два километра от нея. През
август 1944 г. Мако успява
да се добере и до родното
Реселец и да… види майка
си, която дълго време го
мислела за убит. Полицейс-
ката диктатура по това
време вече поразхлабва.
Отрядът решава да проведе
нова акция и със 70 парти-
зани в смесена чета, напа-
да властта в с. Драшан.

динява към партизаните,
поели към Луковит, Телиш и
Плевен за утвърждаване на
народната власт.

***
В периода от септември

до декември на 1944 г.
Мако е подложен на лече-
ние с две поредни операции
на раните в Александровска
болница и в болницата на
Червения кръст. После
усилено чете, подготвя се и
полага държавен изпит (да
припомним, че през юни
на 1943 г. бе завършил
семестриално). През април
на 1945 година е асистент
във Факултета и поема
научното направление по
дъбовите гори (Странджа),
иглолистните (Юндола) и
буковите (Петрохан). През
1946 година, след конкурсен
изпит, заминава за аспи-
рантура в Съветския съюз,
откъдето след три години се
завръща като кандидат на
селскостопанските науки.
Назначен е за временен
преподавател, а скоро след
това става доцент (30-
годишен) и директор на
Института по горите и
горското стопанство.

В следващите години
Проф. Лукан
БАЛАБАНСКИ
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Германската полиция
съобщи днес, че мъжът,
който във вторник навле-
зе с автомобила си с
повишена проходимост в
пешеходна зона в югоза-
падния град Трир, убивай-
ки петима души, дава
показания, предаде АП.
Инцидентът стана край
символа на най-стария
град в Германия - антич-
ната Порта Нигра.

Властите не дадоха
никакви подробности
какво е казал той по
време на разпита. Мъжът
беше арестуван на мес-
топрестъплението и
идентифициран като 51-
годишен германец, роден
в Трир. Предстои той да
бъде изправен пред
съдия, за да бъде издаде-
на заповед за неговия
арест. Ще му бъде напра-
вена и психиатрична
експертиза. При задържа-
нето си той е оказал
съпротива.

Извършителят няма
постоянен адрес и е
живеел в използвания
при нападението джип
"Ленд Роувър", който бил
взел назаем от приятел,

Британската кралица Елизабет II участва във видеоразговор от
замъка Уиндзор в Англия. Най-големият син на Елизабет, принц
Чарлз, и неговият по-голям син, принц Уилям, се заразиха с

коронавируса по-рано тази година. С повече от 59 000 починали
при 1,5 млн. случая на заразяване с коронавируса Великобритания

е най-тежко засегнатата от пандемията страна в Европа.

Покушение срещу кме-
та на Истанбул Екрем Има-
моглу е било предотврате-
но в последния момент, съ-
общава в. "Джумхуриет".

Нападението е било
планирано от бойци на
"Ислямска държава", кои-
то са били заловени, уточ-
нява изданието.

Позовавайки се на сай-
та Ода ТВ, "Джумхуриет"
посочва, че групировката
е заповядала на бойците
си в Турция да убият Има-
моглу, но лицата, опреде-
лени да извършат атента-
та, са били заловени мал-
ко преди осъществяване-

По нареждане на окръжната управа (валийството) охраната на кмета
Екрем Имамоглу е била засилена. Всички подозрения за потенциална-

та заплаха са били потвърдени от бивш министър на вътрешните
работи, разкрива още Ода ТВ.

Ïîêóøåíèå ñðåùó êìåòà íà Èñòàíáóë å
ïðåäîòâðàòåíî â ïîñëåäíàòà ìèíóòà

Италианската полиция
заяви вчера, че е разкри-
ла в Сицилия тайна
дейност за доставяне на
фалшиво вино и оцет на
производители в цяла
Италия. Измамниците,
установени в град Парти-
нико близо до Палермо,
създавали фалшив
ферментирал продукт,
който бил продаван като
съставка за производство
на вино или оцет. Продук-
тът не бил опасен за
здравето на хората и не
бил продаван пряко на
клиентите, каза полиция-
та. Близо 9 млн. литра от
него били продадени
между 2018 и 2020 г. на
производители на вино и
оцет в Италия. Главният
организатор на схемата
имал дълго криминално
досие.

Земетресение
с магнитуд 4,5 беше
регистрирано вчера в
Централна Гърция. Атинс-
кият институт по геодина-
мика съобщи, че трусът е
регистриран в 12,54 ч.
местно време, на 11 км
източно от град Тива.
Земетресението е станало
на дълбочина 5 км. До
момента не се съобщава
за жертви или пострада-
ли. Трусът е бил усетен и
в столицата Атина.

Руска ракета
носител "Союз-СТ-А" със
спътник на Обединените
арабски емирства "Фалкон
ай 2" на борда бе изстре-
ляна миналата нощ от
космодрума "Куру" във
Френска Гвиана. Девет
минути след старта
ускорителният блок
"Фрегат" успешно се
отдели от ракетата, а
петдесетина минути по-
късно спътникът бе
изведен успешно на
хелиосинхронна орбита на
височина 611 км над
земната повърхност.
"Фалкон ай 2" ще изпъл-
нява задачи на въоръже-
ните сили на емирствата и
ще прави снимки на
Земята с търговски цели.

Айфеловата кула
планира да отвори за
туристи на 16 декември,
след като седмици бе
затворена заради пандеми-
ята. "Очакваме да ви
видим отново между 10:30
и 18:30 часа на 16
декември", може да се
прочете в туита с качена
снимка на парижката
забележителност. Тя бе
затворена за посетители в
края на октомври, след
като Франция затегна
свободното придвижване в
опит да овладее разпрост-
ранението на новия
коронавирус, който
засегна особено силно
Франция. Нощните посе-
щения остават забранени.
Според собствениците на
кулата броят на посетите-
лите рязко е намалял най-
вече поради факта, че
чуждестранните туристи са
малко заради ограничения-
та за пътуванията.

:
Íàêðàòêî

Десетки хора запалиха свещи на мястото, където 51-годишен
германец уби във вторник с джипа си петима и рани 15 души.

Мъжът не е бил съден преди. Причините за престъплението засега
са неизвестни. За момента няма данни за някакви терористични,
политически или религиозни мотиви, отбелязаха от прокуратурата.

то на плана.
Според Ода ТВ на 23 но-

ември т. г. полицаите, ох-
раняващи кмета на Истан-
бул, са получили указания
да бъдат по-бдителни. Ох-
раната е била предупреде-
на също да докладва за
всякакви подозрителни
случаи.

Самият Имамоглу също
е бил уведомен, както и
всички служби за сигур-
ност. Вътрешното минис-
терство на страната и ис-
танбулското валийство са
предприели координирани
действия във връзка със
заплахата. ç

посочиха властите.
На пресконференция

късно във вторник беше
съобщено, че няма данни
за някакъв терористичен,
политически или религио-
зен мотив, който да е
изиграл роля при нападе-
нието. Извършителят е
бил под въздействието на
алкохол, заяви на прес-
конференция прокурор
Петер Фрицен, цитиран
от ТАСС. В кръвта на
нападателя е било уста-
новено наличие на 1,4
промила. Освен това "има
свидетелства, че може да
става дума за човек с
психическо заболяване",
каза още Фрицен, като
изтъкна, че извършителят
на атаката е бил прегле-
дан от лекар от местните
здравни власти. Започ-
нахме разследване по
подозрение в убийството
и нанасянето на тежки
телесни повреди. Изхож-
даме от това, че той е
използвал автомобила
като оръжие, каза Фри-
цен.

Четирима души про-
дължават да са с опас-
ност за живота в болни-

ца, а петима други имат
сериозни наранявания.
Шестима са по-леко
пострадали. Майката на
9-месечно бебе, убито
при атаката, е сред
настанените в болница.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Åëèçàáåò II ùå ïîñðåùíå Êîëåäà çà ïðúâ
ïúò îò íàä 30 ãîäèíè â çàìúêà Óèíäçîð

Заради пандемията от
новия коронавирус британ-
ската кралица Елизабет II
и съпругът й принц Филип
ще посрещнат Коледа в за-
мъка Уиндзор за първи път
от повече от 30 години, пре-
даде DBM.

По традиция двамата
прекарват празниците в
края на годината в своята
резиденция в Сандрингам,
Източна Англия, заедно с
други членове на кралско-
то семейство.

Заради пандемията оба-
че тази година 94-годишна-

та Елизабет и 99-годишният
й съпруг, който е с крехко
здраве, са решили да оста-
нат в замъка близо до Лон-
дон.

"След като взеха пред-
вид всички уместни съвети,
кралицата и Единбургският
херцог решиха да прекарат
тази година Коледа тихо в
Уиндзор", съобщи говорител
на Бъкингамския дворец.

Във вторник британското
правителство съобщи за 13
430 нови случая на корона-
вирус и 603 починали в стра-
ната за едно денонощие. ç

Късно във вторник
един от ранените е почи-
нал. Сред убитите са 25-
годишна жена и 45-
годишен мъж от Трир.
Най-възрастната жертва е
на 73 години. ç
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Русия е по-надежден

партньор за Франция по
въпросите на контрола
над въоръженията и
ядреното сдържане,
отколкото Съединените
щати, заяви в интервю
пред L'Opinion лидерът на
партията "Непокорена
Франция" и бивш канди-
дат за президент Жан-
Люк Меланшон.

"Русия е надежден
партньор, но САЩ не са.
Те не са подписали прак-
тически нито едно спора-
зумение, от което да сме
се интересували, и това
се отнася не само за
военната сфера - заяви
Меланшон в беседа с
журналиста от L'Opinion. -
И спрете да твърдите, че
имаме общи ценности със
Северна Америка! Ние не
застъпваме същите прин-
ципи. САЩ на първо
място защитават правото
си да правят каквото си
искат. Тази държава
воюва 222 години от
своята 244-годишна исто-
рия. Това е една от малко-
то държави, отнела на
съседката си - Мексико -
повече от половината от
територията."

Както подчерта френс-
кият политик, Париж
засега няма алтернативи в
областта на ядрените
оръжия, освен курса на
възпиране: въпреки факта,
че Договорът за забрана
на ядрените оръжия,
одобрен от Общото събра-
ние на ООН, е, по мнение
на Меланшон, изключител-
но привлекателно споразу-
мение за Франция, на
първо място трябва да се
разоръжава не тя, а стра-
ните с най-големи арсена-
ли - тоест САЩ и Русия -
обаче ядрените сили вече
не предлагат никакви
дипломатически инициати-
ви за разоръжаване.

Ядреното възпиране
не е незаменимо

Нещо повече, в момен-
та светът е в още по-
опасна ситуация, отколко-
то дори по време на
Студената война, когато
поне имаше дискусия
относно споразуменията
за контрол над въоръже-
нията - в края на краища-
та поради отказа на
Вашингтон от Договора за
премахване на ракетите
със среден и по-малък
обсег (Договорът за
РСМО) много страни
отново започнаха да
увеличават своите арсена-
ли, добави Меланшон.

Според политика
ядреното възпиране може
да загуби своя "незаме-

Ìåëàíøîí: Ôðàíöèÿ íÿìà ìÿñòî â ÍÀÒÎ,
à Ðóñèÿ å ïî-íàäåæäíà, îòêîëêîòî ÑÀÙ

През декември 2019 г.
крайнолевият френски политик
Жан-Люк Меланшон получи
условна присъда от 3 месеца
затвор и глоба от 8000 евро
за сплашване на официални
лица, които са го разследвали
за възможни финансови
нередности. Избиран е за
евродепутат през 2009 и в
2012 г. е преизбран за втори
мандат. Кандидатира се за
президент на изборите през
2012 и 2017 г. Меланшон е
потомък на испанци и говори
свободно езика.

Снимка Архив "Земя"

ним" характер за Франция
само ако космическите
оръжия в близко бъдеще
отменят възможността за
използване на междукон-
тинентални ракети - в
края на краищата, тъй
като страната е в състоя-
ние да изведе в орбита
"толкова, колкото иска"
спътници, то тогава ще
може да създаде отбрани-
телна система, с която
напълно защитава своята
територия.

Доскоро милитаризаци-
ята на космическото
пространство беше забра-
нена, но САЩ междувре-
менно промениха това,
създавайки космически
сили - а френският прези-
дент Еманюел Макрон
скоро, без дори да постави

този въпрос за обсъждане
от законодателите, създаде
подобно военно командва-
не, припомни лидерът на
"Непокорена Франция".

Както подчерта Мелан-
шон, въпреки факта, че
Франция продължава да
се противопоставя на
милитаризацията на кос-
мическото пространство,
много държави - включи-
телно Китай, САЩ и Индия
- вече разполагат със
средства за унищожаване
на сателити в орбита и
поради това Париж трябва
да декларира, че си запаз-
ва правото да "демилита-
ризира Космоса със сила",
ако е необходимо.

Наблюдаваме
"кредитна линия
за американците"

"Що се отнася до
националната отбрана,
според мен не трябва да
има ограничения. Сувере-
нитетът на Париж е тота-
лен, пълен, абсолютен и
не подлежи на обсъждане.
Ако нямаме такива средс-
тва, вече няма да бъдем

независима държава,
което означава, че нашият
народ няма да има суве-
ренитет. Това е нашата
доктрина", цитира
L'Opinion думите на Ме-
ланшон.

В интервюто си френс-
кият политик също се
обяви за оттеглянето на
Франция от НАТО:

"Няма какво да правим
там! Първо, тъй като това
е ненадежден съюз - не
можете със сигурност да
знаете какво са задълже-
ни да правят съюзниците,
тъй като член 5-и от
Устава на НАТО дава
свобода на всеки член на
пакта да избира степента
на участие по свое усмот-
рение. Втори момент:
съюзът се състои от хора,

които могат да се окажат
противници или врагове;
доскоро подобни хипотези
се смятаха за нелепи, но
както видяхме от примера
на Турция, в тях нямаше
нищо нелепо", изтъкна
Меланшон и припомни:

"Турция направи два
изключително агресивни
демарша срещу френската
армия - първо, бомбарди-
ра военна база в Сирия,
където бяха разположени
нашите специални части, и
второ, предприе агресивни
стъпки срещу френски
плавателен съд край
бреговете на Либия. Трети-
ят момент: войските в
Средиземно море се
командват от американци-
те и те изобщо няма да
споделят тези задължения
с никого. Разбира се, там
има френски генерал,
отговарящ за "стратегичес-
ките изследвания", с които
САЩ нямат нищо общо. Но
от гледна точка на конк-
ретни и съществени неща
ние в НАТО не представля-
ваме нищо", обясни лиде-
рът на "Непокорена Фран-
ция".

Според Меланшон
прагът, определен в
НАТО за военни разходи
от най-малко 2% от БВП
на страната, по същество
е просто "кредитна линия
за американците", пред-
назначена да подпомага
американската икономи-
ка.

В същото време, както
отбеляза политикът, за да
запази независимостта си,
Франция трябва да осигу-
ри собствена защита,
което означава, че трябва
да произвежда самостоя-
телно необходимите оръ-
жия, без да разчита на
вноса от страните - членки
на НАТО.

Да се намали расиз-
мът сред полицията

Както призна Меланшон
в интервюто за журналиста
на L'Opinion, той също се
застъпва за връщането на
военната повинност -
въпреки че не всички
негови съратници са
съгласни с тази позиция.

"Трябва да изхождаме
от това, което по същество
е проектът, и това е данък

под формата на време,
отделено за обслужване
на родината. Днес по
отношение на отбраната
просто нямаме нужда от
700 000 млади хора, които
да бъдат постоянно моби-
лизирани. Решението на
президента Жак Ширак да
отмени наборната служба
през 1996 г. може да бъде
разбрано, то имаше своя
собствена логика, въпреки
че аз се изказвах против
него. И все пак според
мен все още ни е необхо-
дима система за пасивна
и въоръжена национална
отбрана", цитира го изда-
нието.

Според Меланшон
донаборниците, наред с
другите неща, ще могат да
изпълняват задачи по
опазването на реда, което
ще помогне да се проме-
ни отношението на граж-
даните към полицията и
да се намали мащабът на
расизъм и насилие в
нейните редици.

Превод:
М. ЖЕ2ЛЯЗКОВА

От Поглед. инфо
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Треньорът на Лудогорец
Станислав Генчев изрази
надежда че играчите му са
възвърнали формата си
преди гостуването на
Анверпен в мач от Група "J"
на Лига Европа. Двубоят е
тази вечер от 19,55 часа.
Специалистът беше катего-
ричен, че съперникът е
силен, но има свои слабос-
ти. "Надявам се най-после
да успеем да постигнем
победа, защото нашият
отбор не е свикнал да
завършва участието си в
груповата фаза без точки.
Позитивно е, че изиграхме
два официални мача след
принудителната пауза на
доста футболисти. Надявам
се те да са възвърнали
формата си и съм сигурен,
че ще се представим по-
добре", заяви Генчев преди
отпътуването за Белгия.

"Сантана се завърна в
състава, но за съжаление,

Сантана се завърна в състава, Сисиньо още не е готов, разкри
наставникът на Лудогорец

Етър взе първа победа в първенс-
твото в 14-и кръг. "Болярите"

надделяха с 1:0 над Царско село
във Велико Търново, а единстве-

ното попадение бе дело на
Преслав Боруков  в 10-ата

минута. Срещата се запомни с два
бързи червени картона в рамките

на две минути. Получиха ги
Свилен Щерев (64) от домакините
и Божидар Васев (66) от Царско

село. Етър вече има в актива си 7
точки, но продължава да бъде на

дъното в класирането. Царско
село е с 13 на 9-ата позиция.

Снимка Пресфото БТА

:
Íàêðàòêî
Антон Зингаревич
пристигна
на летище София вчера.
Синът на руския милиардер
Борис Зингаревич има
намерение да купи Ботев
(Пд). По информация на
dsport бизнесменът е бил в
Пловдив преди месец, като
се е запознал подробно с
финансовото състояние на
клуба, а също така и с
базата на "канарчетата" в
Коматево. Антон Зингаре-
вич ще води преговори със
Сдружение "ПФК Ботев
Пловдив" за закупуването
на клуба.
Дубълът на "орлите"
спечели с 2:0
гостуването си на Локомо-
тив (Горна Оряховица).
Точни в мрежата на
Християн Христов бяха
Димитър Митков и Цветос-
лав Петров, като в двете
полувремена падна по един
гол. Така тимът от Разград
събра 26 точки и е на
четвърто място в класира-
нето на Втора лига.
Локомотив е 14-и в
таблицата с 11 точки.

Øàìïèîíñêà ëèãà - 5-è êðúã
Група А
Локомотив (Москва) - РБ Залцбург 1:3

0:1 Мергим Бериша 28, 0:2 Мергим Бериша 41, 1:2 Антон
Миранчук 78-дузпа, 1:3 Карим Адейеми 81
Атлетико (Мадрид) - Байерн 1:1

1:0 Жоао Феликс 26, 1:1 Томас Мюлер 86 дузпа

Класиране
1. Байерн 16-5 13
2. Атлетико 5-8 6
3. Залцбург 10-15 4
4. Локомотив 5-8 3

Група В
Шахтьор (Донецк) - Реал (Мадрид) 2:0

1:0 Дентиньо 57, 2:0 Соломон 82
Борусия (Мьонхенгладбах) - Интер 2:3

0:1 Матео Дармиан 17 1:1 Аласан Плеа 45+1, 1:2 Ромелу
Лукаку 64, 1:3 Ромелу Лукаку 73, 2:3 Аласан Плеа 76

Класиране
1. Борусия 16-7 8
2. Шахтьор Донецк 5-12 7
3. Реал 9-9 7
4. Интер 7-9 5

Група С
Порто - Манчестър Сити 0:0
Марсилия - Олимпиакос 2:1

0:1 Мади Камара 33, 1:1 Димитри Пайе 55-дузпа, 2:1 Димитри
Пайе 75-дузпа

Класиране
1. Mанчестър Сити 10-1 13
2. Порто 8-3 10
3. Олимпиакос 2-8 3
4. Mарсилия 2-10 3

Група D
Аталанта - Мидтиланд 1:1

0:1 Александър Шолц 13, 1:1 Кристиан Ромеро 79
Ливърпул - Аякс 1:0

1:0 Къртис Джоунс 58

Класиране
1. Ливърпул 9-2 12
2. Аталанта 9-8 8
3. Аякс 7-6 7
4. Мидтиланд 3-12 1

Â ÖÑÊÀ íÿìà êîíòóçåíè èãðà÷è
ïðåäè äâóáîÿ â Êëóæ

Треньорът на ЦСКА Бру-
но Акрапович коментира
предстоящото гостуване на
ЧФР Клуж в мач от група
"А" на Лига Европа. Боснен-
ският специалист обяви, че
няма поставена цел, но не-
говото желание е постига-
нето на победа в Румъния.
"Ние сме ЦСКА, най-големи-
ят отбор в България. Игра-
чите трябва да знаят каква
отговорност е това и вина-
ги да сме готови да го пока-
жем на терена.  Всеки един
мач трябва да се играе с
голямо желание. Искам да
вземем трите точки", споде-
ли Акрапович преди отпъту-
ването за Румъния.

"По всякакъв начин тряб-
ва да се опитаме да спече-
лим и пари, и точки. Не ми
е поставена специална цел.
Аз от себе си искам много,
да оправдая доверието в
мен. Трябва да мотивирам
отбора и да играем по на-
чина, по който се предста-
вихме в последния мач. Ня-
маме проблеми, ще мога да
разполагам с всички игра-
чи. Знаем колко мачове
изиграхме в последно вре-
ме. Нормално е някои фут-
болисти да са изморени.
Ако правиш много проме-
ни, няма как да намериш
най-добрата форма. Ще
опитам да направя рокада

на един или два поста, ако
някои са много изморени.
Искам винаги да излизаме
с най-добрия състав. Нямам
информация кой ще води
ЧФР Клуж. Не се занима-
ваме с проблемите на про-
тивника", добави треньорът
на ЦСКА.

"Всички имате информа-
ция, че при нас има футбо-
лист на проби. Как ще се
развият нещата, още не
знаем. Трудно е сега някой
да дойде на проби и да по-
каже нещо, защото ние на
всеки три дни играем ма-
чове. Не може нещо спе-
циално да се пробва", за-
върши Бруно Акрапович. ç

Ñêàíäàëåí ôðàíöóçèí
ùå ðúêîâîäè ìà÷à
íà "àðìåéöèòå"

От стр. 1

Българският тим загуби с 0:1 след теж-
ки тесли от Деларю. Гологлавият рефер

не посмя да отсъди явна дузпа за игра с
ръка на Михайличенко след удар на Крис-
тиян Малинов в 22-рата минута. Само се-
кунди след това пък Иван Турицов беше
изгонен с директен червен картон и ЦСКА
трябваше да играе повече от час с 10 ду-
ши.  В крайна сметка ЦСКА загуби госту-
ването си в Украйна с 0:1 и с общ резул-
тат 1:2 отпадна от надпреварата. ç

Сисиньо още не е готов за
игра. Това е единствената
промяна в сравнение с
групата от мача срещу
Тотнъм в Лондон", допълни
треньорът на Лудогорец.

"Антверпен е добър
отбор и неслучайно има 9
точки. От три години играе
по един и същи начин. Има
изграден стил и много
синхрон между футболисти-
те. Въпреки това има
своите слабости. За мен е
по-важно нашият отбор да
покаже истинското си
лице", завърши Станислав
Генчев.

Изпълнителният дирек-
тор на Лудогорец Ангел
Петричев изрази оптими-
зъм преди гостуването на
Антверпен. "Заминаваме с
малко по-добро настрое-
ние, тъй като възстанових-
ме нормалния тренировъ-
чен процес и изиграхме
два официални мача след

голямото разболяване в
Лудогорец. Аз вече съм
оптимистично настроен",
обяви Петричев.

"За да се върнем в още
по-добро настроение,
трябва да победим. Мисля,
че отборът ще покаже
съвсем различно лице в
този мач и ако късметът е
на наша страна, се надя-
вам да постигнем победа",
добави изпълнителният
директор на разградчани.

"Съвсем нормално е

различи хора и специалис-
ти да си правят реклама на
гърба на Лудогорец, твър-
дейки че преговарят с нас.
В момента Станислав
Генчев е начело на отбора
и нашата концентрация е
към оставащите два двубоя
от Лига Европа и срещите
в първенството до края на
годината. По-важното е
тимът да напипа верния
ритъм. Това е основната
задача в момента", каза
още Петричев. ç

25-годишният
бразилец Алекс
Сантана вече е
готов за игра
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Ръководят хора, които имат уста, но нямат глави,
коментира легендата на художествената гимнастика

Една от най-големите
фигури в историята на
художествената гимнасти-
ка в България - Нешка
Робева, атакува остро
ръководството на родната
федерацията в лицето на
председателя й Илиана
Раева след европейското
първенство в Киев. При-
чината е отсъствието на
ансамбъла от шампионата
заради положителна
проба за COVID-19 на
Ерика Зафирова и липса-
та на медали в индивиду-
алната надпревара при
жените.

Ето какво написа
Нешка Робева във Фейс-
бук: "Отмина Европейско-
то първенство - Украйна
2020 г. Едно първенство
абсолютно различно от
всички, които сме гледа-
ли… Първенство, по време
на което светът е замрял
в очакване... Недоверие…
Ужас. Едни вярват, други -
не… Болестта като че си
играе с нас… Затвориха
училища, театри, препъл-
ниха болниците… Отмени-
ха Олимпиада… Световни
и Европейски първенства
по различни спортове…

И точно тогава ръковод-
ството на ЮЕГ реши, че
ще проведе първенството
по художествена гимнасти-
ка. И то в Киев… Можем
само да поздравим и
ръководителите от ЮЕГ, и
организаторите на шампи-
оната в Украйна. Провеж-
дането на това състезание
бе необходим и силен ход.
Хората се нуждаят точно
от това - демонстрация на
силата на духа, преодоля-
ване на страха, борба и
победа… Победа на мла-
достта над страха… Живо-
тът, който продължава…
Да поздравим всички
участници, да поздравим
победителките. Да поздра-
вим нашите деца и треньо-
ри - Малката сладка Стили
и Ева... Боряна.

Без ръководителите и
ще изясня защо. Мисля,
че не трябва да си много
умен, още по-малко гениа-
лен, за да предвидиш, че
победата ще бъде за тези,
които съумеят да запазят
здравето си и участват.
Мисля, че нашият ансам-
бъл щеше да бъде неоспо-
рим първенец.

Защо не участва?
Защото го ръководят
хора, които имат уста, но
нямат глави. На въпроса
ми: "Как допуснахте
зараза в отбора месец
преди състезанието?"

Нешка Робева (вляво) обяви, че може да направи още
разкрития, свързани с неправилното управление

на българската художествена гимнастика

Исторически успех за
турския спорт под ръко-
водството на български
треньор. Камелия Дунав-
ска изведе ансамбъла по
художествена гимнастика
на Турция до безпрецеден-
тна първа европейска тит-
ла на първенството в Ки-
ев. Пред "Новините ON
AIR" златното момиче на
Нешка Робева разказа за
дългия път към върха,
трудностите и саможерт-
вите. "За мен тези моми-
чета вече са златни. Те
направиха изключително
голям скок в Турция. Ис-
тината е, че при нас до-
тичаха хора от делегаци-
ята, които плачеха като
деца", заяви Камелия Ду-
навска.
А след последните акор-

ди на съчетанието с три
обръча и два чифта бухал-
ки Дунавска в свой стил
не пести критиките си.
"Не успяха да покажат то-
ва, на което са способни.
Стресът ги натисна мно-
го. Първите ми думи бя-
ха, че са пропуснали въз-
можността да спечелят
още два медала", обясни
Дунавска.

Äóíàâñêà ïèøå
èñòîðèÿ,
íî çà Òóðöèÿ

А пътят до златото ни-
как не е лесен. Почеркът
на Дунавска е във всич-
ко, защото тя няма щаб
от помощници. "Нямаме
хореограф, нямаме екип,
но бих казала, че се спра-
вям добре", каза още тре-
ньорката.
Начело на ансамбъла тя

застава през 2017 годи-
на... по грешка. Грешка,
която след няколко годи-
ни ще се окаже истори-
чески шанс. "Аз съм прик-
лючила с България в про-
фесионален план", обяви
специалистката.
Повече от два месеца

преди състезанието Ду-
навска и петте момичета
са били изолирани от
околния свят в лагерна об-
становка. И макар че на
първенството в Киев за-
ради коронавируса в със-
тезанието между ансамб-
лите участвах само шест
отбора, Дунавска е убеде-
на - спортът не трябва да
спира. А следващата цел
е ясна - класиране на
Олимпиадата в Токио. ç

За по малко от три години
работа Камелия Дунавска
постигна исторически успех

с ансамбъла на Турция

(Бащата на една от състе-
зателките бе пренесъл
заразата.) И тогава чух
умопомрачителен отговор:
"А Вие какво искате,
децата да не виждат
родителите си?" Децата?!
Тези, които са напуснали
семействата си, за да се
състезават и чиято цел е
ясна - подготовка, учас-
тие, борба и победа в
състезания. Дейност
твърде скъпоструваща и
платена на фона на обща-
та мизерия, която цари в
държавата… Деца между
17, 20 и нагоре години? В
разгара на пандемията да
види татко си?! Месец
преди Европейското? Това
звучи тъпо до идиотизъм.
В бъдещата история на
този спорт в раздела "Е,
няма такова животно" ще
бъде записано със златни
букви: "Една видя баща
си, четири други и Бълга-
рия не видяха златните
медали, защото не видяха
и Европейското".

Катрин Тасева много
страдала през тази годи-
на?! Кой го допусна? Май
изкарала Короната от
коша с лъжите и я поста-
вила не където трябва.
Преди два месеца четох-
ме и слушахме за "героиз-
ма" на Катрин и Воложа-
нина с толкова тежки
травми как играят и
самоотвержено защитават
името на Клуб "Илиана-
Левски"? Контузени, с
болки в кръста, в краката,
в главата и къде ли не, но

спечелиха титлата за
любимия (правилния)
клуб. Лъчезара Пекова и
Невяна Владинова бяха
контузени  (за едната
вече се съмнявам), но и
дума не е ставало да им
предлагаме да участват за
"Левски". Предстояха им
много по-важни изяви,
бяха национални състеза-
телки…

Въпроси:
1. Защо толкова много

травми в националния
отбор при толкова много
възстановяване, масажи,
рехабилитация, почивки
на море, високопланинско
встъпване в тренировъч-
ния период… И при толко-
ва малко тренировки и
натоварване. Не е ли
време да се потърси
причината?

2. Кой носи отговор-
ност и кой ще понесе
последствията от неучас-
тието на ансамбъл жени?

3. Кой е допуснал и кой
ще понесе отговорността,
че пред национални
състезателки като приори-
тет се поставя клубно
състезание?

Време е някой да
отговаря както пред
колегите си, пред родите-
лите, феновете и минис-
терството, като признае
допуснатите грешки,
защото иначе ще решим,
че Бог не обича смелите,
но до известно време
гледа сеира на наглите…

Е, аз като Нешка
Робева, която е на 74 г.,

но все още е пощадена от
старческата деменция, ще
загатна, само ще загатна,
за един въпрос, който
обещавам, че ако не се
вземат мерки за корекция
на ситуацията, ще развия
с подробности…

Преди четири години,
когато на Общото събра-
ние Илиана Раева заяви,
че най-голямата грешка е
била, че е разрешила
Невяна Владинова и
Катрин Тасева да се
подготвят децентрализира-
но на "Герена", аз твърде
емоционално заявих, че
взимайки ги на "Раковс-
ки", ще ги провалят.

Невяна, която под
вещото ръководство на…..
на "Раковски", все едно на
кого, бе ударила дъното с
20-ото си място, изтеглена
на "Герена", спечели
единствена квота за
България (индивидуално) и
седмо място на Олимпий-
ски игри...

Може би съм се обър-
кала?! Ежедневно чувам,
но не разбирам, че успе-
хът й, както и кариерата
благодарение на центра-
лизираната подготовка
били невероятни?! А за
Катрин да не говорим…
Сбъркала съм, те не се
подготвяли за състезание
и за шампионки, те се
подготвяли за ръководи-
телки… Повечето плащат,
за да учат, на други им
плащат, за да?!...

Не съм пророчица, но
при наличието на елемен-
тарна мисловна дейност
човек би трябвало да се
замисли, предвиди, преце-
ни и промени някои неща.
И да спрат да дрънкат,
защото наистина ще
престанем да тъгуваме и
ще започнем да се смеем.

Казах и стоя зад думи-
те си. Но казах твърде
малко. Особено след
звучните плесници, които
Камелия Дунавска и М.
Василева зашлевиха пред
цяла Европа на тези,
които ги прогониха от
Родината…

Ще пиша, защото
заслужават. И заслужат
да бъдат отделени. И
заслужават специално
място, което имат отдавна
в моето сърце…. Ще пиша
и за "Македончето" -
Рейчи, защото "И сам
войнът е войн".

"Истината е полезна за
този, на когото я казват, и
вредна за този, който я
казва" - Блез Паскал.
Дано! Въпреки че…" ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
09.00 "За историята свободно" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

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

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

Стоичкова
21.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
00.30 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.45 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
02.45 "Не се страхувай" с Васил Василев

(п)
03.45 "Лява политика" с водещ Александър

Симов (п)
04.50 "За историята свободно" (п)
05.50 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня - коментарно предава-
не/п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Когато сърцето зове 4 - тв филм /6

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Влечугите
15.15 Влакът на динозаврите 3 - 13-сериен

анимационен филм /копродукция,
2011 г./

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

Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Студио "УЕФА Лига Европа"
19.55 Футбол: Антверп - Лудогорец, среща

от турнира на УЕФА "Лига Европа" -
пряко предаване от Белгия

22.00 Футбол: ЧФР Клуж - ЦСКА-София,
среща от турнира на УЕФА "Лига
Европа" - пряко предаване от Румъ-
ния

00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/

03.30 Бразди /п/
04.00 Туризъм.бг /п/
04.30 Когато сърцето зове 4 - тв филм /6

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.
14

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-
мация, сериал, еп. 19

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

еп. 17
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 169, 170
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.

5, еп. 22
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с. 14, еп. 104
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 117
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

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

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 1
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 23
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 86

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 4

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 12 - 15

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 4

09.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 5
10.00 Семейство Флинтстоун: Разбиване

през каменната ера
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 16
12.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 2
13.00 Принцесата и Дракона
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,

еп. 5
16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 6
17.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 3
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 17
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 4, еп. 8
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа, групова

фаза V кръг: ЛАСК - Тотнъм
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа, групова

фаза V кръг: Йънг Бойс - Рома
00.00 Лига Европа, обзор
00.45 "Опасна мишена" - екшън, трилър

(САЩ, 2015), режисьор Кевин Кара-
уей, вролите: Майкъл Джей Уайт,
Макс Райън, Стив Остин, Иън Шорт и
др. [16+]

02.30 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 17
03.30 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 8
04.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 11,

12
07.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

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

сериал
10.00 "Голямата сделка" - комедия, крими-

нален (САЩ, 2001), режисьор Джей-
сън Енслър, в ролите: Рей Романо,
Кевин Джеймс, София Вергара, Джу-
лиет Люис, Ким Коутс, Бърт Рей-

нолдс, Майкъл Рапапорт, Ерик Алън
Креймър, Бари Нюман и др.

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал, еп. 1
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 10, 11
19.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 103
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 2
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 9, 10
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 14, 15
00.00 "Голямата сделка" /п./ - комедия,

криминален (САЩ, 2001)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Кухня" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
15, 16

08.00 "Майчински инстинкт" - трилър (тв
филм, САЩ, 2017), режисьор Фар-
хад Ман, в ролите: Ейприл Боулби,
Джени Габриел, Мат Пейдж, Алисън
Харбърт и др.

10.00 "Добрият доктор" - сериал, еп.17, 18
12.15 "Каубои и извънземни" - фантастика,

екшън, уестърн (САЩ, 2011), режи-
сьор Джон Фавро, в ролите: Даниел
Крейг, Харисън Форд, Оливия Уайлд,
Абигейл Спенсър, Кланси Браун, Пол
Дейно, Сам Рокуел, Кийт Карадийн и
др.

14.45 "Новите елхички" - комедия (Русия,
2017), режисьори Жора Крижовни-
ков, Дмитрий Кисельов, Александр
Карпиловский и др., в ролите: Иван
Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий
Нагиев, Юлия Александрова, Антон
Богданов, Валентина Мазунина, Еле-
на Яковлева и др.

16.30 "Луди богаташи" - комедия, романти-
чен (САЩ, 2018), режисьор Джон Чу,
в ролите: Констънс У, Хенри Голдинг,
Мишел Йео, Джема Чан, Кен Джонг
и др.

19.15 "Рок Дог" - анимация, комедия, семе-
ен (Китай, САЩ, 2006), режисьор Аш
Бранън

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мисията невъзможна" - екшън, три-

лър (САЩ, 1996), режисьор Брайън
Де Палма, в ролите: Том Круз, Джон
Войт, Еманюел Беар, Хенри Чърни,
Жан Рено, Кристин Скот Томас, Ва-
неса Редгрейв и др.

23.15 "Утеха" - криминален, психотрилър

(САЩ, 2015), режисьор Афонсо По-
ярт, в ролите: Антъни Хопкинс, Джеф-
ри Дийн Морган, Аби Корниш, Колин
Фарел, Зандър Бъркли, Шарън Ло-
рънс, Рей Хернандес и др. [16+]

01.30 "Последните елхички" - комедия (Ру-
сия, 2018), режисьори Тимур Бек-
мамбетов, Егор Баранов, Анна Пар-
мас и др., в ролите: Иван Ургант,
Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев,
Елена Яковлева, Юлия Александро-
ва, Даниил Вахрушев и др.

03.30 "Момичето с всички дарби" - екшън,
приключенски (САЩ, 2016), режи-
сьор Колъм Маккарти, в ролите:
Джема Артъртън, Пади Консидайн,
Глен Клоус, Сениа Нануа и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
/п/

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

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна иг-

ра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (преми-

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

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 15
00.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
01.30 "Женени с деца" - ситком, сезон 10
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

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

07.10 "Ще се срещнем след седем години"-
романтичен филм с уч. на Пенелопе
Митчъл, Реджиналд Велджонсън, Крис
Катан, Шейн Харпър, Бруно Амато,
Чейс Колман, Шаника Кноулес и др.
/п/

09.00 "Мъж за всеки месец" - семеен филм
с уч. на Карлсън Йънг, Арън Якубен-
ко, Джъстен Алперт, Джолийн Блалок
и др.

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

12.00 "Мистериите на Ема Фийлдинг: По-
горчиво от смъртта" - мистерии с уч.
на Кортни Торн-Смит, Джеймс Тъпър,
Адам ДиМарко и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Мъжко момиче" - семеен филм с уч.

на Макензи Вега, Сал Стауърс, Тон
Мейдън, Грег Пероу и др.

16.20 "Любов извън играта" - романтична
комедия с уч. на Емили Кини, Джон
Риърдън, Хейли Сейлс и др.

18.10 "Отмъщението на шаферките" - ро-
мантична комедия с уч. на Рейвън-
Симоне, Джоана Гарсия, Бет Броде-
рик, Дейвид Клейтън Роджърс и др.

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "С дъх на канела" - драма с уч. на
Чанинг Тейтъм, Аманда Сийфрид, Ри-
чард Дженкинс, Хенри Томас и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.00 "Таен агент" - трилър с уч. на Даян
Крюгер, Мартин Фрийман, Кас Анвар
и др. /п/

Тв програма - четвъртък, 3 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Повишаване на температурите
Днес започва затопляне. Минималните температури все още ще са ниски, от около минус 6 до минус 1

на повечето места. През деня, на фона на променлива облачност, дневните температури по високите места
в низините и на изток ще се повишат и ще са от 3 до 8 градуса. Все още малко по-ниски ще останат те в
местата с мъгли в низините.

В петък минималните ще са от около минус 1, минус 2 на запад до плюс 4-5 градуса в източните райони,
където ще се появи и усилва до умерен вятър от югоизток. Ще бъде облачно, на места в западните и южни
райони ще превали дъжд. Дневните температури в източната половина и северно от планините ще достигнат
9 до 13 градуса. В западната половина на страната ще са до 6-8 градуса. Привечер и преди полунощ
преваляванията ще спират.

В събота и неделя ще бъде доста топло за декември, с положителни минимални температури в цялата
страна и дневни стойности от около 10 на запад до 16-18 градуса на места в източните райони и северно
от планините, където ще духа южен вятър. Възможно е на места там температурите да доближат и 20
градуса.

Облачността ще се увеличава и вплътнява и в неделя от запад ще започнат превалявания от дъжд, които
през нощта срещу понеделник ще обхванат западната половина на страната. На отделни места не е изклю-
чено да прегърми.

В понеделник вятърът ще се ориентира от изток, а температурите ще се понижат с няколко градуса, но
ще остане значително по-топло от обичайното за декември.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Утеха" - криминален,
психотрилър, в ролите: Антъни Хопкинс, Джефри
Дийн Морган, Аби Корниш, Колин Фарел, Зандър

Бъркли, Шарън Лорънс, Рей Хернандес и др. [16+]
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На 4 декември от 19.30
ч.  в Сатиричния театър
"Алеко Константинов" ще
гледаме пиеса от Оскар
Уайлд. Постановка: Бойка
Велкова. Участват: Силвия
Лулчева, Стефания Кочева,
Добрина Гецова, Полин
Лалова, Росица Александ-
рова, Михаил Сървански,
Симеон Гълъбов, Иван
Панев, Константин Иконо-
мов, Васил Грънчаров,
Мартин Христов, Красимир
Куцупаров.

"Смехът на Уайлд е
ведър и безгрижен, но зад
тази светлина и лекота се
крие едно съмнение, което
и днес продължава да ни
вълнува - способни ли сме
да обичаме от все сърце,
да приемаме другия без

Красиви спектакли на
Варненска сцена
В Държавната опера във Варна
ще се играят представленията
на мюзикълите "Парижката
Света Богородица" от Рикардо
Кочанте, реж. Петко Бонев на
21 декември и  "Чикаго" от
Джон Кандър, реж. Борис
Панкин  на 29 декември.
"Парижката Света Богородица" е
по романа на Виктор Юго, с
оркестрация на Данко Йорданов,
включва световни хитове на
оригиналния им език. В ролите
на Квазимодо и Есмералда се
превъплъщават любимите на
публиката Велин Михайлов и
Лилия Илиева.

Трети Хайнански
международен
кинофестивал в Китай
Премиерно ще бъдат показани 97
филма в рамките на Третия
Хайнански международен
кинофестивал от 5 по 12
декември в южната китайска
провинция Хайнан. Има световни
премиери и филми, показвани за
първи път в Азия. 15 филма ще
бъдат показани онлайн. Сред тях
са такива на Киьоси Куросава, на
палестинския режисьор  Елия
Сюлейман, на британския
режисьор Кен Лоуч. Отделна
награда има за младите режисьо-
ри под надслов "Здравей, бъдеще.
Награда за нови таланти".

Íàêðàòêî

:

Екипът на Държавната опера
във Варна при Театрално-музика-
лен продуцентски център-Варна ка-
ни своята публика преди Коледа
на балета "Лебедово езеро" - 17
декември от 19.00 ч. Участва при-
мабалерината от Националната
опера и балет на Северна Маке-
дония Мария Кичевска.

Спектаклите на "Лебедово езе-
ро" и "Лешникотрошачката" в рам-
ките на V международен балетен
форум - Варна 2020, носят по-
черка на изтъкнатия руски хореог-
раф Сергей Бобров и са посвете-
ни на 180 години от рождението
на великия балетен композитор
Пьотр Илич Чайковски.

На сцената ще партнират  на
Кичевска в ролята на Принц Зиг-
фрид - Франциско Руиз, солист
на Държавната опера-Варна, а в
ролята на Ротбарт  е Павел Кир-
чев, премиер-солист на Операта
във Варна.

Ïðèìàáàëåðèíàòà  Ìàðèÿ Êè÷åâñêà
ùå òàíöóâà âúâ Âàðíà

Пейзажът на Иван Айвазовс-
ки "Корабокрушение на брего-
вете на Черно море" бе прода-
ден най-скъпо на търг в Лон-
дон. Той е топ-лот на "руските"
търгове на "Сотбис". Картината
стигна до рекордната цена 2,3
милиона фунта стерлинги. На
второ място се оказа картината
на Константин Сомов "Спяща да-
ма в стаята с рокля от 18-и век"
- продадена за 1,1 милиона фун-
та стерлинги.  Наричат Айвазов-
ски художника на неизказаното
прекрасно.

Морето остава основна тема
в картините до края на живота
му. Един от най-ярките руски ар-
тисти на своето време, Айвазов-
ски е популярен и извън Русия.
Има безброй самостоятелни из-

Ïåéçàæ íà Àéâàçîâñêè ñòàíà òîï-
ëîò íà òúðãîâåòå â Ëîíäîí

"Ïèïè Äúëãîòî

÷îðàï÷å" ñòàíà

íà 75 ãîäèíè

ложби в Европа и САЩ. През поч-
ти 60-годишната си кариера той
създава около 6000 картини, ко-
ето го прави един от най-плодо-
витите художници на века. В кар-
тините му преобладават морски-
те пейзажи, често изобразява и
батални сцени и потрети. По-го-
лямата част от творчество на Ай-
вазовски е в руски, украински и
арменски музеи, както и в част-
ни колекции. ç

предразсъдъци, да се
отдаваме напълно, да
разбираме и прощаваме
без лична изгода, без
излишна гордост и егои-
зъм.

Именно това е голямото
предизвикателство пред
всеки постановчик на
Оскар Уайлд - неочаквани-
те дълбочини на нравстве-
ното прозрение зад весе-
лия смях, психологическата
нееднозначност, скрита в
задъханото темпо на
събитията.

Ако наистина се дове-
рим на Оскар Уайлд и
признаем, че изкуството е
"търсене на тайната на
живота", то аз се надявам
чрез нашата интерпрета-
ция на "Ветрилото на

лейди Уиндърмиър" дейст-
вително да се научим чрез
ведростта на всеочиства-
щия смях да открием по-
пряк път към щастието,
доверието и любовта,
защото в тази пиеса

щастливият край ни показ-
ва как всички герои дейст-
вително са се променили
и заживяват по съвсем
нов и по-пълноценен
начин".

Бойка ВЕЛКОВА

Мария Кичевска ще танцува и
в главната роля на Клара от ко-
ледната класика "Лешникотрошач-
ката" на 18 декември от 19.00 ч.
На следващата вечер, 19 декемв-
ри, от 19.00 ч. варненската ба-
летна прима Илиана Славова ще
пресъздаде образа на Клара, ко-
ронна роля в нейния репертоар.
Главните роли на Принц Лешни-
котрошач ще изпълнят съответно
Павел Кирчев  на 18 декември и
Марко ди Салво - 19 декември. ç

Дългото чорапче" на Аст-
рид Линдгрен, излиза за
първи път през 1945 г. и
бързо набира популярност.
Сред детската аудитория
тя е любима не само в
скандинавските страни.

Появата й е определе-
на за най-важното култур-

но събитие в Швеция за
последните 150 г.  Тя е пре-
ведена на 70 езика, про-
дадени са над 60 милиона
екземпляра. На български
език книгата достига до
нас през 1968 г., в брилян-
тния превод на Вера Ган-
чева. ç

Столичната библиотека
отбелязва 75-годишния
юбилей на книгата "Пипи
Дългото чорапче" и култо-
вата й героиня с интерес-
ни арт инициативи.

Една от най популярни-
те и емблематични детски
книги на XX век - "Пипи


