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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Äâîåí ñïàä ïðè ïî÷èíàëèòå îò COVID-19,

ïî-ìàëêî çàðàçåíè, íî ïðè

ïî-ìàëêî òåñòîâå
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Óðîöèòå íà Íþðíáåðã
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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 възмож-
ност за гостите, но Юлиан Ненов се
размина с изравняването, след като
топката срещна страничния стълб. ç9
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ри липсата на дока-
зано средство срещу
COVID-19 властта ре-
ши да ни приложи те-

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

П
рапията "Локдаун на глад-
но". В петък бяха затворе-
ни редица бизнеси, десет-
ки, а може би стотици хи-
ляди майки ще трябва да
прекъснат временно рабо-
та (с обезщетения за жъл-
ти стотинки), за да гледат
децата си у дома, потреб-
лението даже при отворе-
ните предприятия и мага-
зини ще пада, защото хо-
рата са твърде наплашени
за здравето и доходите си.
И отново забранителните
мерки са факт, но социал-
ния им отговор го няма. При
непрестанно растящи за-
ради разюздана спекула
цени няма как с една под-
хвърлена минимална работ-
на заплата да бъдат пос-
рещнати даже и най-нор-
малните 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 наг-
ло безхаберие показват уп-
равляващите по отношение
на битовите сметки. Рас-
тат цените на вода, ток,
парно, нищо че  екоминис-
търът прогнозира тежка
водна криза!? Но е истин-
ско кощунство сега, в ме-
сеца на локдаун и на пред-
стоящия ръст на безрабо-
тицата и фалитите, да ня-
ма реално отсрочване на
сметките към дружествата
монополисти. Да не гово-
рим за лобисткия нонсенс,
че в галерията и в учили-
щето можеш да се зара-
зиш, но докато плащаш
сметки и кредити - не мо-
жеш. Че в парка е опасно
(един политик пак настоя-
ва за тяхното затваряне),
но колекторските фирми и
ЧСИ-тата могат да тормо-
зят гражданите по домо-
вете им… Разумното отла-
гане на битовите сметки не
е лукс, нито милостиня към
изстрадалите вече 30 го-
дини от монополистите
граждани. То е минимални-
ят дълг на държавата към
българите във време, в ко-
ето ги ограничава и лик-
видира техния жизнен
стандарт. И разбира се -
наложителен е мораториум
върху вдигането на тези це-
ни през следващата годи-
на, защото икономиката ще
се възстановява бавно, но
семейният бюджет още по-
бавно… И хората, а не мо-
нополистите, опериращи с
милиарди, се нуждаят от
спасителна глътка въздух!
Иначе… 2021-ва ще стане
2013-а, септември ще бъ-
де май или пък януари ще
бъде юни, ако си спомним
кога, как и защо българи-
нът излезе на улицата, за
да брани правата си и да
си върне превзетата дър-
жава.

Можем да пишем тройка
по милост на правителството
за взетите мерки заради
закъснението и туткането.
Мерките са неадекватни.
Разнобоят при нас е напъл-
но карикатурен, коментира
икономистът проф. Боян
Дуранкев.

Проблемът е, че икономи-
ката ни не е българска и
зависи от другите икономи-
ки. Нас ни третират като
страна с лесна и евтина
работна ръка. Трябва вита-
минозно лечение на иконо-

Áúäåùåòî íà íàøèòå äåöà è âíóöè å èïîòåêèðàíî,
ïðåäóïðåäè èêîíîìèñòúò ïðîô. Áîÿí Äóðàíêåâ

БСП сезира глав-
ния прокурор за изне-
сените факти за безс-
топанственост, коруп-
ция, престъпно бездей-
ствие и умишлени дей-
ствия на министри,
областни управители и
кметове, засягащи на-
поителни системи ,
язовири, ВиК инфрас-

ÁÑÏ: Ïðîêóðàòóðàòà äà ñå çàåìå ñ âîäíàòà êðèçà

Òðîéêà ïî
ìèëîñò

Åêîìèíèñòúðúò ðàçêðè èñòèíàòà çà êîðóïöèÿòà â óïðàâëåíèåòî, ïðèïîìíèõà ñîöèàëèñòèòå

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

ìîíîïîëèñòèòå

за властта

миката, категоричен е профе-
сорът. Бъдещето на нашите
деца и внуци е ипотекирано,
разгневи се Дуранкев. Спо-
ред него бюджетът за следва-
щата година е "прекалено
оптимистично съставен, с
хубав икономически растеж,
с възможност за повече
европари и заеми". Гледайки
към бъдещето, няма спасе-
ние освен промяна на
данъчната политика, цялата
фискална политика, преиз-
числяване на заплати,
посъветва той. < 4

труктура, пречиства-
телни станции, съоб-
щи лидерът на българ-
ските социалисти Кор-
нелия Ниова във Фей-
сбук.

Реакцията на БСП
е само ден след като
министърът на окол-
ната среда и водите
Емил Димитров изне-

се по време на петъч-
ния парламентарен
контрол скандални
факти във ВиК секто-
ра. Той предупреди, че
те ще доведат до водна
криза в страната и вод-
ни бунтове.

По повод скандала
депутатът от БСП Ге-
орги Свиленски заяви:

"Министър Димитров
разкри същността на
това управление от
престоя му само за 8-
9 месеца в правителс-
твото. А представяте ли
си какво се е случвало
в останалите 10 годи-
ни на това управление,
както и какво се случ-
ва в останалите ми-

нистерства?", попита
социалистът, като уточ-
ни, че Димитров гово-
ри за кражби, престъп-
ления, кражба на нас-
тояще и кражба на бъ-
деще. Вече и самите
министри на Борисов
се възмущават от то-
ва, което се случва в
управлението му. < 3

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.

Снимка
Пресфото
БТА

< 2



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 30.11.2020

Безработицата намалява
от 9% през май на 6,9%
през октомври, заяви пред
БНР министърът на труда и
социалната политика
Деница Сачева и прогнози-
ра известно покачване
през декември, тъй като
затворените бизнеси могат
да освободят хора, които
да отидат на бюрото по
труда въпреки предложе-
ните 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 безработ-
ни към днешна дата са 227
909 души, а най-много са в
София, Пловдив, Бургас и
Варна.

Ðåàëíîñòòà íà âëàñòòà:

Áåçðàáîòèöàòà ïàäà,
ìåðêèòå íÿìà äà ñå çàòÿãàò
Ó÷èëèùàòà îòâàðÿò ñëåä
Íîâà ãîäèíà, îáåùà
ìèíèñòúð Äåíèöà Ñà÷åâà

Сачева изтъкна, че
поддържа тезата, че на
21 декември трябва да
започне отваряне на
бизнесите:

"Не предвиждаме по-
строги 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.

Íà òîçè äåí



Събития
1789 г. - Генуа прода-

ва на Франция остров Корси-
ка.
1853 г. - Руският вое-

нен флот унищожава турски-
те военни кораби в морската
битка при Синоп.
1919 г. - Приет е За-

кон за търговията със зърне-
ни храни и с произведенията
от тях, с който се установява
държавен монопол върху из-
носа на зърнени храни от Бъл-
гария.
1938 г. - Правителст-

вото на Чехословакия капиту-
лира и се съгласява да из-
пълни подписаното в Мюнхен
съглашение между хитлерист-
ка Германия, Италия, Франция
и Великобритания, което дава
право на Германия да анекси-
ра Судетската област.
1944 г. - С освобож-

даването на сръбския град Но-
ви Пазар завършва първата
фаза от участието на Бълга-
рия във Втората световна вой-
на на страната на Антихитле-
ристката 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 Мом-

зен, германски историк, поет
и правист

 1835 г. - Марк Твен,
американски писател
1874 г. - Уинстън Чър-

чил, министър-председател на
Обединеното кралство, Нобе-
лов лауреат

Починали
 65 г. или 70 - Свети

апостол Андрей Първозвани,
1900 г. - Оскар Уайлд,

ирландски драматург и поет
 1943 г. - Тодор Анге-

лов, български и белгийски ан-
тифашист, национален герой
на Белгия
1954 г. - Вилхелм Фур-

твенглер, германски диригент
 1955 г. - Александър

Балабанов, български писател,
поет, литературен критик
 1957 г. - Бениамино

Джили, италиански оперен пе-
вец - тенор
 1976 г. - Иван Яку-

бовски, съветски маршал
1982 г. - Филип Кутев,

български фолклорист и ком-
позитор

"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

За пръв път от доста време
насам се отчита сериозен спад в
броя на новите заразени от ко-
ронавирус 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 корона-
вирус обаче не се влияе от тес-
товете и за щастие, също е по-
нисък от вчера и предходните дни,
а именно 69, информира Единни-
ят информационен портал.

За сравнение, в петък живота

Äâîåí ñïàä ïðè ïî÷èíàëèòå îò COVID-19,
ïî-ìàëêî çàðàçåíè, íî ïðè ïî-ìàëêî òåñòîâå

си са изгубили 151 души. С днеш-
ните общият брой на жертвите
става 3749. Припомняме, че в по-
неделник бе регистриран нов че-
рен рекорд по брой починали в
страната ни за денонощие - 189.

Излекуваните в събота са
1039, което е по-малко от пе-
тък, когато бяха 1865.

Заболелите у нас вече дос-
тигнаха 141 747, активните слу-
чаи са 90 219. Излекуваните об-
що са 47 779 души. Хоспитали-
зирани са 6830 души, 431 са в
интензивно отделение. ççççç

И предупреждава утре шофьо-
рите да тръгват с автомобили,
готови за зимни условия. Това
съобщиха от пресцентъра на Аген-
ция "Пътна инфраструктура". През
нощта и утре се очаква пониже-
ние на температурите, а в Се-
верна и Западна България мете-
орологичната прогноза е за по-
нижение на температурите, си-
лен вятър и дъжд, който ще пре-
минава в сняг.

Агенция "Пътна инфраструк-
тура" апелира шофьорите, на ко-
ито им предстои пътуване, да

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

тръгват с автомобили с подходя-
щи гуми, да карат със съобразе-
на скорост и повишено внима-
ние, да спазват необходимата

дистанция и да не предприемат
резки маневри. Блокирането на
движението от превозни средс-
тва, които не са подготвени за
зимни условия, затруднява пъ-
туването на всички останали шо-
фьори и работата на снегопо-
чистващата техника.

Областните пътни управления
следят метеорологичните прогно-
зи 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 разпръск-
ване на пясък и т. н. По опорните
пунктове има инертни материали
- сол, пясък, калциев двухлорид
за обработка на настилките.

Всички граждани и транспор-
тни фирми могат да получават
информация за актуалната път-
на обстановка и зимното под-
държане на републиканската мре-
жа от интернет страницата на
АПИ - www.api.bg, както и по вся-
ко време от денонощието на тел.
0700 130 20 в АПИ. ççççç

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.ççççç
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БСП сезира главния
прокурор за изнесените
факти за безстопанстве-
ност, корупция, престъпно
бездействие и умишлени
действия на министри,
областни управители и
кметове, засягащи напои-
телни системи, язовири,
ВиК инфраструктура,
пречиствателни станции,
съобщи лидерът на бъл-
гарските 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 парла-
ментарен контрол скан-
дални 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 Корне-
лия Нинова и уточни:
"Сезираме главния проку-
рор  за изнесените факти.
Ще му предоставим
стенограмата от заседани-
ето,  за да започне про-
верка за евентуални
извършени престъпления
от министри, от областни
управители и кметове,
както и от самия премиер
Борисов за неупражнен
контрол". Веднага след

Âîäàòà å íàöèîíàëíî áîãàòñòâî
è âúïðîñ íà íàöèîíàëíà
ñèãóðíîñò, êàòåãîðè÷íà å
Êîðíåëèÿ Íèíîâà

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

ÁÑÏ ñåçèðà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð çà
èçíåñåíèòå ôàêòè çà êðèçà âúâ
ÂèÊ ñåêòîðà

"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, достой-
нство, 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 актив-
ност. Избирайте и гласувайте за когото пожелаете. Не бъдете па-
сивни". Тя отново критикува мнозинството на власт: "Мерките на
управляващите са непоследователни, хаотични, непредвидими. Не
могат да управляват кризата, по три пъти на ден променят наред-
би. Това е големият проблем, защото води до липса на доверие в
управлението, което кара хората да не вярват в мерките". Общи-
ните 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

Дългогодишният комсомолс-
ки, партиен, кооперативен и сто-
пански деец  Андрей Романов,
когото поколения плевенчани
свързват с най-успешните пери-
оди на развитие на града, на-
вършва 94 години.

Андрей Романов е  роден на
30 ноември 1926 г. в с. Славо-
вица, Плевенско. Завършва ос-
новно образование в родното си
село, а средно в плевенската
мъжка гимназия. През 1967 г.
завършва Академията за общес-
твени науки и социално управ-
ление със специалност "Иконо-
мист". Активен участник е в мла-
дежкото 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-

Ñúçèäàòåëÿò íà ìîäåðåí Ïëåâåí Àíäðåé Ðîìàíîâ íàâúðøâà 94 ãîäèíè

тет на БКП, след което става пред-
седател на Физкултурното движе-
ние в Плевен. От 1966 г. е пред-
седател на ОС на Профсъюзите,

от 1967 г. - секретар на ГК на БКП
в града, от 1971 до 1979 г. - пред-
седател на ИК на Градския наро-
ден 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 тру-
да", "Червено знаме на труда", "Де-
вети септември" I степен и орден
"Народна република България" III
степен. След пенсионирането си
продължава да живее с пробле-
мите на града. Благодарение на ак-
тивната му служебна и обществе-
на дейност преди това и събрани-
те познания и опит той се отдава
на творчество. Съвместно с Тодор
Илиев написват книгата  "Славо-
вица 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 ре-
шение 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 гру-
пи и политически сили. С името
му съгражданите най-силно свър-
зват изграждането не само на мо-
дерна инфраструктура, жилища и
индустриални обекти, но и ви-
зитната картичка на Плевен - "Па-
норамата". Романов бе и акти-
вен член на Инициативния коми-
тет за отбелязването на 140 го-
дини от освобождението на Пле-
вен. Активен член е и на Движе-
нието на ветераните в БСП.

ЗЕМЯ му желае крепко
здраве, дълголетие

и късмет!

Íàðîäúò íè å äîñòîåí, íå ìîæå ïîâå÷å äà òúðïè òàêàâà âëàñò!
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 годи-
на 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 правителс-
твото го няма. Председателят на бюджетната комисия не казва
нито дума по бюджета, министъра на финансите - също. По бюдже-
та 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 ис-
каше 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 пра-
вителството 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.
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Можем да пишем
тройка по милост на
правителството за взетите
мерки заради закъснение-
то и туткането. Мерките са
неадекватни. В повечето
страни не само правителс-
твата, а и всички полити-
чески сили постигнаха
пълен консенсус срещу
външния враг. Разнобоят
при нас е напълно карика-
турен, 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 позволя-
ват да разхвърлят благодат
от хеликоптерите, докато
страни с ограничени право-
мощия - по-слабо развитите
като нас, няма как да не
преминат към диетичен
режим, при който трябва да

ÀÈÊÁ íàñòîÿâà çàòâîðåíèòå áèçíåñè
äà ñå êîìïåíñèðàò âåäíàãà

Председателят на Асоциация-
та на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Васил Велев по-
сочи три грешки в новата мярка
на правителството в помощ на
бизнеса - 24 лева на ден за ра-
ботниците в неплатен отпуск.
Пред "Нова телевизия" Велев при-
зова всички работодателски ор-
ганизации да не стартират така-
ва мярка. Първата грешка е от-
къде да се вземат парите, втора-
та грешка е кой ще администри-
ра плащането, като според ра-
ботодателите това трябва да бъ-
де 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-

Ïðîô. Áîÿí Äóðàíêåâ:

Ïèøåì òðîéêà ïî ìèëîñò
íà ïðàâèòåëñòâîòî

се подпомагат най-засег-
натите слоеве от населе-
нието плюс онези сектори
от икономиката, които ще
ги убиеш, ако не ги
подпомогнеш на момента.
Трябва витаминозно
лечение на икономиката,
категоричен е професо-
рът. 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 икономи-
ката ни не е българска и
зависи от другите иконо-
мики. Нас ни третират
като страна с лесна и
евтина работна ръка.
Когато става дума за
икономика, в действие
влиза болшевизмът.
Според него бюджетът за

тещите. Велев уточни, че пари в
бюджета за тази цел имало.
Предприятията също трябвало да
бъдат компенсирани, защото хо-
рата няма къде да се върнат на
работа, ако фирмата фалира.
Според него не било необходи-
мо бизнесът да се среща очи в
очи с вицепремиера Томислав
Дончев, тъй като правели сре-
щата си онлайн. За това бизне-
сът се надява още днес да имат
съгласувана позиция. Председа-
телят на АИКБ не иска да се до-
пусне повторен срив на иконо-
миката, както през първата въл-
на на коронавируса през пролет-
та. Той изтъкна, че би било греш-
ка, ако не се компенсират зат-
ворените бизнеси, и то веднага.

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

Данъчна ваканция, отлагане
на плащанията на фирмите към
хазната, отмяна на авансови
вноски, съкращаване на сроко-
ве по връщане на ДДС. Всичко
това, което бе поискано от биз-
неса по време на втория части-
чен локдаун в държавата, няма
да бъде осъществено, заяви пред
"Дарик радио" финансовият ми-
нистър Кирил Ананиев. По него-
вите думи, данъците и осигуров-
ките вече са били разсрочени

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

веднъж и второ такова действие
би било пагубно за държавния
бюджет.

"Това значи нов дълг", обяс-
ни министърът. След което до-
пълни, че задачата му като фи-
нансист номер едно била тежка
- от една страна, да води кон-
сервативна политика и да осигу-
ри фискална стабилност, от дру-
га, да предприеме адекватни мер-
ки в подкрепа на бизнеса, от тре-
та - да отговаря на хората, кои-

то го обвиняват, че води страна-
та към прекомерен дълг. Така че
той и неговото министерство
опитвали да търсят баланс меж-
ду всички тези очаквания и към
момента успявали. Що се отна-
ся до мерките за бизнеса, то дър-
жавата щяла да поеме отговор-
ност и до седмица ще представи
схема, която ще компенсира биз-
неса с процент от оборота за
всички фирми, които са спрени
с изрична държавна заповед.ç

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 компенса-
ция 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 министър-
председателя 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 заместник-
министър 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.


Íàêðàòêî

Áèçíåñúò èñêà ïîìîù çà ïðîïóñíàòè ïîëçè,
à íå çà îáåêòèâíî íåîáõîäèìè ðàçõîäè,
çàÿâè èêîíîìèñòúò

следващата година е
"прекалено оптимистично
съставен, с хубав иконо-
мически растеж, с въз-
можност за повече евро-
пари 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 милио-
на души, от които 7 мили-
она са се трудели, сега
сме под 7 милиона, от
които се трудят 2,5 милио-
на. Бъдещето на нашите
деца и внуци е ипотекира-
но, разгневи се Дуранкев.
Гледайки към бъдещето,
няма спасение освен
промяна на данъчната
политика, цялата фискал-
на политика, преизчисля-
ване на заплати, посъвет-
ва той.ç

не е стартирала мярката, а за
средните предприятия изобщо не
е започнало разплащането, от-
чете той.ç
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Èçêóñòâåíèÿò èíòåëåêò âëèçà â ñåëñêîòî
ñòîïàíñòâî ñ ïðîãðàìè çà 9 ìëí. ëåâà

Правителството одобри
две национални научни
програми в сферата на
селското стопанство -
"Интелигентно животно-
въдство" и "Интелигентно
растениевъдство". Дейнос-
тите 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" предвиж-
да да се създадат инова-
тивни методи и средства
за интелигентно и ефек-
тивно развитие на живот-
новъдството с намалени
човешки ресурси и нама-
лено въздействие върху
околната среда. Изследо-
вателите и животновъдите
ще имат лесен и контро-
лиран онлайн достъп до
средства, ресурси и
инструменти за сътрудни-
чество, до високопроиз-
водителни информацион-
ни 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 растение-
въдство" предвижда чрез
целенасочени научни и
приложни изследвания,
свързани с приложението
на изкуствения интелект в
земеделието, да се постиг-
не намаляване на разхо-
дите 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 разнообра-
зие и да се създаде по-
здравословна околна
среда за земеделските
стопани и гражданите, са
аргументите на министерс-
кото 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 пред-
ходната година. Това
показва анализът на
приетия от правителството
Годишен доклад за състоя-

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

Последното предложение в
Закона за подпомагането на зе-
меделските производители, кое-
то предвиждаше орязване на
субсидиите в случаите, когато
арендатори не плащат рентата
или наема си за ползваната зе-
мя, засега няма да се приема,
защото е важно то да се обсъди
детайлно и да се съобрази със
законите за арендата и за за-
дълженията и договорите, по ко-
ито се сключват частните дого-
вори,  съобщи пред БНР Лилия
Стоянова, началник-отдел в ми-
нистерството на земеделието.
Ще припомним, че предложени-
ето беше прокарано между две-
те четения на поправките, които
вървят за обсъждане в парла-
мента и предизвика сериозни де-
бати сред земеделската общност.
Проблемът е, че докато при от-
даването под наем на земите от
държавния и общинския фонд ад-
министрацията може лесно да
контролира лицата, които не пла-
щат тези ренти, като ги санкци-

Îòëàãà ñå èçèñêâàíåòî äà ñå ðåæàò
ñóáñèäèè ïðè íåïëàùàíå íà ðåíòà

онира с отнемане на държавната
и европейска помощ, то при час-
тните договори контролът трудно
би се организирал, посочи екс-
пертът. И добави, че при частни-
те договори на този етап липсва
капацитет от страна на админис-
трацията, за да контролира на-
рушителите.

Договорите между частните
притежатели на земя и ползва-

съжда. Единият мотив срещу от-
немането на субсидии се базира
на логиката, че подпомагането в
земеделието се дава за извър-
шена дейност, а не за собстве-
ност на земята. Ще припомним
обаче, че във всеки договор тряб-
ва да се защитават правата и на
двете страни, защото без земя
дейността няма как да бъде из-
вършена. Стоянова посочи, че в
министерството всяка година се
получават жалби за неспазване
на тези договори, като бройката
им е променлива. Най-често на-
рушения има при възрастни соб-
ственици на земя, които трудно
могат да потърсят правата си по
съдебен път. На последното си
заседание депутатите от земедел-
ската 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 нор-
ма, която да уреди този проб-
лем.ç

нието и развитието на
земеделието - Аграрен
доклад 2020. В него е
направен обстоен анализ
на състоянието и развити-
ето 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 аграр-
ния 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 Европейс-
кия фонд за гарантиране
на земеделието и от
националния бюджет.
През календарната 2019 г.
по Програмата за разви-
тие на селските райони
2014 - 2020 г. са разплате-
ни 844,3 млн. лева. В
рамките на миналата
година са изплатени
около 32,6 млн. лева по
Програмата за морско
дело и рибарство 2014-
2020 г.ç

телите се уреждат със законите
за арендата или за задължения-
та и договорите, така че при под-
писването им притежателите на
имоти би трявбвало да запишат
автоматичното им прекратяване
при неизплащане на наема и то-
ва да се уреди при отдаването
на земята за ползване. Как точ-
но обаче трябва да се регулира
този процес, тепърва ще се об-

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 селскосто-
панска 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 правителст-
вото за производството на
полски, градински, оранже-
рийни и животновъдни
продукти, той посочи, че
Турция не изпитва никакви
проблеми в производствена-
та, складовата или снабдител-
ната 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 изпре-
варва много от икономичес-
ките 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 Електрон-
ната платформа за оповестя-
ване на растителнозащитните
и дезинфекционни дейности.
Задължението се въвежда с
нова наредба за опазването
на пчелите, публикувана в
Държавен вестник. Платфор-
мата се подържа от Българс-
ката 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 уведомява-
нето се правеше чрез
кметовете на населените
места. Но често информация-
та не се подаваше или не
достигаше до заинтересовани-
те. До края на януари всички
пчелари и фермери трябва да
се регистрират в платформа-
та, 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 елект-
ронната 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 Зографс-
ки остава вписан завина-
ги в българската нацио-
нална памет и история и
ни дава пример, че искре-
ната 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 ново-
строящия се православен
храм "Св. Пимен Зограф-

Във връзка с про-
веденото представяне
на книгата "Тайният",
посветена на живота
на ген. Иван Вълков,
УС на БАС има след-
ната позиция:

Иван Вълков е един
от създателите и вдъх-
новителите на дейност-
та на Военния съюз
през 1919 г. Първона-
чалната цел на съюза
е защита на българс-
ките офицери, постра-
дали от клаузите на
Ньойския договор. Но
много скоро тази ор-
ганизация е повлияна
силно от фашистките
идеи, проникващи от
Италия в България.
Постепенно усилията
на военните и буржо-
азните партии, които
са опозиция на управ-
лението на Българския
земеделски народен
съюз (1920-1923), са на-
сочени към извършва-
не на държавен прев-
рат. Вълков участва в
подготовката на прев-
рата още от края на
1922 година.

Ген. Иван Вълков е
един от главните орга-

Ðåàáèëèòàöèÿ íà ôàøèçìà è ôàøèñòèòå? Íèêîãà!

низатори и водачи на
белия терор! По него-
ва заповед са избити
хиляди български ко-
мунисти, земеделци,
хора, съпротивлявали
се на диктатурата на
Демократическия сго-
вор и Военния съюз.
С участието му във во-
дената от него Военна
лига на 9.06.1923 г. е
извършен кървав

преврат срещу закон-
но избраното прави-
телство на Александър
Стамболийски.

Както е известно,
превратаджиите уби-
ват българския минис-
тър-председател по
особено жесток начин!
За всеки цивилизован
човек текстът, написан
от Вълков: "Всички гар-
низони и военни еди-

ници да влизат във
връзка с местните ор-
гани на властта за съг-
ласуване на средства-
та за борба с комунис-
тите и земеделските
дружби. Преди всичко
да се ликвидират най-
способните и най-сме-
лите носители на тази
идея - интелигенцията!
В най-кратки срокове
да се съставят списъ-
ци на тези хора, за да
може в даден момент
да се унищожат всич-
ки техни водачи - ви-
новни или НЕВИННИ!".
Това звучи чудовищно
и потресаващо! В на-
чалото на 21. в. всич-
ки опити за реставра-
ция на кафявата чума

ра на роднините на
Вълков, че техният
родственик е починал
и могат да вземат тя-
лото му, те с телеграф
отговарят: "Часовника
изпратете. Тялото зад-
ръжте!" Така умира
българоубиецът ген.
Иван Вълков - отречен
от историята и отречен
от своя род!

Българският анти-
фашистки съюз води
последователна поли-
тика на решително
противопоставяне на
опитите за настъпле-
ние на фашизма и на-
цизма в България.
Продължаваме сътруд-
ничеството с Междуна-
родната антифашистка
асоциация и съвмест-
ните действия за бор-
ба срещу фашизма на
международно равни-
ще. В България усили-
ята ни в тази насока
се подкрепят от Бъл-
гарската социалисти-
ческа партия. Убедени
сме, че натрапваните
изкривявания на близ-
кото минало, на геро-
ичната антифашистка
съпротива, опитите за
реабилитация на зло-
вещи фигури като ген.
Иван Вълков няма да
успеят.

Управителен съвет
на БАС

Áúëãàðñêèÿò àíòèôàøèñòêè ñúþç ñ îñòðà
ðåàêöèÿ ïî ïîâîä êíèãà, âúçõâàëÿâàùà
ôàøèñòêèÿ ãåíåðàë Èâàí Âúëêîâ

ски" в район "Изгрев" в
столицата.

По думите на президен-
та символичното полагане
на основите на първата
столична църква, носеща
името на духовника,
укрепва вярата, която дава
силен израз и опора на
самосъзнанието и само-
чувствието ни като народ.
"Съзиждането на нов храм
е празник за всички
вярващи и светъл духовен
знак към цялото ни общес-
тво", 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 последовате-
ли. Посвещава своята
кауза на една огромна цел
- духовното българско
възраждане".

Румен Радев изказа
признателност към Българ-
ската православна църква
и местната власт за поло-

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

на 20. в. - фашизма,
трябва да бъдат спре-
ни още в зародиш.
Кървавите ръце на ген.
Вълков отнемат на
България творци, като
Йосиф Хербст, Тодор
Страшимиров, Гео Ми-
лев, Никола Вапцаров
и още около 25 000
български чеда!

Заради непрости-
мите му деяния към ле-
вите сили и българския
народ Иван Вълков по-
лучава доживотна при-
съда от Народния съд
след 9.09.1944 г., като
умира от естествена
смърт на 90 години в
Старозагорския зат-
вор. Когато управата
на затвора телеграфи-

Фашисткият
генерал
Иван Вълков
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Няма и не може да има дав-
ност за престъпленията на на-
цистките престъпници по време
на Втората световна война. "Ние
постоянно се обръщаме към уро-
ците на Нюрнбергския трибунал,
разбираме тяхната важност за
опазване истините на историчес-
ката памет, за да можем с до-
казателства и аргументирано да
противостоим на целенасочено-
то изопачаване и фалшифици-
ране на събитията от Втората
световна война и особено на
безсъвестните и лъжливи опити
за реабилитация и дори герои-
зация на нацистките престъпни-
ци и на онези, които са им съ-
действали".

Това заяви Владимир Путин в
обръщението си към участници-
те в Международния научен фо-
рум "Уроците на Нюрнберг", със-
тоял се тази седмица в Музея на
победата в Москва в памет на
75-годишнината от датата на от-
криването на трибунала. Той на-
помни, че половин година след
разгрома на нацизма организи-
рането на процеса срещу хитле-
ристкия режим беше необходи-
мо, за да бъде завършено поли-
тическото и юридическото осъж-
дане на тази човеконенавистна
идеология.

Така на 20 ноември 1945 го-
дина трибуналът започва своята
работа, която продължава една
година. Смъртна присъда полу-
чават 12 висшестоящи ръково-
дители 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 престъп-
ленията на нацистите, поставена
е правната и морална база на
неговото следвоенно устройство.
За първи път в историята трибу-
налът осъди една идеология и за
първи път даде определение на
термина "геноцид", което залег-
на в приетата през 1948 г. Кон-
венция на ООН за борба с това
явление.

"Зад масовия терор, зад кър-
вавите разправи, зад поробва-
нето и целенасоченото изтреб-
ление на цели народи стояха кон-
кретни организатори - висшето
ръководство на нацистка Герма-
ния. И държавите, подложени на
агресия, и милионите хора, пре-
минали през нечовешки изпита-
ния, мъки и страдания, справед-
ливо разчитаха на възмездие, на
неизбежно публично наказание
на престъпниците", заяви в об-
ръщението си пред форума Вла-
димир Путин.

Той отбеляза, че уроците на
Нюрнберг не се отнасят само до
миналото, а много повече до
днешния и утрешния ден на чо-
вешката 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 све-
товния ред и нормите на меж-
дународното право. Те и днес са
здрава и надеждна база за кон-
структивен диалог и сътрудни-
чество. Ако ги забравим и раз-
рушим, ще нанесем удар по си-
гурността на планетата. Затова
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Русия упорито повдига тези въп-
роси на всички международни
преговори", каза руският прези-
дент и подчерта, че решенията
на Нюрнбергския трибунал тряб-
ва да бъдат препрочитани и се
нуждаят от дълбок съвременен
анализ.

Неговите думи се потвърж-
дават от множество прояви и
тенденции в политиката на ев-
ропейския и американския елит.
Целта е да бъде омаловажен
приносът на Съветския съюз, а
следователно и на днешна Ру-
сия, за победата над нацизма.
Нещо повече, да бъде сложен
знак на равенство между Хит-
лер и Сталин и което е особе-
но кощунствено - да бъде хвър-
лена върху Москва вината за
подпалването на войната. Съ-
щевременно навсякъде се за-
силва влиянието на радикални-
те десни организации, със сниз-
хождение се гледа на открове-
ната неонацистка активност и
символика. За постигането на
целта се използват различни
пропагандистки методи, до ко-
ито прибягват не само медии-
те, но и западните дипломати и
политици.

Миналата седмица например
се отличи германският посланик
в Литва Матиас Сон. Той заяви,
че освобождаването на прибал-
тийските страни от нацизма е би-
ло използвано за "установяване
на сталинска диктатура". И мо-
ментът, и мястото, избрани от
немския дипломат, не бяха слу-
чайни. В продължение на 30 го-
дини именно Прибалтика се пре-
върна в експериментална плат-
форма за възраждането на на-
цизма, за "коригиране" на исто-
рията и сваляне петното от Гер-
мания като единствен виновник
за войната и главен престъпник
на ХХ век.

Изявлението на посланика
предизвика дипломатически
скандал и остра реакция от стра-
на на Москва. "Като имаме пред-
вид историята на Втората све-
товна война и ролята на Герма-
ния и нейния народ в най-кър-
вавия конфликт на човечество-
то, изказването на посланика на
ФРГ в Литва прозвуча особено
цинично и предизвикателно. Ние
възприемаме това като прово-
кация и очакваме от германска

страна обяснения и недвусмис-
лено разграничаване от подобен
вид индивидуални прояви, кои-
то за съжаление не са единични
случаи", заяви говорителят на
Външно министерство на РФ Ма-
рия Захарова.

За първи път руското дипло-
матическо ведомство открито об-
вини Берлин в съучастие във фал-
шификацията на историята на
Втората световна война. А в дек-
ларация на руското посолство
във Вилнюс се констатира, че на-
последък Германия все по-актив-

които самозвани учени "разяс-
няват" и "доказват" еднаквата от-
говорност на Москва и Берлин,
ще се открие присъствието на
фондациите "Еберт" и "Аденау-
ер" и на други "фабрики на ми-
сълта". А те действат непосред-
ствено към основните поли-
тически партии и изпълняват
техните външнополитически по-
ръчки.

По такъв начин, за да свали
историческото бреме от себе си,
за да прочисти съвестта си и да
разшири моралните си права да

да говорят точно обратното и то-
ва да мине за "частно мнение".
Обещанията на Хайко Маас оба-
че да се бори срещу фалшифи-
цирането на историята в Европа
изглежда останаха само на хар-
тия. Германия не прояви особе-
ни усилия да използва лидерс-
ката си роля, за да предотврати
тази тенденция.

Нещо повече, нейни депута-
ти подкрепиха позорната резо-
люция 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 со-
чи договорът "Молотов-Рибент-
роп", подписан през август 1939
г. Съвременните европейски "ми-
ролюбци" старателно изтриват
от своята и на народите памет,
че много преди Съветският съ-
юз подобни договори с Хитлер
подписват редица водещи евро-
пейски държави. А Полша го пра-
ви първа още през 1934 г. Сега
със същия хъс е в първите ре-
дици - именно по инициатива на
нейни депутати въпросната ре-
золюция бе внесена в Европар-
ламента. Неслучайно като съав-
тори се подредиха и литовските
представители.

Целта на Европа не се отли-
чава от целите на Германия - да
премахне престъпните петна от
собствената си история. 80 го-
дини по-късно нейните лидери
искат да изтрият позора от фак-
та, че в навечерието на войната
техните предшественици припя-
ваха на Хитлер, че по време на
войната всички, дори неутрал-
ните страни - кой с каквото мо-
же, помагаха на Третия райх в
злодеянията му на руска земя,
че с единични изключения да-
доха своята лепта в Холокоста,
предавайки безропотно евреи-
те си на нацистите. Както на Гер-
мания, така и на Европа това
усилено "избелване" на истори-
ята днес е нужно, за да оправ-
дае в очите на европейските
граждани яростната си русофоб-
ска политика.

Приетата тези дни резолю-
ция на Общото събрание на ООН
за борба с героизацията на на-
цизма и неонацизма за пореден
път свали маските от изкриве-
ните от лицемерие лица на ев-
роатлантическите лидери и тях-
ното разбиране за демокрация.
Документът бе подкрепен от 133
страни, само две държави - САЩ
и превърналата се в техен про-
текторат Украйна, гласуваха
"против". 52 страни, между кои-
то членките на ЕС, предпочето-
ха да се въздържат. С други ду-
ми, постъпиха така, както няко-
га към хитлеристките агресивни
апетити - с престъпно снизхож-
дение. 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 спе-
циален сайт (nuremberg.media)
с над 3500 страници от доку-
менти, пазени в държавните ар-
хиви на РФ.

Страницата подготви
Светлана МИХОВА

Момент от работата на Нюрнбергския трибунал

но разпространява мита за "оку-
пацията" след войната на Източ-
на Европа от Съветския съюз.
"Напълно очевидно е, че това се
прави с цел да се замаже отго-
ворността на Берлин за нацист-
ките престъпления", се казва в
заявлението на посолството.

В случая е интересен фак-
тът, че в течение на близо 30
години пренаписването на ис-
торията в прибалтийските репуб-
лики, а и в цяла Източна Евро-
па, става благодарение на фи-
нансирането и логистичното съ-
действие на различни немски
структури. Известно е, че преди
това - по време на студената
война, с тази дейност се зани-
маваха спецслужбите на САЩ.
През 90-те години се включи и
Германия. Ако се погледне спи-
съкът на организаторите на без-
бройните конференции в При-
балтика условно на тема "Ста-
лин е руският Хитлер", на спон-
сорите на купищата издания на
мемоари, статии и семинари, на

поучава други страни, ФРГ води
своята реваншистка пропаганда
с чужди ръце и от чужда терито-
рия. В самата Източна Европа ни-
то има достатъчно пари, нито ли-
дерите им имат толкова смелост
на своя глава да прекрояват ис-
торията и да покровителстват не-
онацистки формирования. Офи-
циално пред света Берлин се ста-
рее да запази благоприличие. За
юбилея на победата външният
министър Хайко Маас публикува
статия, в която признава, че
"единствено нацистка Германия
носи пълната отговорност за Вто-
рата световна война". Дори отп-
равя укори към "обединена" Ев-
ропа за опитите й да преиначи
историята и осъжда онези, кои-
то искат да намерят "съдружни-
ци" на Хитлер в лицето на други
лидери от онова време.

Така официалната немска
дипломация остава "бяла и чис-
та", а изказванията на разни пос-
ланици, които са пряко подчине-
ни на външния министър, могат

В залата на форума "Уроците на Нюрнберг"
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Руският президент Вла-
димир Путин е уверен, че в
условията на пандемия све-
товната общност трябва да
обедини усилията си за ре-
шаване на актуалните проб-
леми.

"Тази година се оказа за
всички нас доста трудна и
непредсказуема, светът се
сблъска с епидемията на
коронавируса. Това изиск-
ва приемане на екстраор-
динарни мерки и в Русия,
и в други държави - конс-
татира руският лидер по
време на церемония по
връчване на акредитивни
писма на чуждестранни
посланици във вторник. -
Убеден съм, че пред лице-
то на толкова безпрецеден-
тно предизвикателство
международната общност
няма друга алтернатива, ос-

вен обединяване на усили-
ята. Та нали пред всички
нас стоят базовите ценнос-
ти - животът и здравето на
нашите граждани."

Руският държавен глава
напомни, че в Русия е раз-
работена и вече се прила-
га първата в света вакси-
на срещу коронавирус
"Спутник V", регистрирана
е и втора - "Епиваккорона".
"Главното сега е да се въ-
веде масовото производс-
тво в Русия и да се прис-
тъпи към масово ваксини-
ране", каза Путин и доба-
ви, че Русия е на крачка
от създаване и на трета
руска ваксина срещу коро-
навируса.

"Готови сме да споделим
натрупания опит с всички
заинтересувани държави и
с международните структу-

ви новите посланици в Рус-
ката федерация с началото
на дипломатическите им
мисии в страната. "Въпре-
ки известните и необходи-
ми в тази ситуация ограни-
чения, свързани с епидеми-
ята на коронавируса, все
пак сметнахме за важно да
се проведе това мероприя-
тие в Кремъл, както обичай-
но", обърна се руският пре-
зидент към участниците в
церемонията.

Руският държавен глава
увери посланиците, че всич-
ки техни конструктивни на-
чинания и инициативи ви-
наги ще намират най-бла-
гожелателен отклик, ще по-
лучават подкрепа и съдей-
ствие от страна на държав-
ните органи, както и от де-
ловите кръгове и обществе-
ността в Русия.

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 въпро-
сите за организиране на

производството на тези
ваксини в производствени
бази на партньорите.

Владимир Путин призна,
че искал лично да поздра-

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 Вла-
димир Титов заяви за сериозната вреда, която
нанася на двустранния диалог конфронтацион-
ният 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 при-
зив 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 външнополитичес-
кото взаимодействие", се казва в съобщение на
руското дипломатическо ведомство.

Събеседниците обсъдиха състоянието и пер-
спективите на руско-германските отношения на

×óæäåñòðàííîòî ðàçóçíàâàíå ñå àêòèâèçèðà
Интензивността на дей-

ността на чуждестранното
техническо разузнаване в
информационно-комуника-
тивната област нарасна съ-
ществено на фона на изос-
трянето на международна-
та обстановка, заяви във
вторник секретарят на рус-
кия Съвет за сигурност Ни-
колай Патрушев по време
на съвещание по въпросите
на сигурността, което се със-
тоя в Крим и премина в ре-
жим на видеоконференция.

Той отбеляза, че разширя-
ването на областите на из-
ползване на съвременни ин-
формационни технологии во-
ди до възникване на нови
заплахи в тази сфера, в то-
ва число  и свързаните с
активизирането на чуждес-
транното техническо разуз-
наване.

Активност на
хакерската общност
Патрушев заяви, че броят

на хакерските атаки срещу
руските информационни ре-
сурси през тази година е на-
раснал с 1,6 пъти. Той отбе-
ляза, че годишният ръст на
активността на хакерската
общност по осъществяване
на несанкциониран достъп

фона на тяхното влошаване напоследък. Засег-
нати бяха и редица въпроси от международния
дневен ред, в това число обстановката в
Нагорни Карабах в светлината на реализира-
нето 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 недо-
пустимостта на външна намеса във вътрешно-
политическите процеси в страната с цел деста-
билизиране на обстановката", отбелязват от рус-
кото външнополитическо ведомство.

В периода 1999-2004 г. първият заместник-
министър на външните работи на Руската фе-
дерация Владимир Титов беше извънреден и пъл-
номощен посланик на Русия в България.

до IT ресурсите на органите
на властта и компаниите с
цел тяхното блокиране, по-
лучаване на възможност за
достъп до охраняваните от
банките данни и скрито уп-
равление на информацион-
ните системи. "Едновремен-
но с това актуален остава
въпросът за използване на
уязвимостта от използване-
то в държавните органи и
организации програмно оси-
гуряване с разузнавателни
цели. Над 30% от откритите
уязвимости могат да бъдат
използвани дистанционно
за осъществяване на ком-
пютърни атаки срещу инфор-
мационната структура", ка-
за секретарят на Съвета за
сигурност.

Специалните служби на
САЩ, Украйна и други стра-
ни постоянно търсят уязви-
ми места в информационни-
те системи на Крим за оказ-
ване на негативно въздейс-
твие върху тях, заяви Пат-
рушев.

Дестабилизиране на
обстановката отвън
Николай Патрушев обър-

на внимание върху неотс-
лабващите опити за деста-
билизиране на обстановка-

та в Русия отвън, в това чис-
ло и чрез разпространява-
не на фалшиви новини от
блогърите.

"Сега не отслабват опити-
те за дестабилизиране на
обществено-политическата
обстановка чрез разпрост-
ранение от територията на
чужди държави на информа-
ция с антируски характер",
каза той и посочи опити за
налагане на идеологията на
радикалния национализъм и
сепаратизма.

Според секретаря на Съ-
вета за сигурност в условия-
та на глобално доминиране
на интернет се осъществява
манипулиране на съзнание-
то на хората, в това число и
чрез лъжлива информация,
за разпространението на ко-
ято често се привличат раз-
лични блогъри. Говорейки за
Крим, Патрушев отбеляза, че
тук са блокирани над 1600 ин-
тернет ресурса, съдържащи
информация с екстремистки
характер. Той подчерта важ-
ността на реализирането на
мерки срещу разпростране-
нието в интернет на лъжли-
ва и деструктивна информа-
ция. "Необходимо е да се оси-
гури активно използване на

информационните технологии
в интерес на запазване на
културните, историческите и
духовно-нравствените цен-
ности на народите на Русия.
В Крим трябва да бъде раз-
ширена мрежата на руския
телевизионен и радиообхват",
добави Патрушев.

Използване на
чуждестранни системи
за видеоконференции
Използването от органите

на властта чуждестранни
системи за видеоконферен-
ции съдържа заплаха от
внедряване на вредни прог-
рами, смята Парушев. Във
връзка с това секретарят на
Съвета за сигурност посочи,

че е важно да се осъщест-
вява действен контрол вър-
ху защитата на информаци-
ята в държавните органи и
органите за местно самоуп-
равление, да се активизира
работата за внедряване на
руско програмно осигурява-
не, да се организира подго-
товката на съответни кадри
и да се приемат допълнител-
ни мерки за предотвратява-
не на вредоносно програм-
но осигуряване в информа-
ционните ресурси.

Страницата подготви
Влади ВЛАДКОВ,

в. „Русия днес-
Россия сегодня“

Владимир Титов

Секретарят
на Съвета
за сигурност
на Руската
федерация
Николай
Патрушев
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"Не може да обявиш
само мерките по затваря-
нето. Задължително тези
мерки трябва да вървят с
пакета по социално-
икономически мерки." Това
заяви говорителят на
парламентарната група на
"БСП за България" Алек-
сандър 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 призова-
ли за спазването на

Ëåâèöàòà âèíàãè å ïðèçîâàâàëà çà ñïàçâàíå íà ìåðêèòå,
íî è çà ðåàëíà ñîöèàëíà çàùèòà íà õîðàòà

Ñèìîâ: Ëèïñâàò ìåðêè, ñ êîèòî äà ñå
îìåêîòÿò ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêèòå
åôåêòè îò ëîêäàóíà

Ñîöèàëèñò: Ïðè Áîðèñîâ âúíøíèÿò äúëã íà Áúëãàðèÿ íàäìèíà òîçè ñëåä 1989 ã.

Няма как БСП да подк-
репи този бюджет. Той ня-
ма ясна визия, няма ясни
цели. В този бюджет не са
заложени пари за борба с
коронавируса. В него ня-
ма и средства за подкре-
па на хората и бизнеса. С
този бюджет управляващи-
те не помагат на никого.

Така описа бюджета,
приет и предложен от уп-
равляващите, народният
представител от парламен-
тарната група на "БСП за
България" Милко Недялков.

В ефира на "България он
еър" социалистът разкри, че

Â Àëòåðíàòèâíèÿ ñè áþäæåò òå íàñòîÿâàò çà 650 ëåâà çà âòîðàòà ãîäèíà íà
ìàé÷èíñòâîòî âìåñòî ñåãàøíèòå 360

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 повяр-
ват на нещо, което тя
предлага. В тази криза се
вижда какво е доверието
към правителството",
смята социалистът. Депута-
тът 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 отбе-
лязал, че здравната систе-
ма 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 под-
черта въвеждането на
безплатни тестове за
ковид, което е предложе-
ние на левицата. По
думите му много хора не
се тестват, защото тестът

струва скъпо, което от
своя страна води до по-
голямо разпространение
на болестта. По темата за
Бюджет 2021 Симов
коментира: "Приеха
зомби бюджет. Този
бюджет е фалшив. Затова
Корнелия Нинова призо-
ва 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 прех-
върлят средства от някои
от тези секторите към
тях?, попита той. Едва 8
процента от фирмите са
се възползвали от мярка-
та "60/40", акцентира
депутатът. Липсват мерки,
с които да се омекотят
социално-икономическите
ефекти от този локдаун",
завърши Симов. ç

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: "Мерки-
те в България не са ясни
и създават объркване в хо-
рата. Те не помагат."

"Още през март БСП
предупреди управляващи-
те, че трябва да има гри-
жа за всички хора. Те
деийстваха хаотично и са-
мо с една мярка", припом-
ни пред водещата Ганиела

Ангелова Милко Недялков.
Народният представи-

тел запозна зрителите с
някои от предложенията за
бюджета за 2021 г.:

"БСП настоява за преиз-
числяване на пенсиите. На-
шето предложение е дъл-
госрочно, това на ГЕРБ са-
мо до изборите. Предло-
жихме 9% ДДС за лекарст-
ва. Предложихме за втора-
та година от гледането на
дете майките да получават
650 лв., а не 360.  ГЕРБ отх-
върлиха всички тези мер-
ки", завърши интервюто си
Милко Недялков. ç

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

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

БСП предлага бюджет с евро-
пейска философия - алтернатив-
ният бюджет на социалистите ак-
центира върху демографската кри-
за и пандемията от COVID-19,  ко-
ментираха в предаването "Делни-
ци" по "Евроком" народните пред-
ставители от парламентарната
група на "БСП за България" Таско
Ерменков и Смиляна Нитова. Те
говориха по актуални теми като
здравната обстановка, държавния
бюджет и алтернативните предло-
жения на БСП.

"Предлагаме еднократната по-
мощ за майките студентки да се
увеличи от 2880 лв. на 6500 лв. Про-
дължаваме да настояваме за пре-
доставяне на еднократна помощ
за всяко второ и трето дете от
6500 лв. С нашия алтернативен бю-
джет създаваме по-добри условия
за отглеждането на деца чрез уве-
личаването на парите за майчин-
ство от 380 на 650 лв. Предвидили
сме и необлагаем минимум за ра-
ботещите родители от 500 лв. за
всяко дете", представи мерките на

Àëòåðíàòèâíèÿò áþäæåò íà ÁÑÏ å è ñ 500 ìëí. ëåâà ïî-ìàëúê äåôèöèò îò òîçè íà ìíîçèíñòâîòî
БСП за справяне с демографска-
та криза Таско Ерменков.

"С грижа към децата предлага-
ме безплатни учебници за учени-
ците от 1. до 12. клас, както и без-
платни лекарства за деца до 14-
годишна възраст", добави Смиля-
на Нитова, като акцентира, че мла-
дите хора до 26 години ще бъдат
освободени от данък върху дохо-
дите.

"За възрастните хора предла-
гаме преизчисляване на всички
пенсии към средния осигурителен
доход през 2016 г. По наши изчис-
ления това ще повиши пенсиите
на българските пенсионери с 30-
50%", категоричен бе Ерменков.
Освен това социалистите припом-
ниха, че предлагат да се намали
ДДС върху лекарствата на 9%, ко-
ето обезателно би намалило тях-
ната цена поради това, че са ре-
гулирана стока.

Депутатите от левицата предс-
тавиха и част здравните мерки на
БСП - предвидени са 44 млн. лв.
за специализация на лекари, "за-

щитени болници" и безплатни вак-
сини.

"Предвидили сме финансова за-
щита за малки и средни предпри-
ятия от близо 400 млн. лева, като
от тях предлагаме между 5 хил. и
10 хил. лв. на предприятие без-
възмездна помощ, а не кредити",
обоснова се Ерменков, защитавай-
ки финансовите стимули, които со-
циалистите предлагат.

За общините и местния бизнес
социалистите са предвидили 825
млн. лева финансова помощ,
включваща средства за ВиК инф-
раструктура в малките населени
места, увеличаване на субсидии-
те и компенсациите за обществе-
ния транспорт, повече пари за об-
щинските 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 стра-
на, да не потъне бизнесът и хора-

та да не загубят работните си мес-
та", категорични са депутатите от
левицата.

"Разходите, които предлагаме,
са съобразени с приходите", под-
черта Таско Ерменков. Той изтък-
на, че  въвеждането на прогресив-
но подоходно облагане, както
предлага БСП, ще вдигне държав-
ните приходи с 1,8 млрд. лв. Това
няма да засегне българите, които
получават месечни доходи до 3900
лв., а корпоративният данък оста-
ва 10%", подчерта социалистът.

"Освен това нашият алтернати-
вен бюджет е и с 500 млн. лева
по-малък дефицит от бюджета на
ГЕРБ", добави той.

За бюджета на ГЕРБ социалис-
тите са категорични: "Този бюджет
е същинско олицетворение на уп-
равление на ГЕРБ - харчене без
политики, което на практика обез-
смисля тези харчове. Раздават се
пари на калпак, за да си осигурят
политическо спокойствие, но по
този начин ипотекират бъдещето
на България". ç

Милко Недялков
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Ñåáàñòèàí Êóðö î÷àêâà äà îñèãóðè ïîâå÷å
âúçìîæíîñòè çà ñïîðò â îáîçðèìî áúäåùå

Àâñòðèéñêèÿò êàíöëåð ïðåäâèæäà
ñòðîãè è "ìàñèâíè îãðàíè÷åíèÿ"

В интервю пред все-
кидневника "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 прибър-
зани стъпки за разхлаб-
ване на мерките. За
всекиго трябва да е ясно,
че седмици и месеци ще
живеем с известни огра-
ничения", заяви канцле-
рът, цитиран от БТА.

Според Курц целта е
на 7 декември внимател-
но да бъдат свалени
мерките и отново да
заработят търговията и
училищата. Това обаче
зависи от броя на зара-
зените. Колкото по-висок
е той, толкова по-трудно

Снимки Пресфото БТА

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 групиров-
ка не е поела отговорност за
атентата, но афганистанските

талибани често атакуват
правителствените сили в

провинцията.

Северна Корея затегна
още повече режима за изли-
зане в морето в опит да спре
пандемията от коронавируса,
съобщиха държавните медии
в Пхенян, предаде АП.

Според севернокорейска-
та агенция КЦТА страната ор-
ганизира повече отряди за
борба с вируса и въвежда
строги мерки с цел "напълно
да отстрани нецивилизовани
и нехигиенични елементи, ко-
ито могат да способстват за
разпространението на епиде-
мия" през зимата. Властите
въвеждат строгите мерки в

Ветеринарни лекари от
Международната
организация за

хуманно отношение
към животните

инжектират успокои-
телно на слона Кааван
в зоопарка Маргазар в
Исламабад, Пакистан.

Кааван, смятан за най-
самотния слон на

света, беше превозен
с камион до Камбо-
джа. По-рано ембле-

матичната американска
певица и актриса Шер
се включи в битката,

за да го спаси от
тежките условия в

зоопарка.

Ñåâåðíà Êîðåÿ çàòÿãà îãðàíè÷åíèÿòà çà èçëèçàíå â ìîðåòî

Черна Гора и Сърбия
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 Демокра-
тична 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 "Алтерна-
тива 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. Опозицион-
ните Зелени получават подкрепа
от 21 на сто от анкетираните.
Противници
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 изключител-
но спорен в аржентинското
общество. В момента абортите
са позволени само в случаи на
изнасилване или на заплаха за
здравето и живота на майката.

:
Íàêðàòêî

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.

граничните и крайбрежните
райони, за да се попречи на
проникването на вируса в
страната. Мерките предвиж-
дат по-строги правила за из-
лизане в морето.

Северна Корея твърди, че
нито един случай на заразя-
ване не е бил открит на ней-
на територия, но това мне-
ние се посреща със скепти-
цизъм от външни експерти.
Въпреки тези твърдения Пхе-
нян побърза да затвори гра-
ниците си, отпрати със само-
лети повечето чужди дипло-
мати и семействата им и изо-

лира всички хора в страната
със симптоми. Ако епидеми-
ята пламне в Северна Корея,
това може да има унищожи-
телни последствия заради
слабата й система за здра-
веопазване и хроничния де-
фицит на лекарства.

Според разузнавателни
източници в Южна Корея
мерките на Пхенян включват
забрана на риболова и на до-
бива на морска сол, както и
налагането на локдаун в сто-
лицата, в северната провин-
ция Северен Хамгьон и дру-
ги райони. ç

ще бъде да предприемем
стъпки по отварянето,
допълва канцлерът.

По-нататък в интервю-
то той подчертава, че е
необходимо да се напра-
ви всичко за предотвра-
тяване на трети локдаун.
Голям шанс за постигане-
то на тази цел Курц
вижда в насрочените за
декември масови антиген-
ни тестове, с които могат
да се локализират зара-
зените и да бъдат предот-
вратени нови заразява-
ния.

В сряда, 2 декември,
ще бъдат представени
плановете на австрийско-
то правителство във
връзка с дебата за отва-
ряне 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-

жения няма да бъдат
сред първите, които ще
бъдат отворени след 7
декември. Но въпреки
това федералното прави-
телство има намерение
да осигури повече въз-
можности за спорт в
обозримо бъдеще, особе-
но ако това е под открито

небе и става дума за
индивидуални спортове.

Същевременно въпро-
сът с туризма трябва да
се разглежда отделно от
спорта. Едно е ясно:
развлечения след ски
спорт ще има отново най-
рано след 1 година,
конкретизира Курц. ç
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Коментар в хардлайнер-
ски ирански вестник
призова Иран да нанесе
удар по израелския прис-
танищен град Хайфа, ако
Израел стои зад убийство-
то на видния ирански учен
Мохсен Фахризаде, свър-
зан с военната ядрена
програма на страната,
предаде АП.

В. "Кайхан" отдавна
предлага агресивно отмъ-
щение за операции срещу
Иран, но вчерашният
коментар отива още по-
далече, 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 убийс-
твото на Фахризаде в
петък от група атентатори
недалече от столицата
Техеран. И президентът, и
върховният лидер на Иран
в събота обвиниха Израел

Èðàíñêè âåñòíèê ïðèçîâà çà ðàêåòåí óäàð
ïî Õàéôà, àêî Èçðàåë å óáèë ÿäðåíèÿ
åêñïåðò êðàé Òåõåðàí

×åõèÿ îòâàðÿ ìàãàçèíèòå è
ðåñòîðàíòèòå îò 3 äåêåìâðè

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 - автома-
тична стрелба. Атакувана била кола, в която се е намирал Фахриза-
де. 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.

Папа Франциск ръкопо-
ложи в събота 13 нови кар-
динали, включително пър-
ви афроамериканец на ви-
сокия сан, предаде АП. Це-
ремонията бе силно беля-
зана от пандемията от ко-
ронавирус - двама от кар-
диналите си останаха у до-
ма, останалите се отказа-
ха от обичайните за подо-
бен 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-

Ïàïà Ôðàíöèñê ðúêîïîëîæè 13 íîâè êàðäèíàëè
сега не е имало, или ду-
ховници, на чиято служба
иска да отдаде почит. За
първи път например свои
кардинали имат Бруней и
Руанда. Девет от новоназ-
начените кардинали са на
възраст под 80 години и
могат да участват в конк-
лав за избор на нов папа.
Досегашният архиепископ
на Вашингтон, окръг Ко-
лумбия, Уилтън Грегъри
стана първият кардинал
афроамериканец.

Новите кардинали и ос-
таналите лица, пристигна-
ли в Рим за церемонията,
трябваше да останат под
карантина 10 дни според
изискванията на Ватикана

в папския хотел, където яс-
тията им се носеха по ста-
ите. Контактът им с външ-
ния свят се извършваше
чрез платформата "Зуум",
а новите червени роби бя-
ха доставени лично от про-
чутите шивачи на Рим.
Обикновено консистории-
те са придружени от мно-
жество празненства, като
многобройните присъства-
щи с дни участват в прие-
ми, литургии и вечери, пос-
ветени на новите кардина-
ли и техните приятели.
Вместо обичайните хиляди
гости обаче тази година в
"Свети Петър" бяха допус-
нати само по 10 гости за
всеки кардинал. ç

Папа Франциск ръкоположи в събота 13 нови кардинали. Присъства-
щите 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.

Чешкото правителство
ще разреши на ресторан-
тите и магазините, които
не търгуват със стоки от
първа необходимост, да от-
ворят от четвъртък, 3 де-
кември, след като епиде-
мичната вълна, заляла
страната, започна да отс-
лабва, каза вчера здрав-
ният министър Ян Блатни,
цитиран от Ройтерс.

Това стана възможно
след като оценката на епи-
демичната ситуация бе
променена от ниво пет

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.

(най-опасна) до ниво три.
Броят на едновременно
намиращите се вътре кли-
енти обаче ще остане на-
мален, за да е възможно
да се спазва физическо
дистанциране. Вечерният
час ще бъде отменен, но
заведенията трябва да зат-
варят до 22 ч. Музеи и га-
лерии ще могат да отво-
рят с намален капацитет,
могат да бъдат подновени
и спортните занимания на
закрито. Разрешават се
групови събирания до 50

души на закрито и до 10
на закрито. Досега макси-
мумът бе 6 души.

Правителството възна-
мерява да започне масо-
во антигенно тестиране, за
да следи развитието на
епидемиологичната обста-
новка в предколедните
дни, когато се очаква нап-
лив по търговските обек-
ти.

До вчера в Чехия са ре-
гистрирани 518 649 зара-
зени с коронавируса и
8054 смъртни случая от
COVID-19. В резултат на
наложените мерки броят
на новозаразените спадна
под 5000 в 6 от последни-
те 7 дни. ç

за организатор на убийст-
вото, което рязко повиши
напрежението в региона.

Статията в "Кайхан" е
подписана от иранския
анализатор Садоллах
Зареи, който застъпва
становище, че предишните
ирански реакции на пред-
полагаеми 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 причи-
ни 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 конф-
ронтация".

АП отбелязва, че "Кай-
хан" 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 съвет-
ник.

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 Опен-
хаймер" - 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 затрудне-
но положение след убийст-
вото на ядрения физик
Мохсен Фахризаде и още
не са решили как да
действат, заяви пред

телевизия Си Ен Ен Джон
Болтън, бивш съветник на
президента на САЩ До-
налд Тръмп по национална-
та сигурност. "Не мисля, че
те сами знаят какви ответ-
ни мерки да предприемат",
заяви Болтън, цитиран от
ТАСС. Болтън изрази също
увереност, че Тръмп никога

не е имал премислена
стратегия за политиката
спрямо Техеран. Той препо-
ръча на новоизбрания
президент Джо Байдън да
се откаже от връщане към
ядреното споразумение с
Техеран, като отчита
опасенията на "ключови
съюзници в региона". ç
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От Кариана (Ерден)
официално обявиха, че
отборът ще преустанови
участието си в първенст-
вото на Втора лига. "Каза-
ха 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 моти-
вирам момчетата, но се
показаха като истински
мъже и спечелихме дома-
кинската среща със
Струмска слава (2:1).
Остава ни  още един мач
до края на годината,
срещу Хебър на 11 декем-
ври 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

Тимът от Ерден е водач в класирането, но от 1 януари
футболистите са свободни да си търсят други отбори

Êàðèàíà ïðåêðàòÿâà
ó÷àñòèåòî ñè âúâ Âòîðà ëèãà

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 мо-
мент не последва сигнал
за нарушение, като съдия-
та 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


Íàêðàòêî

Хитът във Втора лига на родния футбол Кариана (Ерден) изненадващо преустанови участието си в първенство-
то. Футболистите са подписали предизвестия за прекратяването на договорите.

страничния съдия отново
отсъди корнер.

В друг двубой от кръга
Спортист (Своге) разби с
5:1 Септември (София) на
стадиона в града на шоко-
ладите. Хеттрик в мрежата
на столичани записа
бившият нападател на
ЦСКА Григор Долапчиев.

Други резултати: Локо-
мотив (София) - Септемв-
ри (Симитли) 2:0, Нефто-
химик (Бургас) - Созопол
0:1 и Миньор (Перник) -
Янтра (Габрово) 2:0.ç

Запалянковци на Локомотив се събраха
пред стадиона в парк "Лаута" след истори-
ческата победа с 6:0 над Ботев  в пловдив-
ското дерби от 14-ия кръг на Първа лига.
Стотици привърженици пристигнаха на уре-
ченото място веднага след последния съдий-
ски сигнал и отпразнуваха триумфа с много
факли, песни и звуци от клаксоните на сво-
ите 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 Кру-
шарски обяснимо беше в приповдигнато нас-
троение след историческата победа. "Вулка-
нът трябваше да изригне и моментът дойде.
Предоволен съм от това, което показаха мом-
чета 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 вка-
ра. 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

Ôåíîâå íà Ëîêîìîòèâ îòïðàçíóâàõà óñïåõà
ñ 6:0 íàä Áîòåâ â äåðáèòî íà Ïëîâäèâ

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши за-
вършиха наравно в 8-рундовата (по 2 ми-
нути на част) си демонстративна битка в
Лос Анджелис. Двамата легендарни боксьори
върнаха времето назад и със сигурност пре-
дизвикаха 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

Ìàéê Òàéñúí è Ðîé Äæîóíñ-
ìëàäøè íå èçëú÷èõà ïîáåäèòåë

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 Бо-
тев се събраха в Коматево, бесни след загу-
бата на любимците им от Локомотив с 0:6.
"Жълто-черните" запалянковци искаха да чу-
ят обясненията на футболистите за разгро-
ма. Играчите  пристигнаха с клубния си рейс
и се шмугнаха  в базата. На мястото бе прис-
тигнала полиция, която направи кордон и не
позволи на около петдесетината запалянков-
ците 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, футболис-
тите ги "наградиха" с такава бездушна игра.

Треньорът Пепо Пенчев също е под нап-
режение, тъй като под негово ръководство
Ботев получава за втори път 6 гола. Предиш-
ният път това се случи в Монтана.

След края на мача прокуристът Асен Ка-
раславон сподели: "Искам да се извиня на
привържениците на Ботев. Това е най-тежка-
та загуба в живота ми. Не искам да коменти-
рам повече нищо!" По-късно един от лидери-
те 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

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 тър-
сеше повече "екшъна", а съперникът му си-
гурно щеше да е отнесъл няколко предуп-
реждения за "държане", ако срещата беше
официална.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.

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
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 футбо-
лист 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.
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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. Носи-
телка е на много медали
от световни първенства и
Световни купи. Дългогоди-
шен председател на родна-
та федерация по гребане.
Завършва висше образова-
ние със специалност "Архи-
тектура", което й позволя-
ва вече над 30 години да е
сред проектантите на най-
големите гребни канали по
целия свят. Член е на БОК
от 1980-а. Ето какво
сподели Оцетова пред
"Тема спорт".

- Г-жо Оцетова, пред-
вид обстановката, успяхте
ли да организирате подо-
баващ юбилей?

- Мислихме го, но по
принцип никога не събирам
много хора, винаги сме
били в тесен семеен кръг.

- Ако трябва да напра-
вите равносметка, едва ли
има нещо, за което да
съжалявате?

- Не искам да се проме-
ня 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 забра-
вили какво е работа. Вас
какво продължава да ви
бута напред?

- Не мога да си предста-
вя да седна да гледам
телевизия. (Смее се) Вървя
по същия начин, по който
съм го правила и досега.
Разбира се, след олимпиа-
дата 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, изглеж-
да, 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 67-
68 години. Това явно си ми
е в гена. Сега трябваше да
направя един план за
Саудитска Арабия, които
кандидатстват за Азиатски-
те 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 успе-
шен спортист може да е
бъде и успешен ръководи-
тел и да се реализира и на
друго поприще. Как го
правите?

- Вярно е, но късметът

ми бе, че докато тренирах,
аз учех. Завърших специал-
ност, която ми даде въз-
можност да се развия и
след края на кариерата си
да мога да остана част от
спорта. Аз не правя само
проекти, технически деле-
гат съм по Олимпийските
игри, участвам и в комиси-
ята на международната
федерация, която одобрява
избора на домакини на
световни първенства и
олимпийски игри. Като
делегат участвам в цялост-
ната подготовка и даже
проектирането на нови
съоръжения ми е по-
малката част от ангажи-
ментите.

- Едва ли може да
съпоставите кое ви прави
по-щастлива - успешната
кариера като състезател
или сегашното призна-
ние…

- 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, опти-
мист ли сте?

- Много харесвам млади-
те ни спортисти, които в
момента се готвят. За
съжаление, все още няма-
ме квота в гребането, но
се надявам, че на квалифи-
кационните регати през
пролетта ще спечелим
поне една. Не е лесно, но

това се отнася не само за
гребането. Имаме си
проблемите, защото греба-
нето е доста скъп спорт.
Трудно се поддържа финан-
сово - екипировката,
лагерите, всичко е скъпо. А
в тези времена всяка
сметка се прави по три
пъти.

- Ако не Токио, то Па-
риж?

- 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 по-
малко. 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 държа-
ви - 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 учебна-
та програма. А това е от
огромно значение за
здравето на децата. Надя-
вам се, че това ще се
промени. Много ни е
хубава държавата, била
съм по целия свят, нашата
земя е най-хубава, но
спирам дотук.

България спечели пъ-
лен комплект медали -
златен, сребърен и брон-
зов, на финалите на от-
делните уреди при девой-
ките на европейското пър-
венство по художествена
гимнастика в Киев (Украй-
на). Стиляна Николова за-
воюва златно отличие на
лента. Това е първа евро-
пейска титла за България
след 25-годишна пауза. За
последно през 1995 годи-
на Теодора Александрова
спечели европейското
злато в многобоя и във
финала на обръч. 15-го-
дишната Николова стана
и втора на финала на топ-
ка. Ева Брезалиева пък
спечели бронзово отли-
чие на въже.

"Честно казано, знаех,
че точно с това съчета-
ние на лента съм способ-
на да извоювам златен
медал. Бях спокойна, мно-
го добре подготвена и
знаех, че мога да си изиг-
рая съчетанието без греш-
ка. Това беше моето пос-
ледно състезание като де-
войка. От тук нататък ще
сменим съчетанията и ще
се готвя за голямата гим-
настика при жените. Мо-
ята тайна за успеха е мно-
го труд", заяви европейс-
ката шампионка.

Стиляна Николова спечели
европейска титла на лента

при девойките

Åâðîïåéñêà
òèòëà çà
Ñòèëÿíà
Íèêîëîâà

Ансамбълът на Турция
спечели исторически зла-
тен медал при ансамбли-
те на европейското пър-
венство по художествена
гимнастика за жени. Мо-
мичетата, водени от Ка-
мелия Дунавска, изигра-
ха много силно и без
грешка съчетанието си
във финала с три обръча
и два чифта бухалки и
заслужено триумфираха.
Фаворитите не издържа-
ха на напрежението и до-
пуснаха грешки, които им
костваше първото място.
Среброто стана притежа-
ние на отбора на дома-
кините от Украйна, а
бронзовите отличия оти-
доха при състезателките
от Азербайджан, водени
от друга българка - Ма-
риана Василева.

Заради пандемията от
COVID-19 на този шампи-
онат участваха само шест
ансамбъла. Петорката на
България пропусна пър-
венството заради заболя-
ване от коронавирис на
Ерика Зафирова и поста-
вянето под карантина на
целия ни отбор. ç



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 30.11.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

15 30.11.2020

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26

email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg

web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20

Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ

946-19-02

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Съботник
Теменужка ХРИСТОВА

Бони НЕМСКИ

Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg

Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД

Счетоводство, Каса
944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß07.00 "Студио Икономика" (п)
08.00 "Дискусионен клуб" (п)
09.00 "Общество и култура" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "За историята свободно" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
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20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
21.00 "Лява политика" (п)
22.00 ТВ пазар
22.15 Новини (п)
22.45 "Актуално от деня" (п)
23.30 "Не се страхувай" (п)
00.30 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.45 "Общество и култура" (п)
02.45 "Дискусионен клуб" (п)
03.45 "За историята свободно" (п)
04.50 "Студио Икономика" (п)
05.50 "Лява политика" (п)
06.50 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 - анимаци-

онен 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-позна-

вателно 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" - ани-

мация, сериал, еп. 16
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

еп. 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 пре-

даване 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 Ав-
нет, в ролите: Ал Пачино, Алисия Уит,
Бенджамин Маккензи, Лили Собиес-
ки, 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 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

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

сериал
10.00 "Любов по случайност" - романти-

чен, комедия (тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Гари Харви, в ролите: Бо
Гарет, Бенджамин Еърс, Гаруин Сан-
фърд, Бренда Стронг и др.

12.00 "Кухня" /п./ - сериал
13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Психарки" - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 4, 5
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 133
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

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 Кас-
тайл, Деби Мазар, Крис Пен, Сара
Роуз Кар, Мори Чейкин, Хедър Мак-
коум 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" - фантас-

тика, екшън (САЩ, 1996), в ролите:
Джеф Голдблъм, Уил Смит, Вивика
Фокс, Маргарет Колин, Робърт Ло-
джиа, 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 Стор-
меър, Ранди Куейд, Дони Уолбърг

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Честита смърт" - психот-

рилър, хорър (САЩ, 2017), в ролите:
Джесика Рот, Израел Брусард, Руби
Модийн, Рейчъл Матюз, Чарлз Ейт-
кън, Джейсън Бейл и др.

23.00 "Пълен контакт" - екшън, трилър (Бъл-
гария, Германия, САЩ, 2009), в роли-
те: Долф Лунгрен, Джина Мей, Май-
къл Паре, Башар Рахал, Джеймс Чок,
Владимир Владимиров, Райчо Васи-
лев, Николай Станоев, Майк Страуб,
Лес Уелдън, Йоан Петров, Ути Бъчва-
ров, Александър Кадиев [16+]

00.45 "Съседското момче" - психотрилър
(САЩ, 2015), режисьор Роб Коен, в
ролите: Дженифър Лопес, Райън Газ-
ман, 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" (премие-

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

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

- 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 ко-
медия 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 коме-
дия с уч. на Дженифър Гарнър, Тимъ-
ти Олифант, Кевин Смит, Джулиет
Луис, Фиона Шау и др. /п/

17.30 "Съюзени" - трилър с уч. на Брад Пит,
Марион Котияр, Джаред Харис, Ма-
тю 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/

Тв програма - понеделник, 30 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Застудяване
Днес над югоизточните и източни райони ще започнат прева-

лявания 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 из-
точната половина на Дунавската равнина, а по-дебела снежна
покривка ще има в планините и Предбалкана, на места и над 10-
15 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 тем-
пературите в Източна България и северно от планините до около,
а в някои дни над 15-17 градуса.

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.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 227

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. Но-
мер. Нил. Фаза. Амадок. МОКА. Динеков (Петър). Ре-
тина. Лен. Ролер. Бот. Негатив. Ки. Нит. "Витес".
"Лел".Никел. Кар (Алфонс). Кили (Жан Клод). ТАМАТ.
Неролин. Телемах. Месина.
ОТВЕСНО: "Саломе". Абано (Пиетро). "Иконите". Ре-
пер. Роман. Тикал. "Кин". Далак. Темел. Теме. Нат (Мари
Жозе). "Кавал". Ракен ("Терез Ракен"). Лам. Капак.
"Нерон". Донев (Доньо). ТА. "Таран". Логинов (Евге-
ний). Гик. "Да". Анет. Логик. РАТАН. Алофан. Тел. Роте-
рем. Полен. Битер. Мелис. Ре. Нож. Лекит. Фотев
(Христо). Кос. МОД. "Налов" Факир. Лили. Пенал.
Фазан. КЕЛИН. Темида. Анара. Акилина.
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Íà ñöåíàòà íà Íàðîäíèÿ òåàòúð "Èâàí Âàçîâ"
ñå èãðàå êóëòîâàòà ïèåñà "Ëèñè÷åòà" îò
Ëèëèàí Õåëìàí

Датите на спектаклите
са 1, 5, 10, 28, 29 декемв-
ри. Режисьор е Бина
Харалампиева. Участват:
Ана Пападопулу, Дарин
Ангелов, Иван Юруков,
Марин Рангелов, Радина
Боршош, Теодора Духов-
никова, Христо Петков,
Цветан Алексиев, Цвето-
мира Даскалова

Спектакълът "Лисичета"
по знаменитата психоло-
гическа драма на Лилиан
Хелман пресъздава
атмосферата в едно
семейство от Американс-
кия юг, пометено от
страшната стихия на
парите. Ярки конфликти и

Изчезнала картина
на Густав Климт се намери
Картината "Портрет на жена"
от Климт, смятана за изчезна-
ла 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
 "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 величес-
тво Книгата.
Тази година Регионалната
библиотека в Разград чества
150 години библиотечно дело.

Íàêðàòêî

:

Изложба на портрети  от
стари майстори са подре-
дени в най-голямата излож-
бена зала "Любен Гайдаров"
в Перник. Директор на га-
лерията е Елена Темелкова.

Творбите са от фонда на
пернишката галерия, а мо-
тото на експозицията е "Хо-
рата от миналия век".

Сред представените ав-
тори са патронът на гале-
рията Любен Гайдаров,  Ца-
ни Цанев, Петър Борджош-
ки, Миленти Милентиев, Ки-
на Гошева, Анета Дръгуша-
ну, Иван Нинов.

Заради частичния локда-
ун галериите са затворени

Ïîðòðåòè îò ñòàðè ìàéñòîðè
ïîêàçâàò â Ïåðíèê

"Физика на тъгата", ани-
мационният късометражен
филм на Теодор Ушев по ро-
мана на Георги Господинов,
получи поредното си меж-
дународно признание. Про-
дукцията взе голямата наг-
рада на фестивала за ани-
мационно кино Feinaki, Пе-
кин - най-престижния форум
за анимация в страната "То-
ва е силен филм за мъж,
който смята, че животът му
е филмов каталог", гласи
обосновката на журито. "Ви-
наги търсещ своята първа
любов и спомена за баща
си. Режисьорът споделя
своята визия с добре об-
мислени изображения и
звук, подредени в завладя-
ващ ритъм. Той не бяга от
големите думи и жестове,
но сила може да се открие

Ôèëì íà Òîäîð Óøåâ âçå ãîëÿìàòà
íàãðàäà íà ôåñòèâàëà Feinaki, Ïåêèí

Ìèëàíñêàòà ñêàëà
ùå îòêðèå ñåçîíà ñ
ãàëà ïî òåëåâèçèÿòà

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

има концерт с арии и дуе-
ти със звезди от операта и
балета от цял свят. Сред
тях ще бъдат Пласидо До-
минго и Роберто Аланя. Ня-
кои изпълнения ще са за-
писани на живо. Все още
не е ясно какво предвиж-

да Миланската скала за но-
вия сезон. Той трябваше да
започне с "Лучия ди Ламер-
мур" от Гаетано Доницети.
В телевизионното предс-
тавление ще бъдат включе-
ни арии от Верди, Росини
и Вагнер. ç

момент, но още можем да
създаваме емоциите на
операта", каза художестве-
ният директор Доминик Ма-
йер. Не се е отменяло отк-
риване с опера за първи
път от Втората световна
война.  На 7 декември ще

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. "Лиси-
чета" е модерен и страс-
тен прочит на напрегна-
тото ни съвремие, напра-
вен от гост-режисьора
Бина Харалампиева. ç

и в деликатните метафори
и детайли, разпознаваеми
от мнозина. Миналото и
настоящето неусетно се
сливат, за да създадат ед-
но покоряващо преживява-
не. Меланхоличен и насто-
ятелен. Епичен и вечен. Ше-
дьовър", посочват те. ç

за посещения до следващо
нареждане.

За да могат перничани и
любителите на изобразител-
ното изкуство да се докос-
нат до таланта на старите
майстори, изложбата ще бъ-
де представена и онлайн. ç


