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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Äâîåí ñïàä ïðè ïî÷èíàëèòå îò COVID-19,
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Можем да пишем тройка
по милост на правителството
за взетите мерки заради
закъснението и туткането.
Мерките са неадекватни.
Разнобоят при нас е напълно карикатурен, коментира
икономистът проф. Боян
Дуранкев.
Проблемът е, че икономиката ни не е българска и
зависи от другите икономики. Нас ни третират като
страна с лесна и евтина
работна ръка. Трябва витаминозно лечение на иконо-
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миката, категоричен е професорът. Бъдещето на нашите
деца и внуци е ипотекирано,
разгневи се Дуранкев. Според него бюджетът за следващата година е "прекалено
оптимистично съставен, с
хубав икономически растеж,
с възможност за повече
европари и заеми". Гледайки
към бъдещето, няма спасение освен промяна на
данъчната политика, цялата
фискална политика, преизчисляване на заплати,
посъветва той.
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Áúäåùåòî íà íàøèòå äåöà è âíóöè å èïîòåêèðàíî,
ïðåäóïðåäè èêîíîìèñòúò ïðîô. Áîÿí Äóðàíêåâ

ÁÑÏ: Ïðîêóðàòóðàòà äà ñå çàåìå ñ âîäíàòà êðèçà
Åêîìèíèñòúðúò ðàçêðè èñòèíàòà çà êîðóïöèÿòà â óïðàâëåíèåòî, ïðèïîìíèõà ñîöèàëèñòèòå
БСП сезира главния прокурор за изнесените факти за безстопанственост, корупция, престъпно бездействие и умишлени действия на министри,
областни управители и
кметове, засягащи напо ите л ни с ис те ми,
язовири, ВиК инфрас-

труктура, пречиствателни станции, съобщи лидерът на българските социалисти Корнелия Ниова във Фейсбук.
Реакцията на БСП
е само ден след като
министърът на околната среда и водите
Емил Димитров изне-

се по време на петъчния парламентарен
контрол скандални
факти във ВиК сектора. Той предупреди, че
те ще доведат до водна
криза в страната и водни бунтове.
По повод скандала
депутатът от БСП Георги Свиленски заяви:

"Министър Димитров
разкри същността на
това управление от
престоя му само за 89 месеца в правителството. А представяте ли
си какво се е случвало
в останалите 10 години на това управление,
както и какво се случва в останалите ми-
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София.
Полицаи от
страната се
събраха на
площад
"Княз
Александър I"
на протест с
искане за
по-високи
заплати
в системата
на МВР.
Митингът
започна с
едноминутно
мълчание в
памет на
загиналите
им колеги.
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нистерства?", попита
социалистът, като уточни, че Димитров говори за кражби, престъпления, кражба на настояще и кражба на бъдеще. Вече и самите
министри на Борисов
се възмущават от това, което се случва в
управлението му. < 3

Ñàí Ôðàíöèñêî
âúâåæäà
ïîëèöåéñêè
÷àñ

Сан Франциско въвежда от днес
полицейски час и други ограничения
заради коронавируса. Магазините, които
не продават стоки от първа необходимост, ще бъдат затворени. От 22 ч. до
5 ч. местно време се забраняват
събиранията, мярка, която ще остане в
сила до 21 декември. Някои предприятия, които работят на закрито, ще
трябва да намалят броя на клиентите
си или да затворят. Същите мерки ще
се прилагат в окръг Сан Матео, намиращ се близо до Сан Франциско. ç

ÑÏÎÐÒ

Ëóäîãîðåö
ñå çàâúðíà
íà âúðõà

Лудогорец победи Ботев (Вр) с 2:1 в
среща от 14-ия кръг на Първа лига и
се завърна на върха в класирането с
29 точки. В 16-ата минута Венцислав
Керчев насочи топката в собствената
си врата (1:0). Врачани изравниха с
попадение на Педро Лагоа (1:1).
Лудогорец поведе с попадение на
Жозуе Са в 32-рата минута (2:1).
Втората част започна с добра възможност за гостите, но Юлиан Ненов се
размина с изравняването, след като
топката срещна страничния стълб. ç

ри липсата на доказано средство срещу
COVID-19 властта реши да ни приложи терапията "Локдаун на гладно". В петък бяха затворени редица бизнеси, десетки, а може би стотици хиляди майки ще трябва да
прекъснат временно работа (с обезщетения за жълти стотинки), за да гледат
децата си у дома, потреблението даже при отворените предприятия и магазини ще пада, защото хората са твърде наплашени
за здравето и доходите си.
И отново забранителните
мерки са факт, но социалния им отговор го няма. При
непрестанно растящи заради разюздана спекула
цени няма как с една подхвърлена минимална работна заплата да бъдат посрещнати даже и най-нормалните нужди на човека
и семейството - храна и
лекарства. И тук въобще
не говорим за "глезотии"
като нормално посрещане
на предстоящите коледни
и новогодишни празници.
На този фон особено нагло безхаберие показват управляващите по отношение
на битовите сметки. Растат цените на вода, ток,
парно, нищо че екоминистърът прогнозира тежка
водна криза!? Но е истинско кощунство сега, в месеца на локдаун и на предстоящия ръст на безработицата и фалитите, да няма реално отсрочване на
сметките към дружествата
монополисти. Да не говорим за лобисткия нонсенс,
че в галерията и в училището можеш да се заразиш, но докато плащаш
сметки и кредити - не можеш. Че в парка е опасно
(един политик пак настоява за тяхното затваряне),
но колекторските фирми и
ЧСИ-тата могат да тормозят гражданите по домовете им… Разумното отлагане на битовите сметки не
е лукс, нито милостиня към
изстрадалите вече 30 години от монополистите
граждани. То е минималният дълг на държавата към
българите във време, в което ги ограничава и ликвидира техния жизнен
стандарт. И разбира се наложителен е мораториум
върху вдигането на тези цени през следващата година, защото икономиката ще
се възстановява бавно, но
семейният бюджет още побавно… И хората, а не монополистите, опериращи с
милиарди, се нуждаят от
спасителна глътка въздух!
Иначе… 2021-ва ще стане
2013-а, септември ще бъде май или пък януари ще
бъде юни, ако си спомним
кога, как и защо българинът излезе на улицата, за
да брани правата си и да
си върне превзетата държава.

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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И предупреждава утре шофьорите да тръгват с автомобили,
готови за зимни условия. Това
съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". През
нощта и утре се очаква понижение на температурите, а в Северна и Западна България метеорологичната прогноза е за понижение на температурите, силен вятър и дъжд, който ще преминава в сняг.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да

тръгват с автомобили с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата

дистанция и да не предприемат
резки маневри. Блокирането на
движението от превозни средства, които не са подготвени за
зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Областните пътни управления
следят метеорологичните прогнози по райони и ще предприемат
обработка на настилките.
В поддържането на 20 000
км републикански пътища през
зимните месеци ще участват около

3000 снегопочистващи машини снегорини, техника за разпръскване на пясък и т. н. По опорните
пунктове има инертни материали
- сол, пясък, калциев двухлорид
за обработка на настилките.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават
информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на
АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел.
0700 130 20 в АПИ. ç

Ðåàëíîñòòà íà âëàñòòà:

Áåçðàáîòèöàòà ïàäà,
ìåðêèòå íÿìà äà ñå çàòÿãàò
Ó÷èëèùàòà îòâàðÿò ñëåä
Íîâà ãîäèíà, îáåùà
ìèíèñòúð Äåíèöà Ñà÷åâà
Безработицата намалява
от 9% през май на 6,9%
през октомври, заяви пред
БНР министърът на труда и
социалната политика
Деница Сачева и прогнозира известно покачване
през декември, тъй като
затворените бизнеси могат
да освободят хора, които
да отидат на бюрото по
труда въпреки предложените икономически мерки.
"Очакваме известен
ръст на безработицата, но
не очакваме да се случи
нещо катастрофално да
края на годината. Не
очакваме безработицата
до края на 2020 г. да е
повече от 7%", категорична
беше тя и посочи, че
регистрираните безработни към днешна дата са 227
909 души, а най-много са в
София, Пловдив, Бургас и
Варна.

Сачева изтъкна, че
поддържа тезата, че на
21 декември трябва да
започне отваряне на
бизнесите:
"Не предвиждаме построги мерки, тези в
момента дават възможност
поне с 30% да можем да
овладеем заболяемостта и
дори с по-висок процент
да намалим смъртността
от коронавируса. Всичко е
въпрос на общо разбиране
за необходимостта от
дисциплина и спазване на
мерките, за да не се
налага да затягаме още
коланите след края на
този локдаун".
По думите й училищата
ще отворят след Нова
година, това допълнително
ще ни даде възможност да
овладеем негативните
тенденции в развитието на
епидемията.

"Средствата, които
отиват при работодателите
по мерките "60 на 40", "80
на 20" и "Заетост за теб",
са само за заплати и не
могат да бъда използване
за нищо друго", посочи
министър Сачева.
Тя беше категорична,
че мерките могат да бъдат

комбинирани, но един и
същи човек - работник или
служител - не може да
получава пари по всички
мерки едновременно, но
един работодател може да
комбинира всички мерки,
за да осигури средства за
различни свои работници и
служители.ç

Äâîåí ñïàä ïðè ïî÷èíàëèòå îò COVID-19,
ïî-ìàëêî çàðàçåíè, íî ïðè ïî-ìàëêî òåñòîâå
За пръв път от доста време
насам се отчита сериозен спад в
броя на новите заразени от коронавирус в България.
Има 1792 нови случая, но не
трябва да се забравя, че през
съботния ден са направени едва
4928 теста, при 9179 в петък.
Броят на починали от коронавирус обаче не се влияе от тестовете и за щастие, също е понисък от вчера и предходните дни,
а именно 69, информира Единният информационен портал.
За сравнение, в петък живота

си са изгубили 151 души. С днешните общият брой на жертвите
става 3749. Припомняме, че в понеделник бе регистриран нов черен рекорд по брой починали в
страната ни за денонощие - 189.
Излекуваните в събота са
1039, което е по-малко от петък, когато бяха 1865.
Заболелите у нас вече достигнаха 141 747, активните случаи са 90 219. Излекуваните общо са 47 779 души. Хоспитализирани са 6830 души, 431 са в
интензивно отделение. ç



Î÷àêâà ñå çàñòóäÿâàíå, ÀÏÈ ïðèïîìíÿ
íà øîôüîðèòå äà ñà âíèìàòåëíè

Íà òîçè äåí

Събития
1789 г. - Генуа продава на Франция остров Корсика.
1853 г. - Руският военен флот унищожава турските военни кораби в морската
битка при Синоп.
 1919 г. - Приет е Закон за търговията със зърнени храни и с произведенията
от тях, с който се установява
държавен монопол върху износа на зърнени храни от България.
 1938 г. - Правителството на Чехословакия капитулира и се съгласява да изпълни подписаното в Мюнхен
съглашение между хитлеристка Германия, Италия, Франция
и Великобритания, което дава
право на Германия да анексира Судетската област.
 1944 г. - С освобождаването на сръбския град Нови Пазар завършва първата
фаза от участието на България във Втората световна война на страната на Антихитлеристката коалиция.
 1982 г. - Излиза на
пазара най-продаваният албум
за всички времена Thriller на
Майкъл Джаксън.
Родени
 1667 г. - Джонатан
Суифт, британски писател
1817 г. - Теодор Момзен, германски историк, поет
и правист

 1835 г. - Марк Твен,
американски писател
1874 г. - Уинстън Чърчил, министър-председател на
Обединеното кралство, Нобелов лауреат
Починали
 65 г. или 70 - Свети
апостол Андрей Първозвани,
1900 г. - Оскар Уайлд,
ирландски драматург и поет
 1943 г. - Тодор Ангелов, български и белгийски антифашист, национален герой
на Белгия
1954 г. - Вилхелм Фуртвенглер, германски диригент
 1955 г. - Александър
Балабанов, български писател,
поет, литературен критик
 1957 г. - Бениамино
Джили, италиански оперен певец - тенор
 1976 г. - Иван Якубовски, съветски маршал
1982 г. - Филип Кутев,
български фолклорист и композитор
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ÁÑÏ ñåçèðà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð çà
èçíåñåíèòå ôàêòè çà êðèçà âúâ
ÂèÊ ñåêòîðà
Âîäàòà å íàöèîíàëíî áîãàòñòâî
è âúïðîñ íà íàöèîíàëíà
ñèãóðíîñò, êàòåãîðè÷íà å
Êîðíåëèÿ Íèíîâà
БСП сезира главния
прокурор за изнесените
факти за безстопанственост, корупция, престъпно
бездействие и умишлени
действия на министри,
областни управители и
кметове, засягащи напоителни системи, язовири,
ВиК инфраструктура,
пречиствателни станции,
съобщи лидерът на българските социалисти
Корнелия Ниова във
Фейсбук. Реакцията на
БСП е само ден след като
министърът на околната
среда и водите Емил
Димитров изнесе по
време на петъчния парламентарен контрол скандални факти във ВиК
сектора. Той предупреди,
че те ще доведат до
водна криза в страната и
водни бунтове. "Водата е
национално богатство и
въпрос на национална
сигурност", написа Корнелия Нинова и уточни:
"Сезираме главния прокурор за изнесените факти.
Ще му предоставим
стенограмата от заседанието, за да започне проверка за евентуални
извършени престъпления
от министри, от областни
управители и кметове,
както и от самия премиер
Борисов за неупражнен
контрол". Веднага след

изложението на министър
Димитров със силно
смущаващите данни за
ВиК сектора лидерът на
левицата в парламента
Корнелия Нинова заяви от
трибуната: "Чухте найвярната и безкомпромисна оценка на управлението на Бойко Борисов.
Въпросите за въздуха,
чистата вода и храна са
въпроси за здравето на
нацията". ç

Íàðîäúò íè å äîñòîåí, íå ìîæå ïîâå÷å äà òúðïè òàêàâà âëàñò!
"Не може един достоен народ да продължава да търпи това.
Ние имаме достойнство на българи, трудолюбие, чест, знание. Не
можем да позволим повече този човек, този начин на управление
да съсипват държавата", това обобщение за ситуацията сега и
времето назад, доминирано от Борисов и ГЕРБ, направи лидерът
на българските социалисти Корнелия Нинова в ефира на БСТВ.
Нинова се обърна към сънародниците си: "Самочувствие, достойнство, реакция - за това ви призовавам. Всичко зависи от нас.
Зависи в деня на изборите. Начинът да се промени това, което се
случва, да тръгнат нещата нагоре е висока избирателна активност. Избирайте и гласувайте за когото пожелаете. Не бъдете пасивни". Тя отново критикува мнозинството на власт: "Мерките на
управляващите са непоследователни, хаотични, непредвидими. Не
могат да управляват кризата, по три пъти на ден променят наредби. Това е големият проблем, защото води до липса на доверие в
управлението, което кара хората да не вярват в мерките". Общините от години наред се натоварват с все повече задължения,
държавата им ги прехвърля, а сега в кризата, това е много тежък
удар срещу тях, е наблюдението на БСП, изразено от председателя
Корнелия Нинова. "Ние предложихме финансов пакет за помощ на
общините отново. Дългосрочното решение е да им се преотстъпи
част от данъка, който събират от данъците върху физическите
лица", конкретизира лидерът на левицата. По повод на Бюджет

2021 Нинова коментира: "Днес направихме анализ и равносметка
на случилото се. Направили сме 204 алтернативни предложения в
бюджета на правителството. 24 в бюджета на НЗОК, 42 в бюджета
на ДОО, 138 предложения в държавния бюджет. Ние четвърта година предлагаме алтернативен бюджет. Преди това не е имало такава
практика. Тези числа показват, че имаме готовност и знаем какво
искаме и как да го направим конкретно. Сигурно сме единствената
държава в Европа, в която при обсъждане на бюджета правителството го няма. Председателят на бюджетната комисия не казва
нито дума по бюджета, министъра на финансите - също. По бюджета на Здравната каса имаме 7 изказвания, ДОО - 24 срещу 0 на
управляващите. 51 срещу 2 изказвания при големия бюджет. Общо
82 изказвания от нашата парламентарна група. Държавнически, с
грижа за хората. Те имаха само 2 изказвания. Правителството искаше само формално да има бюджет, да претупат процедурата. Не
бяха убедени в това, което предлагат, защото никой не излезе да го
защити. Неадекватен бюджет предложиха, с оглед на обявеното
затваряне на държавата и новите икономически мерки, които правителството иска да въведе", позова се на строгата статистика
Нинова. Корнелия Нинова подчерта, че с депутатите доброволци
ще се опитат да покрият цялата страна и им благодари. Нинова
обърна внимание, че пари в бюджета се намират, но най-вече хора
липсват - хора в болниците, в отделенията.

Ñúçèäàòåëÿò íà ìîäåðåí Ïëåâåí Àíäðåé Ðîìàíîâ íàâúðøâà 94 ãîäèíè
Дългогодишният комсомолски, партиен, кооперативен и стопански деец Андрей Романов,
когото поколения плевенчани
свързват с най-успешните периоди на развитие на града, навършва 94 години.
Андрей Романов е роден на
30 ноември 1926 г. в с. Славовица, Плевенско. Завършва основно образование в родното си
село, а средно в плевенската
мъжка гимназия. През 1967 г.
завършва Академията за обществени науки и социално управление със специалност "Икономист". Активен участник е в младежкото бригадирско движение.
От 1952 г. е завеждащ отдел и
секретар в ОК на Комсомола.
През 1956 г. е последователно
отговорен работник в Градския
и инструктор в Окръжния коми-

тет на БКП, след което става председател на Физкултурното движение в Плевен. От 1966 г. е председател на ОС на Профсъюзите,

от 1967 г. - секретар на ГК на БКП
в града, от 1971 до 1979 г. - председател на ИК на Градския народен съвет (кмет) - Плевен, от 1979

до 1987 г. - председател на ОНС
Община - Долна Митрополия, след
което се пенсионира. Председател
на Комитет за възстановяване на
парк "Кайлъка". Награждаван е с
ордени: сребърен "Орден на труда", "Червено знаме на труда", "Девети септември" I степен и орден
"Народна република България" III
степен. След пенсионирането си
продължава да живее с проблемите на града. Благодарение на активната му служебна и обществена дейност преди това и събраните познания и опит той се отдава
на творчество. Съвместно с Тодор
Илиев написват книгата "Славовица през вековете", която излиза
от печат през 2005 г. Във втората
си книга "Време на мечти, време
на дела", отпечатана през 2007 г.,
той разказва за своя живот. С решение на Общинския съвет - Пле-

вен, от 2014 г. Андрей Романов
Цветанов е обявен за Почетен
гражданин на Плевен.
Към него и към успешното му
дело за родния град уважение
проявяват плевенчани от всички
поколения, професионални групи и политически сили. С името
му съгражданите най-силно свързват изграждането не само на модерна инфраструктура, жилища и
индустриални обекти, но и визитната картичка на Плевен - "Панорамата". Романов бе и активен член на Инициативния комитет за отбелязването на 140 години от освобождението на Плевен. Активен член е и на Движението на ветераните в БСП.
ЗЕМЯ му желае крепко
здраве, дълголетие
и късмет!
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Данъчна ваканция, отлагане
на плащанията на фирмите към
хазната, отмяна на авансови
вноски, съкращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко
това, което бе поискано от бизнеса по време на втория частичен локдаун в държавата, няма
да бъде осъществено, заяви пред
"Дарик радио" финансовият министър Кирил Ананиев. По неговите думи, данъците и осигуровките вече са били разсрочени

веднъж и второ такова действие
би било пагубно за държавния
бюджет.
"Това значи нов дълг", обясни министърът. След което допълни, че задачата му като финансист номер едно била тежка
- от една страна, да води консервативна политика и да осигури фискална стабилност, от друга, да предприеме адекватни мерки в подкрепа на бизнеса, от трета - да отговаря на хората, кои-

то го обвиняват, че води страната към прекомерен дълг. Така че
той и неговото министерство
опитвали да търсят баланс между всички тези очаквания и към
момента успявали. Що се отнася до мерките за бизнеса, то държавата щяла да поеме отговорност и до седмица ще представи
схема, която ще компенсира бизнеса с процент от оборота за
всички фирми, които са спрени
с изрична държавна заповед.ç

Ïðîô. Áîÿí Äóðàíêåâ:

Ïèøåì òðîéêà ïî ìèëîñò
íà ïðàâèòåëñòâîòî
Áèçíåñúò èñêà ïîìîù çà ïðîïóñíàòè ïîëçè,
à íå çà îáåêòèâíî íåîáõîäèìè ðàçõîäè,
çàÿâè èêîíîìèñòúò

Можем да пишем
тройка по милост на
правителството за взетите
мерки заради закъснението и туткането. Мерките са
неадекватни. В повечето
страни не само правителствата, а и всички политически сили постигнаха
пълен консенсус срещу
външния враг. Разнобоят
при нас е напълно карикатурен, коментира пред
БНР икономистът проф.
Боян Дуранкев. По думите

му България е попаднала в
сектора страни на Запада,
които са реагирали на
ситуацията с прекалено
дълго колебаене. Има
страни, които имат правото
да печатат неограничен
тираж пари, те си позволяват да разхвърлят благодат
от хеликоптерите, докато
страни с ограничени правомощия - по-слабо развитите
като нас, няма как да не
преминат към диетичен
режим, при който трябва да

се подпомагат най-засегнатите слоеве от населението плюс онези сектори
от икономиката, които ще
ги убиеш, ако не ги
подпомогнеш на момента.
Трябва витаминозно
лечение на икономиката,
категоричен е професорът. Нещо тревожно в
момента е, че исканията
от бизнеса са по линия
на пропуснатите ползи, а
не по линия на обективно
необходими разходи.
Проблемът е, че икономиката ни не е българска и
зависи от другите икономики. Нас ни третират
като страна с лесна и
евтина работна ръка.
Когато става дума за
икономика, в действие
влиза болшевизмът.
Според него бюджетът за

следващата година е
"прекалено оптимистично
съставен, с хубав икономически растеж, с възможност за повече европари и заеми". През 2023
година ще имаме дълг
около 16 млрд. долара,
при Тодор Живков беше
10,5 млрд. долара. Но ако
тогава сме били 9 милиона души, от които 7 милиона са се трудели, сега
сме под 7 милиона, от
които се трудят 2,5 милиона. Бъдещето на нашите
деца и внуци е ипотекирано, разгневи се Дуранкев.
Гледайки към бъдещето,
няма спасение освен
промяна на данъчната
политика, цялата фискална политика, преизчисляване на заплати, посъветва той.ç

ÀÈÊÁ íàñòîÿâà çàòâîðåíèòå áèçíåñè
äà ñå êîìïåíñèðàò âåäíàãà
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Васил Велев посочи три грешки в новата мярка
на правителството в помощ на
бизнеса - 24 лева на ден за работниците в неплатен отпуск.
Пред "Нова телевизия" Велев призова всички работодателски организации да не стартират такава мярка. Първата грешка е откъде да се вземат парите, втората грешка е кой ще администрира плащането, като според работодателите това трябва да бъде НАП, и третата грешка е на
кого по колко. За бизнеса тези
24 лв. на ден не са достатъчни и
настояха държавата да плати 80%
от осигурителния доход на рабо-

тещите. Велев уточни, че пари в
бюджета за тази цел имало.
Предприятията също трябвало да
бъдат компенсирани, защото хората няма къде да се върнат на
работа, ако фирмата фалира.
Според него не било необходимо бизнесът да се среща очи в
очи с вицепремиера Томислав
Дончев, тъй като правели срещата си онлайн. За това бизнесът се надява още днес да имат
съгласувана позиция. Председателят на АИКБ не иска да се допусне повторен срив на икономиката, както през първата вълна на коронавируса през пролетта. Той изтъкна, че би било грешка, ако не се компенсират затворените бизнеси, и то веднага.

Велев предупреди, че все още
не са компенсирани бизнесите
от първата вълна на коронавируса. За малките предприятия

не е стартирала мярката, а за
средните предприятия изобщо не
е започнало разплащането, отчете той.ç



Äàíú÷íà âàêàíöèÿ? Íÿìà êàê äà ñòàíå,
òâúðäè Àíàíèåâ

Íàêðàòêî

Външният дълг на
България нарасна до
€37,9 млрд., а
държавният - до €14,91
млрд.
Облигациите за общо 2,5 млрд.
евро, които правителството
пласира на международните
пазари в средата на септември,
очаквано оказаха съществено
влияние както на държавния
дълг, така и на брутния външен
дълг на България, в който влизат
и задълженията на частния
сектор към чужбина. Според
статистиката на БНБ в края на
септември 2020-а е 37 903 млн.
евро, или 66,8% от БВП2, което
е с 2724.8 млн. евро повече в
сравнение с края на 2019 г.,
когато е бил 35 178,2 млн.
евро, или 57,4% от БВП.
Отчетеното увеличение е
резултат от нарастването на
брутните външни задължения на
държавата с 2,09 млрд. евро и
на вътрешнофирмения дълг на
български компании към техните
чуждестранни собственици с
1,19 млрд. евро. В същото
време има известна компенсация от страна на банките, чиито
външни задължения намаляват с
366,2 млн. лв. и по линия на
задълженията на фирмите към
външни кредитори, които не са
техни собственици - със 195,3
млн. лв.

Премиерът направи
рокади в състава на
МОСВ
Със заповед на министърпредседателя Бойко Борисов от
длъжността заместник-министър
на околната среда и водите е
освободена Атанаска Николова,
съобщават от пресцентъра на
Екоминистерството. Решението
на премиера беше предхождано
от срещата му с министъра на
околната среда и водите Емил
Димитров, на която Димитров
поиска смяната на Николова и
се оплака от липсата на единно
оперативно управление на
водния ресурс на България. От
МОСВ допълват, че Борисов е
подписал също така заповеди за
назначаването на Славея
Стоянова и на Илияна Тодорова
на длъжността заместникминистър на околната среда и
водите.

Отново мръсен въздух
в София
София вчера сутринта отново
беше в лилавия сектор по
замърсяване на въздуха, навън е
мъгливо, което допринася за
мръсния въздух още повече,
предаде БГНЕС. Индексът за
качеството на въздуха показва
превишение на фините прахови
частици няколко пъти над
нормата - 162, 4 µg/m3, което
вчера сутринта нарежда
столицата ни на трето място в
света по замърсяване на
въздуха. По данни на сайта
airsofia най-мръсен е въздухът
вчера сутринта в източните и
северните квартали на София.
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Ïðåç ïúðâèòå øåñò ìåñåöà
èçíåñåíèòå àãðàðíè ñòîêè ñà ñ
30,1% ïîâå÷å íà ãîäèøíà áàçà,
ïîêàçâà ãîäèøåí äîêëàä çà
ñúñòîÿíèåòî è ðàçâèòèåòî íà
çåìåäåëèåòî
Правителството одобри
две национални научни
програми в сферата на
селското стопанство "Интелигентно животновъдство" и "Интелигентно
растениевъдство". Дейностите по програмите ще се
извършват от 2021 г. до
2024 г. Финансирането по
тях ще бъде за срок от
три години като бюджета
на всяка една от тях е на
обща стойност 4,500 млн.
лв., съобщи пресцентърът
на Министерския съвет.
Програмата "Интелигентно
животновъдство" предвижда да се създадат иновативни методи и средства
за интелигентно и ефективно развитие на животновъдството с намалени
човешки ресурси и намалено въздействие върху
околната среда. Изследователите и животновъдите
ще имат лесен и контролиран онлайн достъп до
средства, ресурси и
инструменти за сътрудничество, до високопроизводителни информационни и комуникационни
технологии за изчисления.
Ще имат възможности за
свързване, за съхранение
на данни, за достъп до
виртуални научноизследо-

вателски екосистеми и
клиентски мрежи.
Национална програма
"Интелигентно растениевъдство" предвижда чрез
целенасочени научни и
приложни изследвания,
свързани с приложението
на изкуствения интелект в
земеделието, да се постигне намаляване на разходите за земеделските
стопани, подобряване на
управлението на почвите и
качеството на водите.
Целта е да се ограничи
използването на торове и
пестициди, да се намалят
емисиите на парникови
газове, да се подобри
биологичното разнообразие и да се създаде поздравословна околна
среда за земеделските
стопани и гражданите, са
аргументите на министерското решение. Брутната
добавена стойност (БДС),
създадена в отрасъл
"Селско, горско и рибно
стопанство", през 2019 г.
възлиза на близо 3,9
млрд. лева по текущи
цени, като бележи ръст от
4,1% в сравнение с предходната година. Това
показва анализът на
приетия от правителството
Годишен доклад за състоя-

нието и развитието на
земеделието - Аграрен
доклад 2020. В него е
направен обстоен анализ
на състоянието и развитието на земеделието през
2019 г. и са представени
прогнозни данни за 2020 г.
Според предварителни
данни през първото
тримесечие на 2020 г.
БДС, формирана от аграрния отрасъл, нараства с
0,7% на годишна база в
реално изражение, а през
второто тримесечие се
свива с 2,1%. Това говори,
че през този период
аграрният отрасъл остава
по-слабо засегнат от
кризата с пандемията от
COVID-19 спрямо други
сектори на икономиката.
През 2019 г. износът на
селскостопански стоки
бележи увеличение с
11,2% спрямо предходната
година. Традиционно
положителното салдо в
аграрната търговия нарас-

тва с 3,5% на годишна
база, до близо 1,1 млрд.
евро. По предварителни
данни през първото
полугодие на 2020 г.
нетният износ на аграрни
стоки от страната възлиза
на 475,3 млн. евро, с
30,1% повече спрямо
същия период на 2019 г.
По схемите за директни
плащания и преходна
национална помощ през
календарната 2019 г. са
оторизирани общо 1,693
млрд. лева от Европейския фонд за гарантиране
на земеделието и от
националния бюджет.
През календарната 2019 г.
по Програмата за развитие на селските райони
2014 - 2020 г. са разплатени 844,3 млн. лева. В
рамките на миналата
година са изплатени
около 32,6 млн. лева по
Програмата за морско
дело и рибарство 20142020 г.ç

Îòëàãà ñå èçèñêâàíåòî äà ñå ðåæàò
ñóáñèäèè ïðè íåïëàùàíå íà ðåíòà
Последното предложение в
Закона за подпомагането на земеделските производители, което предвиждаше орязване на
субсидиите в случаите, когато
арендатори не плащат рентата
или наема си за ползваната земя, засега няма да се приема,
защото е важно то да се обсъди
детайлно и да се съобрази със
законите за арендата и за задълженията и договорите, по които се сключват частните договори, съобщи пред БНР Лилия
Стоянова, началник-отдел в министерството на земеделието.
Ще припомним, че предложението беше прокарано между двете четения на поправките, които
вървят за обсъждане в парламента и предизвика сериозни дебати сред земеделската общност.
Проблемът е, че докато при отдаването под наем на земите от
държавния и общинския фонд администрацията може лесно да
контролира лицата, които не плащат тези ренти, като ги санкци-

онира с отнемане на държавната
и европейска помощ, то при частните договори контролът трудно
би се организирал, посочи експертът. И добави, че при частните договори на този етап липсва
капацитет от страна на администрацията, за да контролира нарушителите.
Договорите между частните
притежатели на земя и ползва-

телите се уреждат със законите
за арендата или за задълженията и договорите, така че при подписването им притежателите на
имоти би трявбвало да запишат
автоматичното им прекратяване
при неизплащане на наема и това да се уреди при отдаването
на земята за ползване. Как точно обаче трябва да се регулира
този процес, тепърва ще се об-

съжда. Единият мотив срещу отнемането на субсидии се базира
на логиката, че подпомагането в
земеделието се дава за извършена дейност, а не за собственост на земята. Ще припомним
обаче, че във всеки договор трябва да се защитават правата и на
двете страни, защото без земя
дейността няма как да бъде извършена. Стоянова посочи, че в
министерството всяка година се
получават жалби за неспазване
на тези договори, като бройката
им е променлива. Най-често нарушения има при възрастни собственици на земя, които трудно
могат да потърсят правата си по
съдебен път. На последното си
заседание депутатите от земеделската комисия в парламента са
решили да организират широка
обществена дискусия, така че да
не бъдат нарушавани правата на
нито една от страните. Важно е
да се намери точната правна норма, която да уреди този проблем.ç



Èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò âëèçà â ñåëñêîòî
ñòîïàíñòâî ñ ïðîãðàìè çà 9 ìëí. ëåâà

Íàêðàòêî
Износът на
селскостопански
продукти от Турция
расте въпреки
пандемията

През първите 9 месеца на
годината спрямо същия
период на 2019 г. износът на
селскостопанска продукция от
Турция е нараснал с 6,3%,
обяви ресорният министър
Бекир Пакдемирли, цитиран от
"Анадолската агенция". За 18
години износът на селскостопанска продукция нарасна от
3,7 млрд. долара до 18 млрд.
долара. Турция изнася 1827
селскостопански продукта в
193 държави. Наблюдаваме
предимствата на силната
инфраструктура, която
създадохме в селското
стопанство през периода на
пандемията, убеден е
Пакдемирли. Като се позова
на подкрепата на правителството за производството на
полски, градински, оранжерийни и животновъдни
продукти, той посочи, че
Турция не изпитва никакви
проблеми в производствената, складовата или снабдителната верига по отношение на
основните хранителни
продукти. Колкото до новите
мерки срещу коронавируса в
Турция, засягащи сектора,
министърът обяви, че
производствените съоръжения
ще продължат работа, тъй
като са изключени от
ограниченията. Същото се
отнася и за растениевъдите и
животновъдите. По думите му
селското стопанство изпреварва много от икономическите сектори на страната с
ръст от 4% през второто
тримесечие на 2020 г.,
коментира
Синор.бг.

Чрез нова е-платформа
пчеларите ще се
уведомяват за
пръскане с препарати
Всички пчелари и фермери,
обработващи площи със
земеделски култури, трябва
да се регистрират в Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните
и дезинфекционни дейности.
Задължението се въвежда с
нова наредба за опазването
на пчелите, публикувана в
Държавен вестник. Платформата се подържа от Българската агенция по безопасност
на храните и има за цел да
уведомява пчеларите за
предстоящи пръскания с
препарати. Употребата на
химикали отдавна е повод за
напрежение между земеделци
и пчелари, защото според
пчеларите това е причина за
масово отравяне на пчелните
семейства. Досега уведомяването се правеше чрез
кметовете на населените
места. Но често информацията не се подаваше или не
достигаше до заинтересованите. До края на януари всички
пчелари и фермери трябва да
се регистрират в платформата, което е безплатно.
Задължително условие е да
имат е-поща. Пчеларите ще
трябва да въведат джипиес
координати на пчелините си.
От 1 март следващата година
оповестяването ще се
извършва само чрез електронната платформа.
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Ðóìåí Ðàäåâ: Èñêðåíàòà âÿðà è ðîäîëþáèå
ñà íàé-ñâåòëèÿò áðîä çà Áúëãàðèÿ
Ïðåçèäåíòúò è âèöåïðåçèäåíòúò ïðèñúñòâàõà íà ðèòóàëà ïî ïîëàãàíå
íà îñíîâíèÿ êàìúê íà õðàìà „Ñâ. Ïèìåí Çîãðàôñêè“ â ñòîëèöàòà
Нравственият подвиг
на свети Пимен Зографски остава вписан завинаги в българската национална памет и история и
ни дава пример, че искрената вяра и родолюбие са
най-светлият брод за
България. Това заяви
държавният глава Румен
Радев, който заедно с
вицепрезидента Илияна
Йотова присъстваха на
ритуала по вграждане на
темелния камък на новостроящия се православен
храм "Св. Пимен Зограф-

ски" в район "Изгрев" в
столицата.
По думите на президента символичното полагане
на основите на първата
столична църква, носеща
името на духовника,
укрепва вярата, която дава
силен израз и опора на
самосъзнанието и самочувствието ни като народ.
"Съзиждането на нов храм
е празник за всички
вярващи и светъл духовен
знак към цялото ни общество", подчерта Румен
Радев.

Държавният глава
припомни святото дело на
Пимен Зографски, който
възстановява множество
духовни огнища в родния
си Софийски край: "Строи
и ремонтира стотици
църкви и манастири, много
от тях лично изографисва.
Подготвя ученици, създава

собствена школа, оставя
след себе си последователи. Посвещава своята
кауза на една огромна цел
- духовното българско
възраждане".
Румен Радев изказа
признателност към Българската православна църква
и местната власт за поло-

жените от тях усилия по
издигането на храма и ги
определи като пример за
така необходимата приемственост в администрацията. Президентът благодари
и на всички дарители,
които безвъзмездно са
предоставили труд и
средства.

Ðåàáèëèòàöèÿ íà ôàøèçìà è ôàøèñòèòå? Íèêîãà!
Áúëãàðñêèÿò àíòèôàøèñòêè ñúþç ñ îñòðà
ðåàêöèÿ ïî ïîâîä êíèãà, âúçõâàëÿâàùà
ôàøèñòêèÿ ãåíåðàë Èâàí Âúëêîâ
Във връзка с проведеното представяне
на книгата "Тайният",
посветена на живота
на ген. Иван Вълков,
УС на БАС има следната позиция:
Иван Вълков е един
от създателите и вдъхновителите на дейността на Военния съюз
през 1919 г. Първоначалната цел на съюза
е защита на българските офицери, пострадали от клаузите на
Ньойския договор. Но
много скоро тази организация е повлияна
силно от фашистките
идеи, проникващи от
Италия в България.
Постепенно усилията
на военните и буржоазните партии, които
са опозиция на управлението на Българския
земеделски народен
съюз (1920-1923), са насочени към извършване на държавен преврат. Вълков участва в
подготовката на преврата още от края на
1922 година.
Ген. Иван Вълков е
един от главните орга-

низатори и водачи на
белия терор! По негова заповед са избити
хиляди български комунисти, земеделци,
хора, съпротивлявали
се на диктатурата на
Демократическия сговор и Военния съюз.
С участието му във водената от него Военна
лига на 9.06.1923 г. е
извършен кървав

Фашисткият
генерал
Иван Вълков

преврат срещу законно избраното правителство на Александър
Стамболийски.
Както е известно,
превратаджиите убиват българския министър-председател по
особено жесток начин!
За всеки цивилизован
човек текстът, написан
от Вълков: "Всички гарнизони и военни единици да влизат във
връзка с местните органи на властта за съгласуване на средствата за борба с комунистите и земеделските
дружби. Преди всичко
да се ликвидират найспособните и най-смелите носители на тази
идея - интелигенцията!
В най-кратки срокове
да се съставят списъци на тези хора, за да
може в даден момент
да се унищожат всички техни водачи - виновни или НЕВИННИ!".
Това звучи чудовищно
и потресаващо! В началото на 21. в. всички опити за реставрация на кафявата чума

на 20. в. - фашизма,
трябва да бъдат спрени още в зародиш.
Кървавите ръце на ген.
Вълков отнемат на
България творци, като
Йосиф Хербст, Тодор
Страшимиров, Гео Милев, Никола Вапцаров
и още около 25 000
български чеда!
Заради непростимите му деяния към левите сили и българския
народ Иван Вълков получава доживотна присъда от Народния съд
след 9.09.1944 г., като
умира от естествена
смърт на 90 години в
Старозагорския затвор. Когато управата
на затвора телеграфи-

ра на роднините на
Вълков, че техният
родственик е починал
и могат да вземат тялото му, те с телеграф
отговарят: "Часовника
изпратете. Тялото задръжте!" Така умира
българоубиецът ген.
Иван Вълков - отречен
от историята и отречен
от своя род!
Българският антифашистки съюз води
последователна политика на решително
противопоставяне на
опитите за настъпление на фашизма и нацизма в България.
Продължаваме сътрудничеството с Международната антифашистка
асоциация и съвместните действия за борба срещу фашизма на
международно равнище. В България усилията ни в тази насока
се подкрепят от Българската социалистическа партия. Убедени
сме, че натрапваните
изкривявания на близкото минало, на героичната антифашистка
съпротива, опитите за
реабилитация на зловещи фигури като ген.
Иван Вълков няма да
успеят.
Управителен съвет
на БАС
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Óðîöèòå íà Íþðíáåðã òðÿáâà äà ñå ïîìíÿò
Íàâúðøèõà ñå 75 ãîäèíè îò îòêðèâàíåòî íà òðèáóíàëà ñðåùó íàöèñòêèòå ïðåñòúïíèöè
Няма и не може да има давност за престъпленията на нацистките престъпници по време
на Втората световна война. "Ние
постоянно се обръщаме към уроците на Нюрнбергския трибунал,
разбираме тяхната важност за
опазване истините на историческата памет, за да можем с доказателства и аргументирано да
противостоим на целенасоченото изопачаване и фалшифициране на събитията от Втората
световна война и особено на
безсъвестните и лъжливи опити
за реабилитация и дори героизация на нацистките престъпници и на онези, които са им съдействали".
Това заяви Владимир Путин в
обръщението си към участниците в Международния научен форум "Уроците на Нюрнберг", състоял се тази седмица в Музея на
победата в Москва в памет на
75-годишнината от датата на откриването на трибунала. Той напомни, че половин година след
разгрома на нацизма организирането на процеса срещу хитлеристкия режим беше необходимо, за да бъде завършено политическото и юридическото осъждане на тази човеконенавистна
идеология.
Така на 20 ноември 1945 година трибуналът започва своята
работа, която продължава една
година. Смъртна присъда получават 12 висшестоящи ръководители на Третия райх, други са
осъдени на доживотен затвор.
Един от най-важните резултати
от Нюрнбергския процес е, че
светът получава универсална
юридическа оценка на престъпленията на нацистите, поставена
е правната и морална база на
неговото следвоенно устройство.
За първи път в историята трибуналът осъди една идеология и за
първи път даде определение на
термина "геноцид", което залегна в приетата през 1948 г. Конвенция на ООН за борба с това
явление.
"Зад масовия терор, зад кървавите разправи, зад поробването и целенасоченото изтребление на цели народи стояха конкретни организатори - висшето
ръководство на нацистка Германия. И държавите, подложени на
агресия, и милионите хора, преминали през нечовешки изпитания, мъки и страдания, справедливо разчитаха на възмездие, на
неизбежно публично наказание
на престъпниците", заяви в обръщението си пред форума Владимир Путин.
Той отбеляза, че уроците на
Нюрнберг не се отнасят само до
миналото, а много повече до
днешния и утрешния ден на човешката цивилизация. "Дълг на
цялата световна общност е да
бъде на страж на решенията на
Съда на народите, защото става
дума за принципите, залегнали
в основата на ценностите в световния ред и нормите на международното право. Те и днес са
здрава и надеждна база за конструктивен диалог и сътрудничество. Ако ги забравим и разрушим, ще нанесем удар по сигурността на планетата. Затова

В залата на форума "Уроците на Нюрнберг"

Русия упорито повдига тези въпроси на всички международни
преговори", каза руският президент и подчерта, че решенията
на Нюрнбергския трибунал трябва да бъдат препрочитани и се
нуждаят от дълбок съвременен
анализ.
Неговите думи се потвърждават от множество прояви и
тенденции в политиката на европейския и американския елит.
Целта е да бъде омаловажен
приносът на Съветския съюз, а
следователно и на днешна Русия, за победата над нацизма.
Нещо повече, да бъде сложен
знак на равенство между Хитлер и Сталин и което е особено кощунствено - да бъде хвърлена върху Москва вината за
подпалването на войната. Същевременно навсякъде се засилва влиянието на радикалните десни организации, със снизхождение се гледа на откровената неонацистка активност и
символика. За постигането на
целта се използват различни
пропагандистки методи, до които прибягват не само медиите, но и западните дипломати и
политици.
Миналата седмица например
се отличи германският посланик
в Литва Матиас Сон. Той заяви,
че освобождаването на прибалтийските страни от нацизма е било използвано за "установяване
на сталинска диктатура". И моментът, и мястото, избрани от
немския дипломат, не бяха случайни. В продължение на 30 години именно Прибалтика се превърна в експериментална платформа за възраждането на нацизма, за "коригиране" на историята и сваляне петното от Германия като единствен виновник
за войната и главен престъпник
на ХХ век.
Изявлението на посланика
предизвика дипломатически
скандал и остра реакция от страна на Москва. "Като имаме предвид историята на Втората световна война и ролята на Германия и нейния народ в най-кървавия конфликт на човечеството, изказването на посланика на
ФРГ в Литва прозвуча особено
цинично и предизвикателно. Ние
възприемаме това като провокация и очакваме от германска

страна обяснения и недвусмислено разграничаване от подобен
вид индивидуални прояви, които за съжаление не са единични
случаи", заяви говорителят на
Външно министерство на РФ Мария Захарова.
За първи път руското дипломатическо ведомство открито обвини Берлин в съучастие във фалшификацията на историята на
Втората световна война. А в декларация на руското посолство
във Вилнюс се констатира, че напоследък Германия все по-актив-

които самозвани учени "разясняват" и "доказват" еднаквата отговорност на Москва и Берлин,
ще се открие присъствието на
фондациите "Еберт" и "Аденауер" и на други "фабрики на мисълта". А те действат непосредствено към основните политически партии и изпълняват
техните външнополитически поръчки.
По такъв начин, за да свали
историческото бреме от себе си,
за да прочисти съвестта си и да
разшири моралните си права да

Момент от работата на Нюрнбергския трибунал

но разпространява мита за "окупацията" след войната на Източна Европа от Съветския съюз.
"Напълно очевидно е, че това се
прави с цел да се замаже отговорността на Берлин за нацистките престъпления", се казва в
заявлението на посолството.
В случая е интересен фактът, че в течение на близо 30
години пренаписването на историята в прибалтийските републики, а и в цяла Източна Европа, става благодарение на финансирането и логистичното съдействие на различни немски
структури. Известно е, че преди
това - по време на студената
война, с тази дейност се занимаваха спецслужбите на САЩ.
През 90-те години се включи и
Германия. Ако се погледне списъкът на организаторите на безбройните конференции в Прибалтика условно на тема "Сталин е руският Хитлер", на спонсорите на купищата издания на
мемоари, статии и семинари, на

поучава други страни, ФРГ води
своята реваншистка пропаганда
с чужди ръце и от чужда територия. В самата Източна Европа нито има достатъчно пари, нито лидерите им имат толкова смелост
на своя глава да прекрояват историята и да покровителстват неонацистки формирования. Официално пред света Берлин се старее да запази благоприличие. За
юбилея на победата външният
министър Хайко Маас публикува
статия, в която признава, че
"единствено нацистка Германия
носи пълната отговорност за Втората световна война". Дори отправя укори към "обединена" Европа за опитите й да преиначи
историята и осъжда онези, които искат да намерят "съдружници" на Хитлер в лицето на други
лидери от онова време.
Така официалната немска
дипломация остава "бяла и чиста", а изказванията на разни посланици, които са пряко подчинени на външния министър, могат

да говорят точно обратното и това да мине за "частно мнение".
Обещанията на Хайко Маас обаче да се бори срещу фалшифицирането на историята в Европа
изглежда останаха само на хартия. Германия не прояви особени усилия да използва лидерската си роля, за да предотврати
тази тенденция.
Нещо повече, нейни депутати подкрепиха позорната резолюция на Европарламента от 19
септември 2019 г., в която не
Германия, а Русия се обвинява
в изопачаване на историята и
като причина за войната се сочи договорът "Молотов-Рибентроп", подписан през август 1939
г. Съвременните европейски "миролюбци" старателно изтриват
от своята и на народите памет,
че много преди Съветският съюз подобни договори с Хитлер
подписват редица водещи европейски държави. А Полша го прави първа още през 1934 г. Сега
със същия хъс е в първите редици - именно по инициатива на
нейни депутати въпросната резолюция бе внесена в Европарламента. Неслучайно като съавтори се подредиха и литовските
представители.
Целта на Европа не се отличава от целите на Германия - да
премахне престъпните петна от
собствената си история. 80 години по-късно нейните лидери
искат да изтрият позора от факта, че в навечерието на войната
техните предшественици припяваха на Хитлер, че по време на
войната всички, дори неутралните страни - кой с каквото може, помагаха на Третия райх в
злодеянията му на руска земя,
че с единични изключения дадоха своята лепта в Холокоста,
предавайки безропотно евреите си на нацистите. Както на Германия, така и на Европа това
усилено "избелване" на историята днес е нужно, за да оправдае в очите на европейските
граждани яростната си русофобска политика.
Приетата тези дни резолюция на Общото събрание на ООН
за борба с героизацията на нацизма и неонацизма за пореден
път свали маските от изкривените от лицемерие лица на евроатлантическите лидери и тяхното разбиране за демокрация.
Документът бе подкрепен от 133
страни, само две държави - САЩ
и превърналата се в техен протекторат Украйна, гласуваха
"против". 52 страни, между които членките на ЕС, предпочетоха да се въздържат. С други думи, постъпиха така, както някога към хитлеристките агресивни
апетити - с престъпно снизхождение. Но това не ги спаси. Днес
са на път да повторят грешката
си. Към такава опасна стъпка ги
води и нежеланието им да си
припомнят уроците на Нюрнберг.
За политическите лидери с къса
памет за първи път е открит специален сайт (nuremberg.media)
с над 3500 страници от документи, пазени в държавните архиви на РФ.
Страницата подготви
Светлана МИХОВА
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Ïóòèí ïðèçîâà ñâåòîâíàòà îáùíîñò
çà îáåäèíåíèå â ïàíäåìèÿòà
Руският президент Владимир Путин е уверен, че в
условията на пандемия световната общност трябва да
обедини усилията си за решаване на актуалните проблеми.
"Тази година се оказа за
всички нас доста трудна и
непредсказуема, светът се
сблъска с епидемията на
коронавируса. Това изисква приемане на екстраординарни мерки и в Русия,
и в други държави - констатира руският лидер по
време на церемония по
връчване на акредитивни
писма на чуждестранни
посланици във вторник. Убеден съм, че пред лицето на толкова безпрецедентно предизвикателство
международната общност
няма друга алтернатива, ос-

вен обединяване на усилията. Та нали пред всички
нас стоят базовите ценности - животът и здравето на
нашите граждани."
Руският държавен глава
напомни, че в Русия е разработена и вече се прилага първата в света ваксина срещу коронавирус
"Спутник V", регистрирана
е и втора - "Епиваккорона".
"Главното сега е да се въведе масовото производство в Русия и да се пристъпи към масово ваксиниране", каза Путин и добави, че Русия е на крачка
от създаване и на трета
руска ваксина срещу коронавируса.
"Готови сме да споделим
натрупания опит с всички
заинтересувани държави и
с международните структу-

В една от залите на Кремъл 17 нови чуждестранни посланици връчиха
акредитивните си писма на руския президент Владимир Путин

ри", заяви руският лидер.
Той отбеляза, че с редица
чуждестранни партньори
вече се разработват въпросите за организиране на

производството на тези
ваксини в производствени
бази на партньорите.
Владимир Путин призна,
че искал лично да поздра-

ви новите посланици в Руската федерация с началото
на дипломатическите им
мисии в страната. "Въпреки известните и необходими в тази ситуация ограничения, свързани с епидемията на коронавируса, все
пак сметнахме за важно да
се проведе това мероприятие в Кремъл, както обичайно", обърна се руският президент към участниците в
церемонията.
Руският държавен глава
увери посланиците, че всички техни конструктивни начинания и инициативи винаги ще намират най-благожелателен отклик, ще получават подкрепа и съдействие от страна на държавните органи, както и от деловите кръгове и обществеността в Русия.

Âëàäèìèð Òèòîâ: Íÿìà äà äîïóñíåì íàòèñê âúðõó Ðóñèÿ
На среща с посланика на ФРГ в Русия Геза
Андреас фон Гайр първият заместник-министър
на външните работи на Руската федерация Владимир Титов заяви за сериозната вреда, която
нанася на двустранния диалог конфронтационният курс на Берлин по отношение на Москва, и
призова Германия да се откаже от агресивната
риторика и методите на натиск.
"Към германската страна беше отправен призив да се откаже от агресивната риторика, от
методите на сдържане и натиск и да се завърне
в плоскостта на взаимноуважителния диалог, за
да бъде придвижен позитивният дневен ред в
двустранните отношения и във външнополитическото взаимодействие", се казва в съобщение на
руското дипломатическо ведомство.
Събеседниците обсъдиха състоянието и перспективите на руско-германските отношения на

Владимир Титов

×óæäåñòðàííîòî ðàçóçíàâàíå ñå àêòèâèçèðà
Интензивността на дейността на чуждестранното
техническо разузнаване в
информационно-комуникативната област нарасна съществено на фона на изострянето на международната обстановка, заяви във
вторник секретарят на руския Съвет за сигурност Николай Патрушев по време
на съвещание по въпросите
на сигурността, което се състоя в Крим и премина в режим на видеоконференция.
Той отбеляза, че разширяването на областите на използване на съвременни информационни технологии води до възникване на нови
заплахи в тази сфера, в това число и свързаните с
активизирането на чуждестранното техническо разузнаване.
Активност на
хакерската общност
Патрушев заяви, че броят
на хакерските атаки срещу
руските информационни ресурси през тази година е нараснал с 1,6 пъти. Той отбеляза, че годишният ръст на
активността на хакерската
общност по осъществяване
на несанкциониран достъп

до IT ресурсите на органите
на властта и компаниите с
цел тяхното блокиране, получаване на възможност за
достъп до охраняваните от
банките данни и скрито управление на информационните системи. "Едновременно с това актуален остава
въпросът за използване на
уязвимостта от използването в държавните органи и
организации програмно осигуряване с разузнавателни
цели. Над 30% от откритите
уязвимости могат да бъдат
използвани дистанционно
за осъществяване на компютърни атаки срещу информационната структура", каза секретарят на Съвета за
сигурност.
Специалните служби на
САЩ, Украйна и други страни постоянно търсят уязвими места в информационните системи на Крим за оказване на негативно въздействие върху тях, заяви Патрушев.
Дестабилизиране на
обстановката отвън
Николай Патрушев обърна внимание върху неотслабващите опити за дестабилизиране на обстановка-

та в Русия отвън, в това число и чрез разпространяване на фалшиви новини от
блогърите.
"Сега не отслабват опитите за дестабилизиране на
обществено-политическата
обстановка чрез разпространение от територията на
чужди държави на информация с антируски характер",
каза той и посочи опити за
налагане на идеологията на
радикалния национализъм и
сепаратизма.
Според секретаря на Съвета за сигурност в условията на глобално доминиране
на интернет се осъществява
манипулиране на съзнанието на хората, в това число и
чрез лъжлива информация,
за разпространението на която често се привличат различни блогъри. Говорейки за
Крим, Патрушев отбеляза, че
тук са блокирани над 1600 интернет ресурса, съдържащи
информация с екстремистки
характер. Той подчерта важността на реализирането на
мерки срещу разпространението в интернет на лъжлива и деструктивна информация. "Необходимо е да се осигури активно използване на

фона на тяхното влошаване напоследък. Засегнати бяха и редица въпроси от международния
дневен ред, в това число обстановката в
Нагорни Карабах в светлината на реализирането на тристранното заявление на лидерите
на Русия, Азербайджан и Армения. Обсъдено
беше и урегулирането на конфликтите в Либия
и Сирия.
"При обсъждането на ситуацията в Беларус
от руска страна отново беше подчертана недопустимостта на външна намеса във вътрешнополитическите процеси в страната с цел дестабилизиране на обстановката", отбелязват от руското външнополитическо ведомство.
В периода 1999-2004 г. първият заместникминистър на външните работи на Руската федерация Владимир Титов беше извънреден и пълномощен посланик на Русия в България.

Секретарят
на Съвета
за сигурност
на Руската
федерация
Николай
Патрушев

информационните технологии
в интерес на запазване на
културните, историческите и
духовно-нравствените ценности на народите на Русия.
В Крим трябва да бъде разширена мрежата на руския
телевизионен и радиообхват",
добави Патрушев.
Използване на
чуждестранни системи
за видеоконференции
Използването от органите
на властта чуждестранни
системи за видеоконференции съдържа заплаха от
внедряване на вредни програми, смята Парушев. Във
връзка с това секретарят на
Съвета за сигурност посочи,

че е важно да се осъществява действен контрол върху защитата на информацията в държавните органи и
органите за местно самоуправление, да се активизира
работата за внедряване на
руско програмно осигуряване, да се организира подготовката на съответни кадри
и да се приемат допълнителни мерки за предотвратяване на вредоносно програмно осигуряване в информационните ресурси.
Страницата подготви
Влади ВЛАДКОВ,
в. „Русия днесРоссия сегодня“
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Ñèìîâ: Ëèïñâàò ìåðêè, ñ êîèòî äà ñå
îìåêîòÿò ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêèòå
åôåêòè îò ëîêäàóíà
Ëåâèöàòà âèíàãè å ïðèçîâàâàëà çà ñïàçâàíå íà ìåðêèòå,
íî è çà ðåàëíà ñîöèàëíà çàùèòà íà õîðàòà
"Не може да обявиш
само мерките по затварянето. Задължително тези
мерки трябва да вървят с
пакета по социалноикономически мерки." Това
заяви говорителят на
парламентарната група на
"БСП за България" Александър Симов пред "Канал
3". За затварянето, което е
достатъчно закъсняло,
говори депутатът, като
уточни, че едва след
пълния локдаун през
пролетта икономическите
мерки са били бистрени
два месеца и в крайна
сметка те не сработиха.
"Ние винаги сме призовали за спазването на

мерките", посочи Симов.
По думите му властта
може да наложи решение
дори когато в нея има
доверие. "Когато тази
власт е делегитимирана,
хората няма как да повярват на нещо, което тя
предлага. В тази криза се
вижда какво е доверието
към правителството",
смята социалистът. Депутатът изтъкна, че е било
ясно, че втора вълна на
вируса ще има. Симов
обясни, че през юни в
парламента се е провел
дебат на тема - приведена
ли е здравната система да
се справи с нови случаи
на ковид. Тогавa-шният

здравен министър е отбелязал, че здравната система е на правилен път.
"Дойде есента и се оказа,
че здравната система
изобщо не е подготвена.
Кой е виновен? Хората,
които не вярват в болестта
или държавата, която не
си е свършила работата",
попита Симов. "Здравната
ни система е в руини,
пълен хаос", категоричен
бе той. Като важна и
нужна мярка Симов подчерта въвеждането на
безплатни тестове за
ковид, което е предложение на левицата. По
думите му много хора не
се тестват, защото тестът

струва скъпо, което от
своя страна води до поголямо разпространение
на болестта. По темата за
Бюджет 2021 Симов
коментира: "Приеха
зомби бюджет. Този
бюджет е фалшив. Затова
Корнелия Нинова призова той да бъде изтеглен.
Абсолютно задължително
беше преизчисляването
на пенсиите. Помощ за
всички свободни актьори.
В здравната система защитени болници субсидирани. Видяхме, че

се раздават от джипа
пари в някакви сектори.
Защо трябва лекарите да
получават само по 1000
лева, когато са на първа
линия. Защо не се прехвърлят средства от някои
от тези секторите към
тях?, попита той. Едва 8
процента от фирмите са
се възползвали от мярката "60/40", акцентира
депутатът. Липсват мерки,
с които да се омекотят
социално-икономическите
ефекти от този локдаун",
завърши Симов. ç

Ñîöèàëèñò: Ïðè Áîðèñîâ âúíøíèÿò äúëã íà Áúëãàðèÿ íàäìèíà òîçè ñëåä 1989 ã.
Â Àëòåðíàòèâíèÿ ñè áþäæåò òå íàñòîÿâàò çà 650 ëåâà çà âòîðàòà ãîäèíà íà
ìàé÷èíñòâîòî âìåñòî ñåãàøíèòå 360
Няма как БСП да подкрепи този бюджет. Той няма ясна визия, няма ясни
цели. В този бюджет не са
заложени пари за борба с
коронавируса. В него няма и средства за подкрепа на хората и бизнеса. С
този бюджет управляващите не помагат на никого.
Така описа бюджета,
приет и предложен от управляващите, народният
представител от парламентарната група на "БСП за
България" Милко Недялков.
В ефира на "България он
еър" социалистът разкри, че

Милко Недялков

бюджетът, предложен от
ГЕРБ, довежда фискалния
резерв до изключително ниска стоийност - 4.5 млрд. лв.

"При управлението на
Борисов външният дълг на
България надмина този
след 1989 г.

ГЕРБ отварят ножицата
на заемите и дълговете. Те
оставят поколения напред
в дългове."
С новите мерки не се
дава гаранция на хората,
че след затварянето ще се
върнат на работа: "Мерките в България не са ясни
и създават объркване в хората. Те не помагат."
"Още през март БСП
предупреди управляващите, че трябва да има грижа за всички хора. Те
деийстваха хаотично и само с една мярка", припомни пред водещата Ганиела

Ангелова Милко Недялков.
Народният представител запозна зрителите с
някои от предложенията за
бюджета за 2021 г.:
"БСП настоява за преизчисляване на пенсиите. Нашето предложение е дългосрочно, това на ГЕРБ само до изборите. Предложихме 9% ДДС за лекарства. Предложихме за втората година от гледането на
дете майките да получават
650 лв., а не 360. ГЕРБ отхвърлиха всички тези мерки", завърши интервюто си
Милко Недялков. ç

Àëòåðíàòèâíèÿò áþäæåò íà ÁÑÏ å è ñ 500 ìëí. ëåâà ïî-ìàëúê äåôèöèò îò òîçè íà ìíîçèíñòâîòî
БСП предлага бюджет с европейска философия - алтернативният бюджет на социалистите акцентира върху демографската криза и пандемията от COVID-19, коментираха в предаването "Делници" по "Евроком" народните представители от парламентарната
група на "БСП за България" Таско
Ерменков и Смиляна Нитова. Те
говориха по актуални теми като
здравната обстановка, държавния
бюджет и алтернативните предложения на БСП.
"Предлагаме еднократната помощ за майките студентки да се
увеличи от 2880 лв. на 6500 лв. Продължаваме да настояваме за предоставяне на еднократна помощ
за всяко второ и трето дете от
6500 лв. С нашия алтернативен бюджет създаваме по-добри условия
за отглеждането на деца чрез увеличаването на парите за майчинство от 380 на 650 лв. Предвидили
сме и необлагаем минимум за работещите родители от 500 лв. за
всяко дете", представи мерките на

БСП за справяне с демографската криза Таско Ерменков.
"С грижа към децата предлагаме безплатни учебници за учениците от 1. до 12. клас, както и безплатни лекарства за деца до 14годишна възраст", добави Смиляна Нитова, като акцентира, че младите хора до 26 години ще бъдат
освободени от данък върху доходите.
"За възрастните хора предлагаме преизчисляване на всички
пенсии към средния осигурителен
доход през 2016 г. По наши изчисления това ще повиши пенсиите
на българските пенсионери с 3050%", категоричен бе Ерменков.
Освен това социалистите припомниха, че предлагат да се намали
ДДС върху лекарствата на 9%, което обезателно би намалило тяхната цена поради това, че са регулирана стока.
Депутатите от левицата представиха и част здравните мерки на
БСП - предвидени са 44 млн. лв.
за специализация на лекари, "за-

щитени болници" и безплатни ваксини.
"Предвидили сме финансова защита за малки и средни предприятия от близо 400 млн. лева, като
от тях предлагаме между 5 хил. и
10 хил. лв. на предприятие безвъзмездна помощ, а не кредити",
обоснова се Ерменков, защитавайки финансовите стимули, които социалистите предлагат.
За общините и местния бизнес
социалистите са предвидили 825
млн. лева финансова помощ,
включваща средства за ВиК инфраструктура в малките населени
места, увеличаване на субсидиите и компенсациите за обществения транспорт, повече пари за общинските пътища и програма за
развитие на бедни региони като
Северозапада, Странджа, Сакар и
Родопите.
"Всичко това се прави, от една
страна, да се гарантира здравето
на хората с тези инвестиции в
здравеопазването, от друга страна, да не потъне бизнесът и хора-

та да не загубят работните си места", категорични са депутатите от
левицата.
"Разходите, които предлагаме,
са съобразени с приходите", подчерта Таско Ерменков. Той изтъкна, че въвеждането на прогресивно подоходно облагане, както
предлага БСП, ще вдигне държавните приходи с 1,8 млрд. лв. Това
няма да засегне българите, които
получават месечни доходи до 3900
лв., а корпоративният данък остава 10%", подчерта социалистът.
"Освен това нашият алтернативен бюджет е и с 500 млн. лева
по-малък дефицит от бюджета на
ГЕРБ", добави той.
За бюджета на ГЕРБ социалистите са категорични: "Този бюджет
е същинско олицетворение на управление на ГЕРБ - харчене без
политики, което на практика обезсмисля тези харчове. Раздават се
пари на калпак, за да си осигурят
политическо спокойствие, но по
този начин ипотекират бъдещето
на България". ç
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Снимки Пресфото БТА

Черна Гора и Сърбия

Афганистанските сили за
сигурност блокираха район
край Газни, столица на
едноименната провинция,
където вчера най-малко 30
военни бяха убити при атентат
с кола бомба. Никоя групировка не е поела отговорност за
атентата, но афганистанските
талибани често атакуват
правителствените сили в
провинцията.

Àâñòðèéñêèÿò êàíöëåð ïðåäâèæäà
ñòðîãè è "ìàñèâíè îãðàíè÷åíèÿ"
Ñåáàñòèàí Êóðö î÷àêâà äà îñèãóðè ïîâå÷å
âúçìîæíîñòè çà ñïîðò â îáîçðèìî áúäåùå
В интервю пред всекидневника "Клайне
цайтунг" австрийският
канцлер Себастиан Курц
попари очакванията за
бързо разхлабване на
ограниченията след
изтичане на срока на
локдауна, в който се
намира страната.
"След 7 декември ще
трябва да живеем с
масивни ограничения. В
никакъв случай няма да
бъдат предприети прибързани стъпки за разхлабване на мерките. За
всекиго трябва да е ясно,
че седмици и месеци ще
живеем с известни ограничения", заяви канцлерът, цитиран от БТА.
Според Курц целта е
на 7 декември внимателно да бъдат свалени
мерките и отново да
заработят търговията и
училищата. Това обаче
зависи от броя на заразените. Колкото по-висок
е той, толкова по-трудно
Ветеринарни лекари от
Международната
организация за
хуманно отношение
към животните
инжектират успокоително на слона Кааван
в зоопарка Маргазар в
Исламабад, Пакистан.
Кааван, смятан за найсамотния слон на
света, беше превозен
с камион до Камбоджа. По-рано емблематичната американска
певица и актриса Шер
се включи в битката,
за да го спаси от
тежките условия в
зоопарка.

ще бъде да предприемем
стъпки по отварянето,
допълва канцлерът.
По-нататък в интервюто той подчертава, че е
необходимо да се направи всичко за предотвратяване на трети локдаун.
Голям шанс за постигането на тази цел Курц
вижда в насрочените за
декември масови антигенни тестове, с които могат
да се локализират заразените и да бъдат предотвратени нови заразявания.
В сряда, 2 декември,
ще бъдат представени
плановете на австрийското правителство във
връзка с дебата за отваряне на ски районите
след Коледа поради
пандемията, обяви Курц.
Но дебатът трябва да се
води диференцирано,
предупреди той.
В момента пистите са
затворени и отсега е
ясно, че спортните съоръ-

експулсираха посланиците си,
което засилва напрежението във
вече сложните отношения между
двете бивши югославски
републики. Черна гора обяви в
събота сръбския посланик
Владимир Божович за персона
нон грата, заявявайки, че той се
е намесил във вътрешните й
работи. Той има 72 часа да
напусне страната. Сърбия
веднага обяви реципрочна
мярка, засягаща черногорския
посланик Тарзан Милошевич.
Очаква се правителството на
Черна гора да остане на власт
още само 4 дни, преди да бъде
заменено от нова коалиция.
Президентът Мило Джуканович
ръководи страната от близо 30
години. По време на неговото
управление беше обявена
независимост от Сърбия (през
2006 г.), а през 2017 г. Черна
гора стана член на НАТО. През
август обаче неговата Демократична партия на социалистите на
Черна гора (ДПСЧ) загуби
парламентарните избори и се
очаква в сряда парламентът да
гласува ново правителство,
обединяващо три опозиционни
групи.

Крайнодясната

политическа формация "Алтернатива за Германия" (АзГ) би
получила само 7 на сто от
гласовете, ако в момента се
проведяха избори, което
означава, че тя е достигнала
най-ниското равнище на
популярност от 2017 г. насам,
показва проучване. Партиите от
германската управляващата
коалиция като цяло остават
стабилни. Ако изборите за
Бундестаг се провеждаха в
момента, консерваторите от
ХДС/ХСС на канцлерката Ангела
Меркел биха могли да разчитат
на 37 на сто от гласовете, а
коалиционният им партньор
ГСДП - на 15 на сто. Опозиционните Зелени получават подкрепа
от 21 на сто от анкетираните.

Противници

Мъж със защитна маска минава покрай заключено кафене в центъра на
Виена в неделя. Австрийското правителство предприема строги мерки за
ограничаване на свободното движение на хора в опит да забави
разпространението на коронавируса.

жения няма да бъдат
сред първите, които ще
бъдат отворени след 7
декември. Но въпреки
това федералното правителство има намерение
да осигури повече възможности за спорт в
обозримо бъдеще, особено ако това е под открито

небе и става дума за
индивидуални спортове.
Същевременно въпросът с туризма трябва да
се разглежда отделно от
спорта. Едно е ясно:
развлечения след ски
спорт ще има отново найрано след 1 година,
конкретизира Курц. ç

на абортите проведоха протести
в няколко аржентински града
преди началото на дебатите в
парламента за легализиране на
доброволното прекъсване на
бременността. В Буенос Айрес
противниците на абортите се
събраха вчера пред парламента
въпреки проливния дъжд. Очаква
се на 10 декември да бъде
гласуван проектозакон, внесен
от лявоцентристкия президент
Алберто Фернандес. Въпросът за
правото на аборт е изключително спорен в аржентинското
общество. В момента абортите
са позволени само в случаи на
изнасилване или на заплаха за
здравето и живота на майката.

Ñåâåðíà Êîðåÿ çàòÿãà îãðàíè÷åíèÿòà çà èçëèçàíå â ìîðåòî
Северна Корея затегна
още повече режима за излизане в морето в опит да спре
пандемията от коронавируса,
съобщиха държавните медии
в Пхенян, предаде АП.
Според севернокорейската агенция КЦТА страната организира повече отряди за
борба с вируса и въвежда
строги мерки с цел "напълно
да отстрани нецивилизовани
и нехигиенични елементи, които могат да способстват за
разпространението на епидемия" през зимата. Властите
въвеждат строгите мерки в

граничните и крайбрежните
райони, за да се попречи на
проникването на вируса в
страната. Мерките предвиждат по-строги правила за излизане в морето.
Северна Корея твърди, че
нито един случай на заразяване не е бил открит на нейна територия, но това мнение се посреща със скептицизъм от външни експерти.
Въпреки тези твърдения Пхенян побърза да затвори границите си, отпрати със самолети повечето чужди дипломати и семействата им и изо-

лира всички хора в страната
със симптоми. Ако епидемията пламне в Северна Корея,
това може да има унищожителни последствия заради
слабата й система за здравеопазване и хроничния дефицит на лекарства.
Според разузнавателни
източници в Южна Корея
мерките на Пхенян включват
забрана на риболова и на добива на морска сол, както и
налагането на локдаун в столицата, в северната провинция Северен Хамгьон и други райони. ç
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Ïàïà Ôðàíöèñê ðúêîïîëîæè 13 íîâè êàðäèíàëè

Папа Франциск ръкоположи в събота 13 нови кардинали. Присъстващите на церемонията носеха маски по време на службата и бяха
настанени в отделни столове, поставени на разстояние един от друг.
Папата както обикновено беше без маска, но като цяло поддържаше
дистанция от останалите присъстващи.

Папа Франциск ръкоположи в събота 13 нови кардинали, включително първи афроамериканец на високия сан, предаде АП. Церемонията бе силно белязана от пандемията от коронавирус - двама от кардиналите си останаха у дома, останалите се отказаха от обичайните за подобен случай празненства, а
базиликата "Св. Петър" бе
на практика празна.
Церемонията, наречена
консистория, е седмата в
понтификата на Франциск
и отново отрази усилията
на папата аржентинец да
назначава кардинали от
места, където такива до-

сега не е имало, или духовници, на чиято служба
иска да отдаде почит. За
първи път например свои
кардинали имат Бруней и
Руанда. Девет от новоназначените кардинали са на
възраст под 80 години и
могат да участват в конклав за избор на нов папа.
Досегашният архиепископ
на Вашингтон, окръг Колумбия, Уилтън Грегъри
стана първият кардинал
афроамериканец.
Новите кардинали и останалите лица, пристигнали в Рим за церемонията,
трябваше да останат под
карантина 10 дни според
изискванията на Ватикана

в папския хотел, където ястията им се носеха по стаите. Контактът им с външния свят се извършваше
чрез платформата "Зуум",
а новите червени роби бяха доставени лично от прочутите шивачи на Рим.
Обикновено консисториите са придружени от множество празненства, като
многобройните присъстващи с дни участват в приеми, литургии и вечери, посветени на новите кардинали и техните приятели.
Вместо обичайните хиляди
гости обаче тази година в
"Свети Петър" бяха допуснати само по 10 гости за
всеки кардинал. ç

Èðàíñêè âåñòíèê ïðèçîâà çà ðàêåòåí óäàð
ïî Õàéôà, àêî Èçðàåë å óáèë ÿäðåíèÿ
åêñïåðò êðàé Òåõåðàí
Äæîí Áîëòúí: Âëàñòèòå â Òåõåðàí îùå íå ñà ðåøèëè êàê
äà äåéñòâàò ñëåä àòåíòàòà ñðåùó íà Ìîõñåí Ôàõðèçàäå
Коментар в хардлайнерски ирански вестник
призова Иран да нанесе
удар по израелския пристанищен град Хайфа, ако
Израел стои зад убийството на видния ирански учен
Мохсен Фахризаде, свързан с военната ядрена
програма на страната,
предаде АП.
В. "Кайхан" отдавна
предлага агресивно отмъщение за операции срещу
Иран, но вчерашният
коментар отива още подалече, като казва, че
атаката трябва да бъде
извършена така, че да
разрушава важни обекти и
"също така да причини
много човешки жертви".
Израел все още не е
взел отношение към убийството на Фахризаде в
петък от група атентатори
недалече от столицата
Техеран. И президентът, и
върховният лидер на Иран
в събота обвиниха Израел

за организатор на убийството, което рязко повиши
напрежението в региона.
Статията в "Кайхан" е
подписана от иранския
анализатор Садоллах
Зареи, който застъпва
становище, че предишните
ирански реакции на предполагаеми израелски
въздушни удари, убили
ирански революционни
гвардейци в Сирия, не са
се оказали достатъчни за
възпиране на Израел.
Според автора един удар
по Хайфа, който да причини смъртта на много хора,
"определено ще бъде
възпиращ, защото САЩ,
израелският режим и
неговите агенти изобщо не
са готови да тръгнат на
война и на военна конфронтация".
АП отбелязва, че "Кайхан" е вестник с малък
тираж, но влиятелен в
Иран, защото главният му
редактор Хосейн Шариат-

мадари е назначен от
върховния лидер аятолах
Али Хаменей и по-рано е
бил сочен за негов съветник.
Иранският парламент
проведе закрито заседание
за дебати по убийството на
Фахризаде. След това
председателят му Мохамад
Багер Галибаф, цитиран от
АП, заяви, че враговете на
Иран трябва да бъдат
накарани да съжаляват за
убийството на учения,
смятан за "иранския Опенхаймер" - създателя на
американската атомна
бомба. "Престъпният враг
не съжалява, освен ако не
получи силна ответна
реакция", каза той по
иранското държавно радио.
Иранските власти се
оказаха в крайно затруднено положение след убийството на ядрения физик
Мохсен Фахризаде и още
не са решили как да
действат, заяви пред

Ядреният учен Мохсен Фахризаде, ръководил изследователски
център към иранското военно министерство, беше убит край Техеран.
Нападението е било извършено в град Абсард, източно от столицата.
Според нея очевидци са чули звук от експлозия, а после - автоматична стрелба. Атакувана била кола, в която се е намирал Фахризаде. Районът около Абсард е пълен с ваканционни вили на иранския
елит. Фахризаде е ръководел т. нар. програма "Амад" ("Надежда"),
която според Израел и Запада е била военна операция, насочена
към проучване за създаването на ядрено оръжие в Иран.

телевизия Си Ен Ен Джон
Болтън, бивш съветник на
президента на САЩ Доналд Тръмп по националната сигурност. "Не мисля, че
те сами знаят какви ответни мерки да предприемат",
заяви Болтън, цитиран от
ТАСС. Болтън изрази също
увереност, че Тръмп никога

×åõèÿ îòâàðÿ ìàãàçèíèòå è
ðåñòîðàíòèòå îò 3 äåêåìâðè

Индийски фермери блокираха щатската граница Делхи-Хариана в
знак на протест срещу законодателните мерки в сектора, които ще
свалят изкупните цени на реколтата. Те отхвърлиха предложението
на властите за преговори, при условие че прекратят блокадите на
пътища и магистрали.

Чешкото правителство
ще разреши на ресторантите и магазините, които
не търгуват със стоки от
първа необходимост, да отворят от четвъртък, 3 декември, след като епидемичната вълна, заляла
страната, започна да отслабва, каза вчера здравният министър Ян Блатни,
цитиран от Ройтерс.
Това стана възможно
след като оценката на епидемичната ситуация бе
променена от ниво пет

(най-опасна) до ниво три.
Броят на едновременно
намиращите се вътре клиенти обаче ще остане намален, за да е възможно
да се спазва физическо
дистанциране. Вечерният
час ще бъде отменен, но
заведенията трябва да затварят до 22 ч. Музеи и галерии ще могат да отворят с намален капацитет,
могат да бъдат подновени
и спортните занимания на
закрито. Разрешават се
групови събирания до 50

не е имал премислена
стратегия за политиката
спрямо Техеран. Той препоръча на новоизбрания
президент Джо Байдън да
се откаже от връщане към
ядреното споразумение с
Техеран, като отчита
опасенията на "ключови
съюзници в региона". ç
души на закрито и до 10
на закрито. Досега максимумът бе 6 души.
Правителството възнамерява да започне масово антигенно тестиране, за
да следи развитието на
епидемиологичната обстановка в предколедните
дни, когато се очаква наплив по търговските обекти.
До вчера в Чехия са регистрирани 518 649 заразени с коронавируса и
8054 смъртни случая от
COVID-19. В резултат на
наложените мерки броят
на новозаразените спадна
под 5000 в 6 от последните 7 дни. ç

30.11.2020 ÇÅÌß

12

ÑÏÎÐÒ

Тимът от Ерден е водач в класирането, но от 1 януари
футболистите са свободни да си търсят други отбори
От Кариана (Ерден)
официално обявиха, че
отборът ще преустанови
участието си в първенството на Втора лига. "Казаха ни, че от 1 януари
няма да има мъжки тим и
всички сме свободни да
си търсим нови отбори.
Жалко, наистина, но
такива са реалностите.
Беше ми трудно да мотивирам момчетата, но се
показаха като истински
мъже и спечелихме домакинската среща със
Струмска слава (2:1).
Остава ни още един мач
до края на годината,
срещу Хебър на 11 декември на наш терен, който
трябва да изиграем така,
както можем и да си
тръгнем с гордо вдигнати
глави", каза наставникът
на тима от Ерден Веселин
Великов.
Според неофициална
информация основната
причина за разпускането
на Кариана е здравето на
собственика на клуба
Милан Йосифов. Босът е в
тежко състояние и няма
възможност да издържа
отбора.
Кариана записа нова
победа във Втора лига и
се изкачи отново на
върха в класирането, след
като успя да се наложи с
2:1 като домакин над



Êàðèàíà ïðåêðàòÿâà
ó÷àñòèåòî ñè âúâ Âòîðà ëèãà

Íàêðàòêî
Черно море
спечели с 3:2

домакинството си на Славия
от 14-ия кръг на Първа лига.
"Белите" поведоха в резултата
в 10-ата минута чрез
Радослав Кирилов, но с
попадения на Матиас Курьор
в 18-ата и 65-ата и на
Стефан Велев в 52-рата
"моряците" стигнаха до 3:1.
В края Калоян Кръстев също
вкара за Славия. Столичният
тим игра близо 70 минути с
играч по-малко, след като
Радослав Терзиев получи
червен картон.

Арда подгони
лидерите

след победа с 3:0 у дома над
Монтана в мач от 14-ия кръг
на Първа лига. Гостите играха
с човек по-малко, след като
Янко Ангелов получи червен
картон в 40-ата минута.
Головете отбелязаха: 1:0
Иван Коконов (29), 2:0 Румен
Руменов (64), 3:0 Спас Делев
(69). Така Арда вече е на
трето място в класирането, с
равен брой точки (по 24) с
Локомотив (Пд), но и мач
повече.

Дни след смъртта
на Диего Марадона
Хитът във Втора лига на родния футбол Кариана (Ерден) изненадващо преустанови участието си в първенството. Футболистите са подписали предизвестия за прекратяването на договорите.

Струмска слава в мач от
15-ия кръг на футболното
първенство. Така отборът
на Кариана постигна своя
девети успех.
Добруджа изненада и
победи Хебър (Пазарджик)
в друг мач от кръга.
Домакините от Добрич се
наложиха с 2:1, като и
трите попадения паднаха
през първата част. Автогол
на Ивайло Тодоров (15) и
невероятно попадение на
Иван Цачев (41) бяха
достатъчни, за да донесат

трите точки на Добруджа.
Тодор Чаворски пък бе
точен за гостите в 18-ата
минута. В края на първото
полувреме футболистите
на Хебър имаха претенции
за дузпа. В първия момент не последва сигнал
за нарушение, като съдията посочи да се изпълни
ъглов удар. Няколко
секунди по-късно обаче
реферът Михаел Павлов
промени решението си и
посочи бялата точка, но
след консултация със

страничния съдия отново
отсъди корнер.
В друг двубой от кръга
Спортист (Своге) разби с
5:1 Септември (София) на
стадиона в града на шоколадите. Хеттрик в мрежата
на столичани записа
бившият нападател на
ЦСКА Григор Долапчиев.
Други резултати: Локомотив (София) - Септември (Симитли) 2:0, Нефтохимик (Бургас) - Созопол
0:1 и Миньор (Перник) Янтра (Габрово) 2:0.ç

в родината му не спират с
разкрития за последните дни
и часове от живота му.
Местната информационна
агенция Telam публикува
твърденията на две лица от
обслужващия персонал на
Марадона, които твърдят, че
дни преди смъртта си
60-годишният бивш футболист е побеснял при
разговор с личния си лекар
Леополдо Луке. Свидетелите
твърдят, че Марадона е
повишил тон, избутал е
събеседника си, а накрая го
е уволнил. Данни за кавга
между Марадона и доктор
Луке има и в показанията на
готвачката на Марадона
Милагрос Родригес.

Ôåíîâå íà Ëîêîìîòèâ îòïðàçíóâàõà óñïåõà Ìàéê Òàéñúí è Ðîé Äæîóíññ 6:0 íàä Áîòåâ â äåðáèòî íà Ïëîâäèâ
ìëàäøè íå èçëú÷èõà ïîáåäèòåë
Запалянковци на Локомотив се събраха
пред стадиона в парк "Лаута" след историческата победа с 6:0 над Ботев в пловдивското дерби от 14-ия кръг на Първа лига.
Стотици привърженици пристигнаха на уреченото място веднага след последния съдийски сигнал и отпразнуваха триумфа с много
факли, песни и звуци от клаксоните на своите автомобили.
Попаденията за "черно-белите" вкараха
Момчил Цветанов (2), Диниш Алмейда (9),
Димитър Илиев (24), Георги Минчев (28),
Кристиан Илич (71) и Николай Николаев (78).
Собственикът на Локомотив (Пд) Христо Крушарски обяснимо беше в приповдигнато настроение след историческата победа. "Вулканът трябваше да изригне и моментът дойде.
Предоволен съм от това, което показаха момчета и дано вървим така напред. Дербито
винаги е било гъдела за всички, само дето
моят втори син Биската (Карагарен - б. р.)
не е в настроение, защото не можа да вкара. Не му върза, а имаше желание. Само той
и аз не отбелязахме", коментира Крушарски.
"Ние сме малко ненаситни, обаче в края
на краищата 6:0 е рекорд за Локомотив и
въобще за пловдивските дербита", продължи
ексцентричният бос на "смърфовете". Той не
пожела да се върне към случая с треньора
Бруно Акрапович, който заряза Локомотив и
премина в ЦСКА. "Това е история. Гледаме

си нашата кошара, другите кошари не ме
интересуват. Да са живи и здрави. Ще се
срещнем пак и пак ще ги бием", каза още
собственикът на Локомотив (Пд).
В същото време ядосани фенове на Ботев се събраха в Коматево, бесни след загубата на любимците им от Локомотив с 0:6.
"Жълто-черните" запалянковци искаха да чуят обясненията на футболистите за разгрома. Играчите пристигнаха с клубния си рейс
и се шмугнаха в базата. На мястото бе пристигнала полиция, която направи кордон и не
позволи на около петдесетината запалянковците да се приближат до играчите. Феновете
не можеха да повярват, че след като те с
толкова усилия събраха необходимите 567
000 лева за спасението на клуба, футболистите ги "наградиха" с такава бездушна игра.
Треньорът Пепо Пенчев също е под напрежение, тъй като под негово ръководство
Ботев получава за втори път 6 гола. Предишният път това се случи в Монтана.
След края на мача прокуристът Асен Караславон сподели: "Искам да се извиня на
привържениците на Ботев. Това е най-тежката загуба в живота ми. Не искам да коментирам повече нищо!" По-късно един от лидерите на отбора - Тодор Неделев, и още няколко
от футболистите са отишли до оградата и са
изслушали феновете, като не се е стигнало
до допълнително напрежение.ç

54-годишният Майк Тайсън (вдясно) не се е боксирал официално от 2005 година, когато
загуби от Кевин Макбрайд, а 51-годишният Джоунс за последно бе на ринга при победата
над Джеф Лейси през 2009-а.

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши завършиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демонстративна битка в
Лос Анджелис. Двамата легендарни боксьори
върнаха времето назад и със сигурност предизвикаха носталгия у феновете, които са
ги подкрепяли през златния им период на
ринга. Тайсън се качи отново зад въжетата
след 5649 дни и намери с няколко крошета
съперника си, след което го поздрави, че

ги е "поел като шампион". Рой Джоунс се
движеше повече, но бе видимо изморен от
големия брой удари в тялото, които получи,
като се стремеше основно да предизвиква
клинчове.
Майк Тайсън и в последните секунди търсеше повече "екшъна", а съперникът му сигурно щеше да е отнесъл няколко предупреждения за "държане", ако срещата беше
официална.ç
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Ñâåòëà Îöåòîâà íà 70:
Ñëåä Òîêèî ùå íàìàëÿ
îáîðîòèòå
Имах късмета да уча, докато тренирах, и това ми помогна
да се реализирам след края на кариерата си, сподели
олимпийската шампионка
Едно от големите имена
на родния спорт - Светла
Оцетова, отпразнува своя
70-годишен юбилей. В
бляскавата си кариера тя
печели олимпийска титла
на двойка скул заедно със
Здравка Йорданова от
Игрите в Монреал. Носителка е на много медали
от световни първенства и
Световни купи. Дългогодишен председател на родната федерация по гребане.
Завършва висше образование със специалност "Архитектура", което й позволява вече над 30 години да е
сред проектантите на найголемите гребни канали по
целия свят. Член е на БОК
от 1980-а. Ето какво
сподели Оцетова пред
"Тема спорт".
- Г-жо Оцетова, предвид обстановката, успяхте
ли да организирате подобаващ юбилей?
- Мислихме го, но по
принцип никога не събирам
много хора, винаги сме
били в тесен семеен кръг.
- Ако трябва да направите равносметка, едва ли
има нещо, за което да
съжалявате?
- Не искам да се променя нищо, така да си остане
всичко. (Смее се.) Важното
е, че не се оплаквам и
нямам здравословни
проблеми. От тук нататък
каквото сами си направим.
- Олимпийската титла
ли е голямата ви гордост
от спортната кариера, или
има и нещо друго?
- Разбира се, златото си
остава изключително
важно в моята кариера
като постижение. Но има и
много други неща, вече на
друго поприще, това, което
правя като проектиране и
организиране на световни
първенства и олимпиади. В
момента правя нещо по
Токио, така че не скучая.
- Много хора на вашата
възраст отдавна са забравили какво е работа. Вас
какво продължава да ви
бута напред?
- Не мога да си представя да седна да гледам
телевизия. (Смее се) Вървя
по същия начин, по който
съм го правила и досега.
Разбира се, след олимпиадата в Токио ще намаля
оборотите, поне имам
такова намерение, искам
да попътувам малко, но не
по работа, както досега, а
и да си почина. Правихме

Олимпийската шампионка Светла Оцетова се надява българското гребане да спечели
поне една квота за игрите в Токио догодина

си планове с дъщерите ми
да отидем на екзотични
дестинации. Има много
интересни места по света,
където съм била по работа
и не съм успявала да ги
видя на спокойствие. В
Бразилия бях в Рио, но не
успях да обиколя, а има
толкова много интересни
места, които човек трябва
да види. След Токио имам
световно първенство в
Шанхай през октомври и
след като отмине, се
надявам да реализирам
плановете си.
- Слушайки ви, изглежда, нямате време за
почивка…
- Имам пример - баща
ми, който до последно,
докато можеше да работи,
го правеше. Той беше
хирург и правеше по три
операции на ден, докато не
се разболя, а беше на 6768 години. Това явно си ми
е в гена. Сега трябваше да
направя един план за
Саудитска Арабия, които
кандидатстват за Азиатските игри през 2030. Нови
съоръжения се строят в
Будапеща, в Копенхаген, в
Монреал, където също
изготвям проекти, в Лима
също така, където ще има
Панамерикански игри. Така
че задачите са доста.
- Вие сте от малкото
примери как един успешен спортист може да е
бъде и успешен ръководител и да се реализира и на
друго поприще. Как го
правите?
- Вярно е, но късметът

ми бе, че докато тренирах,
аз учех. Завърших специалност, която ми даде възможност да се развия и
след края на кариерата си
да мога да остана част от
спорта. Аз не правя само
проекти, технически делегат съм по Олимпийските
игри, участвам и в комисията на международната
федерация, която одобрява
избора на домакини на
световни първенства и
олимпийски игри. Като
делегат участвам в цялостната подготовка и даже
проектирането на нови
съоръжения ми е помалката част от ангажиментите.
- Едва ли може да
съпоставите кое ви прави
по-щастлива - успешната
кариера като състезател
или сегашното признание…
- Много е трудно, така е.
Не мога да преценя кое ме
удовлетворява повече. И
едното, и другото иска
много труд и всеотдайност,
но и двете са ми доставяли
винаги удоволствие и съм
работила с цялото си
сърце и душа.
- Няколко думи за
България на Токио, оптимист ли сте?
- Много харесвам младите ни спортисти, които в
момента се готвят. За
съжаление, все още нямаме квота в гребането, но
се надявам, че на квалификационните регати през
пролетта ще спечелим
поне една. Не е лесно, но

това се отнася не само за
гребането. Имаме си
проблемите, защото гребането е доста скъп спорт.
Трудно се поддържа финансово - екипировката,
лагерите, всичко е скъпо. А
в тези времена всяка
сметка се прави по три
пъти.
- Ако не Токио, то Париж?
- Много зависи какъв
приоритет ще се даде на
държавно ниво. Времената,
когато бяхме по 100 души
на лагер, а в националния
отбор бяха по 30 места,
отминаха. Сега лодките се
броят на пръстите на двете
ми ръце, може би и помалко. Румяна (Нейкова)
успя, защото тренираше с
мъжете, както го правехме
и ние. Сега изборът е
много по-малък. Живея в
Панчарево и ги виждам преди чакахме ред, за да
се доберем до лодка, а
сега в езерото са 3-4 лодки
само. В успешните държави - Англия, Австралия,
Нова Зеландия, гребането
е национален спорт, децата
го учат като задължителен
предмет в училище. Ние не
само гребане, нито един
спорт нямаме национален,
който да е част от учебната програма. А това е от
огромно значение за
здравето на децата. Надявам се, че това ще се
промени. Много ни е
хубава държавата, била
съм по целия свят, нашата
земя е най-хубава, но
спирам дотук.
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България спечели пълен комплект медали златен, сребърен и бронзов, на финалите на отделните уреди при девойките на европейското първенство по художествена
гимнастика в Киев (Украйна). Стиляна Николова завоюва златно отличие на
лента. Това е първа европейска титла за България
след 25-годишна пауза. За
последно през 1995 година Теодора Александрова
спечели европейското
злато в многобоя и във
финала на обръч. 15-годишната Николова стана
и втора на финала на топка. Ева Брезалиева пък
спечели бронзово отличие на въже.
"Честно казано, знаех,
че точно с това съчетание на лента съм способна да извоювам златен
медал. Бях спокойна, много добре подготвена и
знаех, че мога да си изиграя съчетанието без грешка. Това беше моето последно състезание като девойка. От тук нататък ще
сменим съчетанията и ще
се готвя за голямата гимнастика при жените. Моята тайна за успеха е много труд", заяви европейската шампионка.

Стиляна Николова спечели
европейска титла на лента
при девойките

Ансамбълът на Турция
спечели исторически златен медал при ансамблите на европейското първенство по художествена
гимнастика за жени. Момичетата, водени от Камелия Дунавска, изиграха много силно и без
грешка съчетанието си
във финала с три обръча
и два чифта бухалки и
заслужено триумфираха.
Фаворитите не издържаха на напрежението и допуснаха грешки, които им
костваше първото място.
Среброто стана притежание на отбора на домакините от Украйна, а
бронзовите отличия отидоха при състезателките
от Азербайджан, водени
от друга българка - Мариана Василева.
Заради пандемията от
COVID-19 на този шампионат участваха само шест
ансамбъла. Петорката на
България пропусна първенството заради заболяване от коронавирис на
Ерика Зафирова и поставянето под карантина на
целия ни отбор. ç
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Тв програма - понеделник, 30 ноември

07.00
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.30
00.30
01.45
02.45
03.45
04.50
05.50
06.50

"Студио Икономика" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Общество и култура" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
"Думата е ваша" (п)
Документален филм
ТВ пазар
"За историята свободно" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Не се страхувай" с Васил Василев
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Общество и култура" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"За историята свободно" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Лява политика" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 4 - тв филм /3
епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Хигиенните
навици на бозайниците
15.15 Влакът на динозаврите 2 - анимационен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Четиримата царе с име
Петър
22.00 Викингите 5 - тв филм /10, последен
епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс - Родът на Максим Бехар /п/
04.25 Когато сърцето зове 4 - тв филм /3
епизод/п/

bTV
05.30 "Ловци на храна" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, еп. 16
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-
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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. 14
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 163, 164
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.
5, еп. 19
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 101
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 114
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,
еп. 10
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 20
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 83

bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 6 - 9
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 1
09.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 2
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 13
12.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 15
13.00 "Джона Хекс" - фентъзи, екшън (САЩ,
2010), режисьор Джими Хейуърд, в
ролите: Джош Бролин, Мегън Фокс,
Джон Малкович, Майкъл Фасбендър,
Уил Арнет, Уес Бентли и др.
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 2
16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 3
17.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 16
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 14
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 4, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" сериал, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "88 минути" криминален, драма (САЩ, Германия,
Канада, 2007), режисьор Джон Авнет, в ролите: Ал Пачино, Алисия Уит,
Бенджамин Маккензи, Лили Собиески, Уилям Форсайт, Дебора Кара
Ънгър, Нийл Макдона и др. [14+]
00.15 "Тредстоун" - сериал, еп. 6
01.15 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 14
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 6
03.15 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 16
04.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 3

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

"Супермаркет" /п./ - сериал
"Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
"Супермаркет" /п./ - сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Любов по случайност" - романтичен, комедия (тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Гари Харви, в ролите: Бо
Гарет, Бенджамин Еърс, Гаруин Санфърд, Бренда Стронг и др.
"Кухня" /п./ - сериал
"Изгубеняци" /п./ - сериал
"Психарки" - сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно шоу
"Приятели" - сериал, с. 6, еп. 4, 5
Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 133
"На гости на третата планета" - сери-

Застудяване
Днес над югоизточните и източни райони ще започнат превалявания от дъжд, които ще обхванат голяма част от страната. В
Софийско дъждът бързо ще премине в сняг и ще се образуват
няколкосантиметрова снежна покривка до обед. Снежна покривка
до няколко сантиметра ще се образува по високите части на източната половина на Дунавската равнина, а по-дебела снежна
покривка ще има в планините и Предбалкана, на места и над 1015 сантиметра. Температурите ще бъдат ниски - от 1 до 6 градуса.
Във вторник ще остане студено. Минималните температури ще
бъдат от около минус 7, минус 8 в Западна България, където ще се
изясни, до около 2 в източните и югоизточни райони. През деня
максималните стойности няма да превишат 5 градуса в повечето
места.
Студено ще остане и в сряда, а от четвъртък започва по-трайно
затопляне, което в края на следващата седмица ще повиши температурите в Източна България и северно от планините до около,
а в някои дни над 15-17 градуса.
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email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Честита смърт" - психотрилър,
хорър, в ролите: Джесика Рот, Израел Брусард,
Руби Модийн, Рейчъл Матюз, Чарлз Ейткън,
Джейсън Бейл и др.
ал, еп. 98, 99
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2, еп.
3, 4
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 11, 12
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7, еп. 8, 9
00.00 "Бетовен 2" - комедия, семеен (САЩ,
1993), в ролите: Чарлз Гродин, Бони
Хънт, Никол Том, Кристофър Кастайл, Деби Мазар, Крис Пен, Сара
Роуз Кар, Мори Чейкин, Хедър Маккоум и др.
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
9, 10
08.00 "Слепота" - драма, романтичен (САЩ,
2017), в ролите: Алек Болдуин, Деми
Мур, Дилън Макдърмът, Вива Бианка
10.30 "Добрият доктор" - сериал, еп. 11, 12
12.45 "Апостол Карамитев" - док. филм
14.00 "Денят на независимостта" - фантастика, екшън (САЩ, 1996), в ролите:
Джеф Голдблъм, Уил Смит, Вивика
Фокс, Маргарет Колин, Робърт Лоджиа, Мери Макдонъл, Джъд Хърш,
Бил Пулман
16.45 "Ангелско лице" - криминален, драма
(САЩ, 2014), в ролите: Ейва Ейкърс,
Даниел Брюл, Кейт Бекинсейл, Сей
Бенет и др.
19.00 "Чистилището" - уестърн, фентъзи (тв
филм, САЩ, 1999), в ролите: Сам
Шепърд, Ерик Робъртс, Питър Стормеър, Ранди Куейд, Дони Уолбърг
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Честита смърт" - психотрилър, хорър (САЩ, 2017), в ролите:
Джесика Рот, Израел Брусард, Руби
Модийн, Рейчъл Матюз, Чарлз Ейткън, Джейсън Бейл и др.
23.00 "Пълен контакт" - екшън, трилър (България, Германия, САЩ, 2009), в ролите: Долф Лунгрен, Джина Мей, Майкъл Паре, Башар Рахал, Джеймс Чок,
Владимир Владимиров, Райчо Василев, Николай Станоев, Майк Страуб,
Лес Уелдън, Йоан Петров, Ути Бъчваров, Александър Кадиев [16+]
00.45 "Съседското момче" - психотрилър
(САЩ, 2015), режисьор Роб Коен, в
ролите: Дженифър Лопес, Райън Газман, Кристин Ченоует, Джон Корбет,
Бейли Чейс, Иън Нелсън и др. [16+]
02.30 "Майчински инстинкт" - трилър (тв
филм, САЩ, 2017), в ролите: Ейприл
Боулби, Джени Габриел, Мат Пейдж,
Алисън Харбърт и др.
04.15 "Убийството на Никол Браун Симпсън"
- криминален, трилър (САЩ, 2019), в
ролите: Мина Сувари, Джин Фрийман,
Ник Стол, Тарин Манинг [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" сериал /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 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"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/
07.00 "Изпечено убийство: Само десерт" мистерии с уч. на Алисън Суини,
Камерън Матисън, Барбара Нивън,
Лиза Дюръпт и др. /п/
08.45 "Стена между две сърца" - комедия с
уч. на Ханес Янике, Юлия-Мария
Кьолер и др. /п/
11.00 "Апетит за любов" - романтична комедия с уч. на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Маркъс Роснър
13.10 "Матилда" - комедия с уч. на Мара
Уилсън, Дани Де Вито, Рия Пърлман,
Пам Ферис, Ембет Дейвидс, Трейси
Уолтър и др. /п/
15.10 "Хвани и пусни" - романтична комедия с уч. на Дженифър Гарнър, Тимъти Олифант, Кевин Смит, Джулиет
Луис, Фиона Шау и др. /п/
17.30 "Съюзени" - трилър с уч. на Брад Пит,
Марион Котияр, Джаред Харис, Матю Гуди и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5
21.00 "Г-н Холмс" (премиера) - мистерии с
уч. на Иън Маккелън, Лора Лини,
Хироюки Санада, Мило Паркър, Фил
Дейвис и др.
23.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
00.00 "Изкуствен интелект" - фантастика с
уч. на Холи Джоуел Осмънд, Джъд
Лоу, Франсис О’Конър, Сам Робардс,
Уйлям Хърт, Джейк Томас и др. /п/
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ВОДОРАВНО: Матината. Оноре (Ирина). Напа. Алод.
Гор (Генадий). Таралеж. Пи. Мед. Канон. Нед. "Се'пак".
Неф. Лана. ЕЛАН. Табела. КАРАВЕЛ. Никола. Карол
(Луис). Тив. Рар. Логотет. Фа. Нот. Нигер. Фар. Номер. Нил. Фаза. Амадок. МОКА. Динеков (Петър). Ретина. Лен. Ролер. Бот. Негатив. Ки. Нит. "Витес".
"Лел".Никел. Кар (Алфонс). Кили (Жан Клод). ТАМАТ.
Неролин. Телемах. Месина.
ОТВЕСНО: "Саломе". Абано (Пиетро). "Иконите". Репер. Роман. Тикал. "Кин". Далак. Темел. Теме. Нат (Мари
Жозе). "Кавал". Ракен ("Терез Ракен"). Лам. Капак.
"Нерон". Донев (Доньо). ТА. "Таран". Логинов (Евгений). Гик. "Да". Анет. Логик. РАТАН. Алофан. Тел. Ротерем. Полен. Битер. Мелис. Ре. Нож. Лекит. Фотев
(Христо). Кос. МОД. "Налов" Факир. Лили. Пенал.
Фазан. КЕЛИН. Темида. Анара. Акилина.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Датите на спектаклите
са 1, 5, 10, 28, 29 декември. Режисьор е Бина
Харалампиева. Участват:
Ана Пападопулу, Дарин
Ангелов, Иван Юруков,
Марин Рангелов, Радина
Боршош, Теодора Духовникова, Христо Петков,
Цветан Алексиев, Цветомира Даскалова
Спектакълът "Лисичета"
по знаменитата психологическа драма на Лилиан
Хелман пресъздава
атмосферата в едно
семейство от Американския юг, пометено от
страшната стихия на
парите. Ярки конфликти и

подмолни сблъсъци,
обяснения в любов и
ненавист избухват в дома
на Хюбърдови, оголват и
осветяват истината за
всекиго от героите,
блестящо изпълнени от
Теодора Духовникова,
Ана Пападопулу, Дарин
Ангелов, Христо Петков,
Иван Юруков, Цветан
Алексиев, Цветомира
Даскалова и съвсем
младите Радина Боршош
и Марин Рангелов. "Лисичета" е модерен и страстен прочит на напрегнатото ни съвремие, направен от гост-режисьора
Бина Харалампиева. ç

Ìèëàíñêàòà ñêàëà
ùå îòêðèå ñåçîíà ñ
ãàëà ïî òåëåâèçèÿòà

момент, но още можем да
създаваме емоциите на
операта", каза художественият директор Доминик Майер. Не се е отменяло откриване с опера за първи
път от Втората световна
война. На 7 декември ще

"Надявам се да кажем
на света, че сме в труден

Ïîðòðåòè îò ñòàðè ìàéñòîðè
ïîêàçâàò â Ïåðíèê
Изложба на портрети от
стари майстори са подредени в най-голямата изложбена зала "Любен Гайдаров"
в Перник. Директор на галерията е Елена Темелкова.
Творбите са от фонда на
пернишката галерия, а мотото на експозицията е "Хората от миналия век".
Сред представените автори са патронът на галерията Любен Гайдаров, Цани Цанев, Петър Борджошки, Миленти Милентиев, Кина Гошева, Анета Дръгушану, Иван Нинов.
Заради частичния локдаун галериите са затворени

за посещения до следващо
нареждане.
За да могат перничани и
любителите на изобразителното изкуство да се докоснат до таланта на старите
майстори, изложбата ще бъде представена и онлайн. ç

Ôèëì íà Òîäîð Óøåâ âçå ãîëÿìàòà
íàãðàäà íà ôåñòèâàëà Feinaki, Ïåêèí
"Физика на тъгата", анимационният късометражен
филм на Теодор Ушев по романа на Георги Господинов,
получи поредното си международно признание. Продукцията взе голямата награда на фестивала за анимационно кино Feinaki, Пекин - най-престижния форум
за анимация в страната "Това е силен филм за мъж,
който смята, че животът му
е филмов каталог", гласи
обосновката на журито. "Винаги търсещ своята първа
любов и спомена за баща
си. Режисьорът споделя
своята визия с добре обмислени изображения и
звук, подредени в завладяващ ритъм. Той не бяга от
големите думи и жестове,
но сила може да се открие

и в деликатните метафори
и детайли, разпознаваеми
от мнозина. Миналото и
настоящето неусетно се
сливат, за да създадат едно покоряващо преживяване. Меланхоличен и настоятелен. Епичен и вечен. Шедьовър", посочват те. ç

:

Íà ñöåíàòà íà Íàðîäíèÿ òåàòúð "Èâàí Âàçîâ"
ñå èãðàå êóëòîâàòà ïèåñà "Ëèñè÷åòà" îò
Ëèëèàí Õåëìàí

Íàêðàòêî

Изчезнала картина
на Густав Климт се намери
Картината "Портрет на жена"
от Климт, смятана за изчезнала за около 23 години, отново
ще радва феновете в музея.
Творбата пропада през
1997 г. в галерия Ricci Oddi в
град Пияченца. През декември
миналата година я откриха в
същата галерия, скрита в
панела до стената. Истинските
крадци са разказали това след
толкова години, защото ще
избегнат затвора поради срок
на давност.

Във времето на пандемия
и социална изолация
книгата е спасение

има концерт с арии и дуети със звезди от операта и
балета от цял свят. Сред
тях ще бъдат Пласидо Доминго и Роберто Аланя. Някои изпълнения ще са записани на живо. Все още
не е ясно какво предвиж-

да Миланската скала за новия сезон. Той трябваше да
започне с "Лучия ди Ламермур" от Гаетано Доницети.
В телевизионното представление ще бъдат включени арии от Верди, Росини
и Вагнер. ç

"Във времето на пандемия и
социална изолация книгата се
оказа спасение за много хора
да преодолеят ситуацията, да
се потопят в един по-добър
свят, да почерпят знание и
мъдрост от писаното слово."
Това каза директорът на
Регионалната библиотека
"Проф. Боян Пенев" в Разград
- Димитър Петров. Той е
твърдо убеден, че бъдещето
принадлежи на нейно величество Книгата.
Тази година Регионалната
библиотека в Разград чества
150 години библиотечно дело.

