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Всеки пети учител напуска рано
Все повече новоназначени преподаватели се задържат в системата по-дълго време заради ръста на заплатите, сочи доклад
на Световната банка.
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Снегът внезапно
натежа на Фандъкова

Деси ВЕЛЕВА

Тирове задръстиха магистрали и проходи
София осъмна със закъсал транспорт, задръствания
и десетки паднали дървета,
след като за поредна зима
първият сериозен снеговалеж
изненада кмета Йорданка
Фандъкова.
Рано сутринта се наложи

П
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ървият сериозен сняг се изсипа
по-бързо мисълта на столичния
кмет Йорданка Фандъкова как да
се справи с неблагоприятните му
последици. Тъкмо кметицата да
предприеме светкавични действия
за улавянето на снежинките във
въздуха, и те взеха, че стигнаха до
асфалта, натрупаха се и предизвикаха задръствания и катастрофи.
Дори заплашените от глоби концесионери по чистатата не успяха да
стопират с десетките си снегорини ледената веявица, излязла в ранни зори да саботира бурната кметска активност. Активност, ама пак,
останала само на думи. Ни спешните оперативки, ни показните излизания “на терен”, ни отчетите на
няколко часа и срещите с контролни звена успяха да спасят Фандъкова от присъдата, че мястото й не
е на ул. “Московска” 33. Няма как
да имаме очаквания и надежди за
сериозно и стабилно управление
на най-големия град в страната,
когато неговият началник не може
да пребори години наред последствията от проста изява на природни сили.
И не, никой не очаква от деликатната кметица да хване лопатата и
да рине снега по кварталните улици,
нито да подкара снегорина по Околовръстното. Разчитаме обаче да
може да контролира снегопочистващите фирми, които черпят с пълни
шепи милиони от общинския бюджет, тоест от всички нас.

трамваи да бъдат спрени заради проблеми с контактната мрежа, а сигналите за рухнали дървета заваляха към
Столичния
инспекторат.
Фандъкова се оправда с мотива: “Снегът започна да вали
изведнъж и натежа.”

Тежка бе обстановка и
много части на страната. Близо 100 тежкотоварни автомобила попаднаха в тапа между
втория и третия тунел на магистрала “Хемус” в посока
София вследствие на снеговалежа. Други две тежкото-

варни превозни средства се
преобърнаха на проходите
“Хаинбоаз” и “Котлетски”, а
трети затвори Ришкия проход. Колона от тирове и леки
автомобили се образува и на
магистрала “Струма”.
Стр. 2
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СНИМКА БГНЕС

Бременна жена пропадна в триметрова шахта до Централната поща в София вчера в ранния
следобед. Веднага след това пострадалата бе откарана в “Пирогов”, където е установено,
че е в добро състояние и няма опасност за бебето. Тя ще заведе иск срещу собственика на шахтата
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Всеки пети учител напуска
през първата си година
Новоназначените преподаватели да имат наставници през първите
две години в професията, предлагат от Световната банка
Всеки пети учител у нас напуска
системата на образованието през
първата си година на работа. Данните
обаче са оптимистични на фона на
статистиката отпреди 5 години, когато този процент е достигал до 50. Това
сочи проучване на Световната банка
за периода 2014-2018 г., представено
вчера от Министерството на образованието. Според анализаторите повишаването се дължи на кампанията за
привличане на млади хора към учителската професия и ръста на заплатите в
образователната система през последните години. В същото време експер-

тите са на мнение, че този ефект може
да е временен, ако не се вземат
допълнителни марки за задържане на
специалистите. Още повече, че едва
всеки десети новоназначен преподавател в страната остава трайно в образователната система. В периода от
2014 до 2018 г. най-критична за учителите е била втората година и след
нея са си тръгвали средно 60% от
задържалите се до този момент. След
третата година сменят професията още
56% от новопостъпилите педагози.
Сред тях обаче голяма група са пенсионираните учители, следвани от хора-

та във възрастовата група 31-40 години. За 2019 г. те са били 18,7% от
всички, излезли от училище. Това означава, че системата губи специалисти в най-активната възраст, които имат
най-голям потенциал да се развиват и
да въвеждат иновативни практики, коментират експертите на Световната
банка.
По поръчка на МОН и с финансиране от Европейската комисия е изготвена “Пътна карта на политиките
за учители”, в която са разписани
краткосрочни мерки за квалификация
на педагозите спрямо нуждите им и

тези на учениците. Предлага се програма за въвеждане на начинаещи преподаватели в учителската професия,
която ще се основава на наставничество през първите две години в училище.
Заложени са също обучения за учителите-наставници. Според друга програма ще има постоянното повишаване на квалификацията, с което да се
помогне за повишаване на четивната
грамотност на учениците.
От Световната банка препоръчват
да се създаде звено за събиране на
данни за работната сила в образователната система.

София осъмна със
закъсал транспорт
и паднали дървета
Със спиране на трамваи,
закъсали автобуси и десетки
паднали дървета посрещнаха
столичани първия сериозен
сняг за сезона. Въпреки спешната оперативка в понеделник вечерта на кмета Йорданка Фандъкова със заместничката й по екологията Десислава Билева, представители
на Столичния инспекторат,
дирекция “Аварийна помощ
и превенция” и управителите на фирмите, ангажирани с
почистването на града, столичани вчера сутрин бяха зарадвани с усложнена пътната обстановка заради снеговалежа, който започна около
4 часа сутринта. От общината обаче рапортуваха, че не
тази година не са били изненадани от снега и на терен
са 178 почистващи машини.
Оттам се похвалиха, че вече
има глоба за фирмата, която
почиства районите “Триадица”, “Витоша” и “Младост”

заради констатирани забавяния. Получени са сигнали за
35 паднали дървета заради
тежкия и мокър сняг. Много
столичани се оплакваха, че
по кварталите малките улици са непроходими от топящия се сняг и са се превърнали в реки.
Тежка бе обстановка в
страната, която осъмна с
блокирани тирове, затворени пътища и населени места
без ток. Тирове закъсаха в
снега на магистрала “Хемус”, два се преобърнаха на
проходите “Хаинбоаз” и
“Котлетски”, а трети затвори Ришкия проход. Близо
100 тежкотоварни автомобила попаднаха в тапа между
втория и третия тунел на магистрала “Хемус” в посока
София вследствие на снеговалежа. Колона от тирове и
леки автомобили имаше и на
магистрала “Струма” при
моста над село Дяково.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Непроходими улици посрещнаха столичани вчера сутринта.
Дори центърът на София не бе почистен

Започна 19-тата „Българската Коледа”
Президентът Румен Радев обяви вчера началото на 19-ото издание на “Българската Коледа”, която се провежда под негов патронаж. “Години наред благотворителната инициатива допринася за
утвърждаване на дарителските традиции в страната и е доказателство,
че можем да бъдем обединени и да
живеем в хуманно общество. Дава
ни надежда, че заедно можем да
направим така, че България да има
едно по-добро бъдеще”, заяви
държавният глава, който посети
детското отделение на Клиниката
по очни болести към УМБАЛ
“Александровска” в София. Радев
подчерта, че с подкрепата на цялото ни общество, с усилията на лекарите и със своята прозрачност и
ефективност, “Българската Коледа”
се е превърнала в кауза, която се

ползва с огромна обществена подкрепа и доверие. Благотворителната инициатива изостря и общественото внимание към проблемите и
политиките към детското здравеопазване в страната.
Благодаря ви за всеотдайността
и грижите към малките пациенти,
за високия професионализъм и волята, която проявявате всеки ден
във вашата трудна и изключително
благородна професия, обърна се
президентът към присъстващите
лекари.
Кампанията, която ще продължи през цялата следваща година, е под наслов “Дари надежда на
дете в беда”. Новото издание на
инициативата е в подкрепа на децата, които се нуждаят от спешна
помощ и интензивно лечение. С
даренията ще се подпомогне подо-

бряването на диагностично-лечебния процес с осигуряването на
медицинска апаратура за детски
клиники и отделения в цялата страна. Това ще разшири и възможностите на лекарите в България да
прилагат съвременни методи на
лечение.
Радев и съпругата му разговаряха с директора на болницата д-р
Атанас Атанасов, с доц. д-р Александър Оскар - началник на Клиниката по очни болести, с доц. д-р
Галина Димитрова - ръководител на
Детско очно отделение и с проф. др Ива Петкова. Медиците споделиха големия интерес на млади лекари към специализация в болницата,
както и необходимостта от подобряването на материалната база на
“Александровска” и на отделните
клиники в нея.

200 полицаи гониха
мъж, опитал
да убие съседа си
При мащабна полицейска операция на територията на Хасковска област бе заловен въоръжен и
опасен мъж от село Сърница, който след скандал
опита да застреля съседа си. 55-годишният Бейсим
Реджеп Салиф бе открит на 40 км от Сърница след
продължило над 16 часа издирване, в което участваха близо 200 полицаи, жандармеристи и служители
от спецчастите, съобщиха вчера от полицията.
Междусъседската свада възникнала в понеделник
в 18,40 ч. заради преминаващи през градината домашни животни. В гнева си Салиф първо нападнал
с нож близка на съседа жена и я ранил в ръката.
После стрелял няколко пъти със самоделна незаконна пушка по 43-годишния си съсед, но не успял да
го улучи. След това избягал в близката гора, обясни
шефът на ОДМВР в Хасково старши комисар Венцислав Кирчев. От полицията отрекоха първоначалната информация, че той се е барикадирал в дома си.
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Трябва да се помогне
на местната власт, която
е най-близо до хората
и поема първите удари
в кризата, и БСП може
да е социалният гарант
за това, заяви Корнелия
Нинова на среща с кметове
на левицата. На нея бяха
обсъдени належащите
проблеми пред общините,
свързани с бюджет
2022, здравеопазване,
междуселищен транспорт,
ВИК сектор, повишаващите
се цени на тока, финансова
децентрализация.
Работната група
“Регионално развитие”
запозна градоначалниците с
дискусията по съставянето
на кабинет. Кметовете
направиха предложения
за промени в ЗУТ и ЗОП в
новия парламент, които ще
залегнат в законодателните
инициативи на ПГ “БСП
за България”

Доц. д-р Спас Ташев от БАН

Минеков сезира прокуратурата
за тунела до Римския стадион
Втора проверка на Министерството на културата в Пловдив
ще търси нарушения на Закона за културното наследство
Пореден сигнал за нередности в сферата на културното
наследство ще прати в прокуратурата министърът на културата проф. Велислав Минеков.
Този път той е свързан с резултатите от започналата втора
подробна проверка на прокопания тунел до Римския стадион в Пловдив. Преди дни стана
ясно, че собственик на частен
имот на Главната улица в града

е прокопал тунел на дълбочина
от 10 метра между два свои
имота. Съмненията са, че е достигнал до Археологически
пластове на Античния Пловдив,
тъй като на 200 метра от къщите се намира Римският стадион. Собственикът твърди, че е
предприел укрепителни действия след съгласуване със специалисти, защото имотът му
бил в аварийна ситуация.

Собственици на съседни
жилища обаче се страхуват от
нарушаване на конструкцията
на сградите.
От министерството обявиха, че тунелът не е съгласуван
с тях и в институцията липсва
нужната документация. Също
така от ведомството посочват,
че на място не е присъствал наблюдаващ археолог, какъвто
трябва да има според Закона за

културното наследство. Отделно е установено, че са застрашени и основите на къщите, в
близост до които е копано.
Именно резултатите от спешната проверка на Инспектората за опазване на културното
наследство са причина да се
започне незабавно административно производство по силата
на Закона за културното наследство. Инспекторатът ще

направи и подробна проверка
на обекта с комисия, в която
ще има представител и на Регионалния археологически музей в Пловдив. Проверката
цели да установи какви и колко точно на брой нарушения
на Закона за културното наследство и други нормативни
актове са били направени. След
приключването й, до дни ще
бъдат описани всички извършени нарушения и след това Министерството на културата ще
сезира прокуратурата за
извършване на процесуалноследствени действия.

Брюксел пак ни смъмри
за свободата на словото
“Разтревожени сме за за свободата на
медиите и техния плурализъм в България.
Притеснени сме от корупцията и поведението на прокуратурата”, заявиха председателката на мониторинговата група за
демокрация, върховенство на закона и
човешките права Инт Велд и евродепутът
от БСП Елена Йончева при представянето в ЕП на резулатите от посещението им
България, Словакия, Унгария и Словения.
В България липсата на отчетност на
главния прокурор е повече от явна и по
този въпрос трябва да се реагира бърза,
коментира Йончева. По думите й повече
от 10 години гласовете на българите са
били заглушавани, което се дължи на
много дипломатичните доклади на Европейската комисия по Механизма за
сътрудничество и проверка.

Ирландската евродепутатка Клеър
Дейли цитира пословицата, че найслепи са тези, които не желаят да
видят. Тя призова Брюксел да се вгледа по-внимателно в поведението на
главния прокурор, който е много критикуван в България.
Софи Инт Велд подчерта, че българското служебно правителство е било
решено да използва времето, за да осигури информация и за правителства занапред във връзка с борбата с корупцията.
Знак, че ЕНП вече не подкрепя така монолитно ГЕРБ и Бойко Борисов, даде
словашкият евродепутат Владимир Билчик, който заяви, че е добри България ще
има друго редовно правителство. Повечето проблеми са свързани с предишното управление, категоричен е той.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

“Последователните социално-икономически политики, ориентирани към
младите и уязвимите, са необходимост за преодоляване на демографската
криза в България. За да постигнем демографска устойчивост, трябва да
създадем благоприятна среда, която разкрива перспективи за развитие на
младежите и всички уязвими социални групи”. Това заяви държавният
глава Румен Радев, който се срещна с д-р Наталия Канем, зам.-генерален
секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за
населението. На срещата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова

ЦИК ще върне машините, които не участваха във вота
Върховният административен съд (ВАС) реши ЦИК незабавно и безусловно да върне на
“Сиела Норма” 228-те машини,
които не участваха в изборите.
С решението си върховните
магистрати потвърждават разпореждане на Административния съд в София, който опреде-

ли, че тези машини не са купени от ЦИК и комисията няма
право да се разпорежда с тях.
Да бъде прекратено безусловно действието, предприето от
ЦИК, изразяващо се във фактическо задържане без правно
основание на устройствата за
гласуване, които не са част от

договора между ЦИК и “Сиела Норма”, е записано в мотивите на съда.
За “228 машини повече”
пред складовете на “Сиела
Норма” съобщиха в социалните мрежи представители на
ГЕРБ дни преди предсрочните
парламентарни и президентски

избори. Бившите управляващи
заподозряха, че с устройствата
в повече повече могат да бъдат
добавени допълнителни гласове за Румен Радев, а ситуацията
бе определена като “Костинброд 2”. Тогава от ЦИК обявиха, че така или иначе тези
допълнителни машини не могат

да се използват за изборите и
съответно няма как да има манипулация. От фирмата доставчик обясниха, че машините ще
се използват за различни цели демонстрации в Албания и
Грузия, за сервиз и за дейности, които нямат нищо общо с
изборите на 14 ноември.
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По-високи данъчни
облекчения за родители
Декларацията вече може да се изтегли от страницата на НАП
Нови по-високи данъчни облекчения
ще могат да ползват родителите за 2021
г. За тази година данъчното облекчение
за едно дете е 4500 лв., за две деца - 9 хил.
лв. и 13 500 лв. за три и повече деца. Така
родителите ще получат съответно до 450
лв. за едно дете, до 900 лв. за две и до
1350 лв. за три и повече деца. За родител
на малчуган с увреждане сумата за получаване е 900 лв. Непроменени остават
условията за ползване на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания.
Едно от най-важните изисквания е
родителите да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение.
Отстъпките са по-високи от миналата година, но мярката ще се прилага
еднократно само за доходите от тази,

става ясно от информация на НАП. От
облекчението не могат да се възползват
хора без доходи или само с необлагаеми доходи (обезщетение за майчинство
например), както и само с доходи, облагаеми с окончателен и/или патентен
данък. От данъчните облекчения може
да се ползва физическо лице (включително едноличен търговец).
Данъчните облекчения се ползват по
два начина, както е и досега. Единият е
с подаване на декларация пред работодателя по основния трудов договор в
периода от 30 ноември до 31 декември
2021 г. В този случай работодателят
може да възстанови данъка до края на
януари 2022 г. Втората възможност е с
подаване на годишна данъчна деклара-

ция в НАП в срок от 10 януари до 3 май
2022 г., като парите ще бъдат възстановени след проверка от НАП до 1 месец
след подаване на декларацията.
Документът за данъчното облекчение вече може да се изтегли от страницата на НАП.
Бизнесът негодува, че ако работниците масово решат да ползват данъчното
облекчение през работодателите, фирмите ще бъдат натоварени с допълнителни
разходи, с които ще кредитират държавния бюджет. “През 2021 година данъчните облекчения за деца са увеличени над
20 пъти. Много от работодателите, като
малки и средни предприятия, които са
особено затруднени от повишените цени
на тока, от намалените приходи в следст-

Едва 64
64 млади
млади заместват
заместват
Едва
100 пенсионирани служители

вие на ограничаване дейността от пандемията, ще трябва да плащат тези данъчни
облекчения на работниците и то в такъв
кратък срок, като това може да създаде
ликвидни проблеми в самите фирми и
предприятия и ще се създаде затруднение във финансирането на тези облекченияЮ”, оплака се пред бТВ Добрин
Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал.
“Когато хората, искащи данъчното
облекчение го поискат, работодателят
приспада дължимия от него данък. Тоест той възстановява на физическите
лица данъка и не плаща към бюджета,
респективно към НАП”, контрира обаче комуникационният директор на
НАП Росен Бъчваров.

Спад на нови
безработни, но и на
започнали работа
Аида ОВАНЕС

СНИМКА БГНЕС

България е сред първите европейски държави по загуба
на население и застаряване на работната сила, заявиха от БСК
Ако през 2000 г. излизащите от пазара на труда
100 души са били замествани от нови 124 души,
днес на мястото на 100
идват 64, което следващите 30-40 години ще влоши
допълнително ситуацията.
Затова трябва да работим
за удължаване на трудовия живот, заяви Цветан
Спасов, шеф на дирекция
“Европейски фондове,
международни програми и
проекти” в МТСП на пресконференция на Българската стопанска камара
(БСК). Спасов бе категоричен, че не бива застаря-

ването на населението да
се приема като отрицателна тенденция, а като скрит
човешки ресурс, който
трябва да се използва.
БСК представи проекта
“Сребърния човешки капитал”, който цели адаптиране на работните места към потребностите на
заетите над 54 г.
Службите по трудова медицина, чиято основна задача е превенцията и профилактиката,
не изпълняват в пълен
обем своите ангажименти, е наблюдението по
време на работа по про-

екта. Затова екипът е
подготвил редица предложения за законодателни промени.
България е сред
първите
европейски
държави по загуба на население и застаряване на
работната сила. “Всяка
година работещите намаляват с по 40 до 60 хил.
души, в трудоспособна
възраст е около 64% от
населението на страната,
а към 2050 година то ще
е около 56 процента.
През 2019 г. в България
55% от мъжете и 44% от
жените на 55-74 г. са ико-

номически активни”, заяви Томчо Томов - ръководител на Националния
център за оценка на компетенциите. Той подчерта, че 40% от хората в
трудоспособна възраст
над 40-години са с хронични заболявания - 22%
са хипертоници, над 8%
са диебетиците. Томов коментира, че и хората с
хронични заболявания, и
близките им, които неформално полагат грижи
за тях, имат сериозни затруднения както при
търсенето, и при оставането на работа.

През последната седмица в страната са освободени от работа 4757 души, което е с 484 по-малко
от 15-21 ноември, показват данните на НСИ. За
същия период намаляват и постъпилите на работа те са 2515, което е с 354 по-малко от предходната
седмица. Най-много са съкратените миналата седмица в София - 492 (със 74 души повече от предходната седмица). В столицата е регистриран и найголемият брой на постъпили на работа в периода
22-29 ноември - 273 (с 56 по-малко от предходната
седмица). Все пак в някои области е регистриран
ръст на започналите работа - за седмица в Кюстендил са с 25 повече, във Враца с 11, в Шумен са шест
души повече, в Русе - с петима.
Въпреки мерките за преодоляване на проблемите на пазара на труда по време на КОВИДкризата, от 30 декември 2019 г. до 28 ноември
2021 г. на борсата са пратени 673 840 души. За
същия период нов трудов ангажимент са намерили 458 103 души.
По данни на Агенцията по заетостта за октомври
т.г. пазарът на труда остава стабилен и продължава
да поддържа исторически най-ниското ниво на безработица в България - 4,7%, а в бюрата по труда са
регистрирани 158 496 души. За същия период на м.г.
на борсата са били 219 723 души.
Механичният сбор на данните на сайта на
НСИ в рубриката “Новорегистрирани безработни в бюрата по труда” и “Постъпили на работа
по области и по седмици” за периода декември
2020 г. - ноември 2021 г. не отразява действителния брой на безработните, тъй като част от новорегистриралите се вече са започнали работа,
уточняват от агенцията.
През 2021 г. минималното дневно обезщетение
за безработица е 12 лв., а максималното - 74,29 лв.

Четирима са задържани заради 250 фалшиви сертификата
Четирима души, трима лекари и
заболекар, бяха задържана за издаването на фалшиви зeлени сертификати, обяви районният прокурор на
Пловдив Чавдар Грошев след акция в
Аленовград и Раковски. 250 души са
били в чужбина благодарение на документи, според които уж са ваксинирани, вписани са в националния
ваксинационен регистър и дори имат

сертификати. Хората плащали за услугата между 200 и 400 лева на посредници.
“Наблюдавани са 2 досъдебни производства за документни престъпления
и лъжливо документиране. Направихме претърсвания и изземвания в медицински център в град Раковски и в
Асеновград за издаване на зелени сертификати на лица, които не са вакси-

нирани. Документите са издадени за
около 2 месеца”, поясни Грошев. При
акцията са иззети и над 20 000
попълнени декларации с подпис и лични данни.
През октомври четирима бяха
задържани след акция срещу издаването на фалшиви сертификати във Велико Търново. Преди две седмици под
ръководството на главния секретар на

МВР главен комисар Петър Тодоров
беше създадена специална група, в
която влизат представители на МВР,
ДАНС и МЗ. Тя трябва да координира действията и обмена на информация между отделните ведомства и организации за улесняване на идентификацията на болници и медицински
лица, за които има предположение, че
издават фалшиви сертификати.

www.duma.bg
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ТОПЛОФИКАЦИИТЕ:

Парното поскъпва
с над 20% от януари
За 25 години цената на топлинната енергия е скочила 135 пъти
От Асоциацията на топлофикациите изчисляват, че парното и топлата вода трябва да
поскъпнат с около 50% от
Нова година, което е абсолютен шок за потребителите.
“Наблегнете на думата “трябва”. Има енергиен регулатор,
чиято цел е да смекчи удара
върху абонатите и Комисията
се самосезира”, коментира
председателят на Асоциацията на топлофикациите Кремен
Георгиев пред Би Ти Ви. Според Георгиев ще има над 20%
увеличение на цената на парното и тока от 1 януари, като
причината е прекалено голяма
разлика в посока нагоре в цената на горивата спрямо прогнозираното от комисията и
реалните цени.”Най-затруднени са тези топлофикации, които използват природен газ,
защото те нямат алтернатива
и могат да ползват само синьото гориво, а тези на твърдо

гориво имат някаква възможност да лавират”, каза Георгиев. Председателят на топлофикациите заяви, че както има
увеличение на цените на парното, така е имало и намаляване в зависимост от цените
на природния газ на пазарите

Министърът на
икономиката поиска
оставките на тримата
от ГЕРБ в ДКК

СНИМКА БГНЕС

Даниела Везиева
Министърът на икономиката Даниела Везиева иска оставките на
трима от петимата членове на директорския
борд на Държавната консолидационна компания
(ДКК), които са назначени в последните дни от
мандата на правителството на Бойко Борисов в
края на април.Това са
изпълнителният директор Рая Каназирева, Диляна Софиянска и Радостин Вазов - син на Григорий Вазов, бивш. зам.министър на икономиката и ректор на Висшето
училище по застрахова-

не и финанси. Поводът е
отстраняването на втория директор на ДКК
Ваня Караганева, която
влезе в управлението на
компанията по времето
на Кирил Петков. Караганева бе отстранена от
поста на проведено общо
събрание на Съвета на
директорите на ДКК в
понеделник, за което тя
не е била уведомена.
Другият представител на
държавата в дружеството - Чавдар Христозов
също не е бил уведомен.
“Безкрайно съм изненадана от решението на
Съвета на директорите
на ДКК за уволнението
на Караганева. То идва в
момент, в който тя е
предложила нова структура на държавната компания. Това показва, че
завареното ръководство
на ДКК не желае да скъса
по никакъв начин със
стария, порочен модел на
управление на дружеството и целта им е умишлено да блокират работата на компанията. Разочарована съм от тяхното поведение, не съм го
очаквала”, каза министър
Везиева.

и не мое да се избегне тази
зависимост. Осигурен е природен газ за всички топлофикации и няма опасност абонатите да останат на студено,
каза Георгиев.
Евростат ни нареди на
дъното по адекватно отопле-

ние на домовете. Цели 34% от
българите не могат да си позволят да стоплят достатъчно
жилищата си. В целия ЕС този
процент е около 7% . Следват
Гърция (23%), Кипър (22%),
Португалия (19%) и Италия
(14%). В Румъния и Испания
делът на хората, които стоят
на студено, е до 16%. Найниски дялове (около 2%) са
регистрирани пък в Австрия,
Финландия, Люксембург, Холандия, Естония и Швеция. По
данни на НСИ за последните
25 години за електроенергията изчислената инфлация е над
13 100%, което означава че
токът е поскъпнал 131 пъти, а
сметките за парното показват,
че то е поскъпнало близо 135
пъти. Хората, които използват за отопление течни горива, плащат 137 пъти по-скъпо
за тях в сравнение с 1995 г.
118 пъти са се вдигнали цените на твърдите горива като

„СТАНДАРТ ЕНД ПУЪРС”:

въглища и дърва. Доста сериозно са скочили и услугите по
сметосъбирането, които влизат в същата група - близо 190
пъти.
КЕВР няма основание да
променя цената на топлинната
енергия, независимо от възникнали проблеми между обществения доставчик на газ “Булгаргаз” и топлофикационни
дружества. Този коментар направи председателят на комисията Иван Иванов миналата
седмица по време на открито
заседание, на което беше дискутирана цената на природния
газ от 1 декември. Независимо
от промяната в цената през
декември КЕВР няма да повиши цената на парното и на електроенергията, произведена по
комбиниран способ от топлофикациите, заяви още Иванов.
“Комисията е излязла с годишна прогнозна цена на природния газ, която да се калкулира
от топлофикационните дружества за крайните клиенти, и
тази цена няма никакви основания да бъде променяна”, категоричен беше председателят
на КЕВР. В средата на ноември от “Булгаргаз” внесоха
искане за леко понижение, в
рамките на около 2,5%, на
цената на природния газ от 1
декември. Анализ на работната група на енергийния регулатор подкрепи това искане.
Окончателно цената на природния газ ще бъде определена
на закрито заседание на КЕВР
на 1 декември.

Инфлацията ще
се забави чак от юни

Производствените цени
нараснаха с 24 на сто
за година

Международната рейтингова агенция “Стандарт
енд Пуърс” (S&P) очаква нарастването на цените у
нас да намалее през втората половина на 2022 г.
Според агенцията инфлацията в България се е ускорила през 2021 г. поради комбинираното влияние от покачването на цените на храните, енергията, както и засиленото вътрешно търсене, което
влияе на базисната инфлация. Международната
агенция потвърди дългосрочния и краткосрочния
кредитен рейтинг на България в чуждестранна и
местна валута BBB/A-2. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщиха от Министерството на финансите. Според “Стандарт енд Пуърс”
икономическите последици от пандемията са управляеми въпреки значителното въздействие в здравен аспект. Възстановеното вътрешно търсене,
особено частното потребление, и нарастването на
усвояването на средствата от ЕС ще повишат перспективите пред растежа в средносрочен хоризонт,
коментират още от S&P.
Отпуснатите на България средства от предишната и настояща многогодишна финансова рамка на
ЕС, както и допълнителните средства по новия
инструмент “Следващо поколение ЕС”, с които
страната ще разполага, се оценяват на около 40%
от очаквания БВП през 2021 г.
От S&P очакват бюджетният дефицит да остане
значителен и през 2021 г., вследствие на мерките за
подкрепа по време на пандемията. Въпреки че някои мерки се предвижда да продължат и през 2022
г., рейтинговата агенция очаква дефицитите да започнат да намаляват от 2022 г. Въпреки фискалното разхлабване и нарастването на публичните
задължения, нетният държавен дълг на страната
остава нисък на около 20% от БВП, докато разходите за държавно финансиране са намалели до рекордно ниски нива, коментират от агенцията. От
рейтинговата агенция все още смятат за положително и включването на българския лев във Валутния механизъм и присъединяването на България
към Банковия съюз през 2020 г.

През октомври 2021
година производствените цени в България се
увеличават с близо 4%
спрямо предишния месец и отбелязват рекорден ръст на годишна
база от над 24% в резултат на нов силен скок
на енергийните цени,
показват данни на Националния статистически институт, които са
доказателство
за
продължаващо повишаване на инфлация в
близките месеци. Общият индекс на цените на
производител в България (PPI индекс) се повишава през октомври
3,8% спрямо предходния месец. Рекорден
ръст на цените с 47,0%
спрямо октомври 2020
г. е регистриран при
производството и разпределението на електрическа и топлоенергия,
в добивната промишленост годишното повишение на цените е с
14,3% и в преработващата промишленост със 17,4 на сто. На годишна база общият индекс на цените на производител в страната
бележи рекорден ръст с
24,1% спрямо октомври
2020 г.

Мениджърите от различните сектори на икономика предвиждат цените на стоките и услугите у нас да продължат
да се вдигат през следващите три месеца. Това
показват последните
данни на НСИ. Относно
продажните цени в промишлеността 22,4% от
мениджърите предвиждат те да се повишат
през следващите три месеца. В същото време
през ноември 2021 г.
общият показател на
бизнес климата намалява с 2,2% в сравнение с
октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в
строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. В промишлеността обаче показателят нараства с
3,2%, което се дължи на
по-благоприятните
оценки и очаквания на
промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.
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Фаталният участък на
„Струма” е без Акт 16
До ден днешен пътят, където стана инцидентът със северномакедонския автобус няма
Акт 16, защото не са приключили отчуждителните процедури. Това заяви регионалният
министър Виолета Комитова на
брифинг в МРРБ, на който
представи резултатите от възложената проверка на пътния
участък Драгичево - Долна Диканя. И тук сме строили на чужда земя, коментира Комитова в
началото на брифинга, в който
участие взеха заместниците й
Иван Шишков и Валентин Граматиков, и началникът на
ДНСК арх. Влади Калинов. Изготвеният доклад за състоянието на пътя още веднъж потвърждава, че не става въпрос
за магистрала, а за скоростен
път. Не можем да твърдим, че
вдигнатата на 120 км в час е
основната причина за катастрофата, каза още Комитова. Както е известно миналата седмица македонски автобус с туристи катастрофира на магистрала “Струма”, където загинаха
45 пътника. Архитект Калинов
посочи, че скоростта е увеличена само на базата на промяна
на маркировката и знаците. В

Маркировката, и знаците били възложени чрез ин хаус
поръчка на две фирми с един и същ собственик

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Според регионалния министър Виолета Комитова в участъка, където
катастрофира македонският автобус има доста добра пътна настилка.

участъка има доста добра пътна
настилка, подчерта министърът.
Колкото до маркировката, обясни Комитова, тя се подновява
периодично. Към датата на катастрофата има изпълнена само
осевата линия, има и забавяне около 6 месеца на изпълнение
на маркировката.
И маркировката, и знаците
са били възложени чрез ин хаус
процедура на две фирми с един
и същ собственик. Същите две
компании е трябвало да поставят сигнализацията. През 2013
г. са поставили знак за скорост
120 км. Мантинелата, наричана
“рибена опашка”, когато е поставена през 2007 г. е отговаряла на изискванията. Към 2021
г. обаче има нови норми, съобщи Комитова. “Очевидно катастрофата не е била с голяма
скорост, но е възникнал пожар.
Тук имаме странно събитие,
пожар, който е основната причина за жертвите, според мен.
Нямаме обяснение”, коментира
още регионалният министър.

Цветелина Пенкова оглави групата за подкрепа на ядрената енергетика
Българският евродепутат Цветелина Пенкова е избрана за вицепрезидент на Групата за подкрепа на ядрената енергетика в Европейския парламент (ЕП), съобщиха от пресофиса на
Пенкова. Парламентарна мрежа за
бъдещето на ядрената енергетика в
Европа стартира по инициатива на евродепутата Кристоф Грудлер (“Обнови Европа”) и със сътрудничеството
на още няколко евродепутати, сред
които е и Пенкова.
Целта е да се улесни дискусията
между различните политически партии,

индустрията и академичния сектор за
бъдещето на ядрената енергия. Заради
амбициозните европейски цели в борбата срещу изменението на климата ще
бъдат разгледани всички възможни решения. Развитието на възобновяемите
енергийни източници върви ръка за
ръка с иновациите в ядрената енергетика. Няма да е възможно да се постигнат целите на европейската зелена сделка без съществен дял на ядрената енергия в общия енергиен микс на Европа.
“За България е изключително важно развитието на нови базови мощно-

сти, които да заменят въглищните централи след тяхното постепенно извеждане от експлоатация. Създаването на
тази група ще помогне да насочим

Цените на горивата вървят отново нагоре
Мая ЙОВАНОВСКА

Цените на бензина и дизела продължиха да вървят нагоре на колонките за гориво по
бензиностанциите в страната
през последния месец. Поскъпването започна от октомври. На места цените на някои
горива доближават 3 лв. за
литър. Например дизелът премиум, който се предлагаше
вчера най-скъпо в Благоевград
- 3,04 лв. за литър. Това показват данните oт специализирания caйт fuelo.net. За последния месец горивата са
поскъпнали между 5 и 9 ст. на
литър. Разликата в цените в
сравнение с преди година е огромна - на масовия бензин е
скочила с над 35%, а на обикновения дизел - с над 40%,
През последния месец бен-

зинът А-95 е поскъпнал средно с 5 ст. на литър, което е над
2% ръст. Той се продаваше
вчера средно за 2,45 лв. за
литър, а най-високата му цена
е 2,57 лв. Движението нагоре
започва от началото на октомври, когато средната цена е
била 2,28 лв. за литър. За последната година повишението
на обикновения бензин е със
64 ст. на литър или над 35%.
Бензинът А-100 също се е
повишил с 5 ст. на литър през
ноември (около 2%). Продава
се средно за 2,82 лв. за литър.
Цените му с в диапазона от
2,42 до 2,96 лв. От началото
на октомври досега поскъпването му е със 17 ст. или близо
6,5%. За последната година повишението на този вид гориво
също е със 65 ст. на литър,
което е около 30 на сто спрямо цената в края на ноември
2020 г. Поскъпването на обик-

новения дизел за последния месец е с 9 ст. на литър, което е
близо 4% повече. Той се продава за 2,51 лв. като достига
2,63 лв. за литър. Цената му в
началото на октомври е била
средно 24 ст. по-ниска или с
над 10% надолу. За година повишението е със 72 ст. на
литър или с над 40%.
Дизелът примиум отбелязва през последния месец

поскъпване с 9 ст. на литър,
което е над 3,2%. Най-високата му цена надхвърля 3 лв.,
а средната 2,85 лв. за литър. В
първите дни на октомври неговата средна за страната цена
е била 2,61% за литър като от
тогава е поскъпнал с 24 ст. на
литър, което е над 9%. За последната година повишението
на цената му е със 73 стотинки или близо 35%.

дебата на европейско ниво върху
възможностите за инвестиции в нови
централи и развитието на нови технологии, а не върху затварянето на енергийни мощности. Ниската дългосрочна цена на електроенергията, генерирана от ядрените централи, я прави
сериозен конкурент за задоволяване на
нарастващите нужди на гражданите и
бизнеса в цяла Европа”, заявява Пенкова. Една от първите дейности на
групата ще бъде парламентарна мисия
на Световното ядреното изложение в
Париж на 1 декември 2021 г.

22% ръст
на акцизните
приходи
от алкохола
Приходите от акциз от алкохолни напитки отчитат ръст от 22,2% в периода
май-октомври, съобщиха от Агенция
“Митници”. Оттам отбелязват, че ръстът
се дължи предимно на освободените за
потребление количества.
Това е най-значимият ръст за последните пет години. Постъпленията в този
сегмент са най-високи за съпоставимите
периоди от 2016 до 2020 г. включително.
Приходите от акциз в цялата група “Алкохол и алкохолни напитки”, показват ръст
от 14 на сто спрямо май - октомври миналата година и достигат до 175,6 млн. лв.
Митническите служители са задържали над 45 000 литра етилов алкохол и
алкохолни напитки при 182 случая. Над
80 на сто от общо задържаните количества са били установени във вътрешността на страната.
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Крайнодесен
се кандидатира за
президент на Франция
Френският крайнодесен експерт
Ерик Земур съвсем скоро ще обяви,
че се кандидатира за президент.
Това съобщи член от обкръжението му пред медиите. Според повечето социологически изследвания
той има реални шансове да отиде
на балотаж с настоящия президент Еманюел Макрон.

Мароко спря самолетите
и пътуванията по море

СНИМКИ БГНЕС

В столицата на Бангладеш Дака ученици блокираха централен булевард, искайки възмездие за смъртта на
гимназиста Майнудин Ислам Дърджой, убит там. Момчето бе прегазено от автобус в понеделник вечерта.
Младежите настояват за справедлива присъда

Шотландия се готви
за нов референдум
Брекзит може да остави без алкохол
Великобритания по празниците
Правителството на Шотландия започва официална
подготовка за втори референдум за независимост на
британския регион през
2022 г., като целта е народното гласуване да се проведе до края на 2023 г. Лидерът на Шотландската национална партия (ШНП) и
първи министър на Шотландия Никола Стърджън увери в това делегатите в заключителната си реч на 87ия годишен форум на управляващата партия в този британски регион, който се
проведе онлайн.
“През следващата година ще инициирам процеса,
необходим за провеждането
на референдум преди края

на 2023 г.”, цитира “Файненшъл Таймс” думите на
Стърджън.
Тези изказвания на
първия министър създават
предпоставки за ескалираща
конституционна конфронтация с правителството на
Обединеното кралство, констатира вестникът. В същото време анализаторите и
много представители на
ШНП са много скептични
относно възможността за
провеждане на референдум
през следващите две години,
като се има предвид, че подкрепата за постигане на независимост е намаляла от
миналата година насам.
Лондон от своя страна постоянно заявява, че няма

намерение да дава на Единбург правото да проведе
референдум, тъй като смята, че шотландците вече са
направили своя избор преди седем години.
Делегатите на форума на
управляващата партия се
обявиха и за създаването на
централна банка, която да
действа като “паричен орган” на Шотландия в случай
на независимост на британския регион. С огромно
мнозинство те приеха резолюция, в която призовават
ШНП да започне да изготвя
законодателство за такава
финансова институция.
В същото време търговците са изправени пред сериозни закъснения при

поръчките на алкохол преди
празничния наплив. От магазините липсват шампанско,
вина, джин и уиски, и това
се дължи на хаоса в пристанищата на Острова. Липсата
на контейнери на корабите
и задръстванията в пристанищата в цялата страна увеличават закъсненията, които
вече бяха засегнати от липсата на шофьори на ТИРове. Сега доставките отнемат пет пъти повече време,
отколкото преди година средно по 15 дни, вместо
обичайните два или три дни.
А разходите за доставка на
алкохол до Обединеното
кралство са скочили средно
със 7%, сочи статистиката
на доставчиците. И докато
някои ще поемат тези разходи, други ще бъдат принудени да повишават цените за
потребителите.

Русия и Северна Корея
критикуват АУКУС

Глоба и затвор в Австрия
за отказ от ваксинация

Русия все така се отнася подозрително към договора АУКУС, предаде ТАСС. Говорителят на руското
външно министерство Мария Захарова счита за неубедителни официално посочените приоритети на САЩ в
проекта.
Преди това помощник-министърът на отбраната на
САЩ по политическите въпроси Мара Карлин бе заявил, че след преглед на въоръжените сили на САЩ в
света Вашингтон възнамерява да засили сътрудничеството си с Австралия във военната сфера. “В Австралия ще видите ново разполагане на изтребители и
бомбардировачи, обучение за сухопътни сили, засилено логистично сътрудничество”, каза тя. Споразумението бе прието с гняв от Франция, тъй като провали
нейно такова с Австралия.
Северна Корея също разкритикува новото тристранно партньорство за сигурност между Австралия,
Великобритания и Съединените щати като американски “инструмент за война”, който представлява “сериозна заплаха” за световния мир.

Неизпълнението
на
задължението за ваксиниране срещу КОВИД-19 в Австрия ще се наказва с глоба
в размер до 7200 евро,
съобщава местна медия.
Канцлерът на страната
Александър Шеленберг
обяви въвеждането на
задължителна имунизация
срещу коронавирус от 1
февруари 2022 г. Властите
ще призовават хората, които не са били ваксинирани,
да го направят. Ако не спазят заповедта, ще бъдат
призовани втори път в рамките на четири седмици.
Ако отново не спазят изискванията, ги грози админи-

стративна глоба в размер
до 3600 евро или четириседмична присъда за затвор
вместо глоба. 7200 евро се
налага на лица, които са
глобени два пъти за отказ
от ваксиниране, както и на
тези, чиито действия са довели до “сериозна опасност
за живота или здравето на
хората”. Изключения се
правят за лица, за които
ваксинацията представлява
риск за здравето, за бременни жени и за деца под
12-годишна възраст.
Официалният проектозакон все още не е готов.
Очаква се той да бъде публикуван след 6 декември.

Мароко спря самолетните полети и пътуванията по море от и
до своята територия, съобщи
МВнР. Мярката ще важи за две
седмици. В Рабат ограниченията се
въвеждат, за да се запазят постигнатите положителни резултати в борбата срещу разпространението на коронавируса и да се
ограничи новият му вариант “Омикрон”.

Барбадос вече е република
Барбадос официално се обяви
за най-новата република в света,
като отстрани кралица Елизабет
II като държавен глава. На тържествената церемония присъства
синът й - принц Чарлз. Генералгубернаторът Сандра Мейсън положи клетва като първи президент
на карибската островна държава.

Иранка на 122 години е
най-възрастният човек
Жена от иранската провинция
Разави Хорасан е най-възрастният
човек на земята. Фатемех Норузи
от североизточния град Торбате
Джаам е на 122 години. Тя е родена
на 23 септември 1899 г. Досега
най-старата и призната от рекордите на Гинес беше японката Кане
Танака на 118 години.

Четирима загинаха
при пожар в Барселона
Най-малко четирима души загинаха при пожар в сграда в централен квартал на Барселона. Това
съобщи радиостанция “Кадена
СЕР”. Сред жертвите има двама
непълнолетни. Причините за инцидента все още не са посочени. Има
вероятност огънят да е тръгнал
от помещение, което може да е
било незаконно обитавано.

Бившият кувейтски депутат
Файсал Ал-Муслим (в центъра)
поздравява свой привърженици в
столицата. Емирът амнистира
шестима членове на опозицията,
които от 2011 г. живеят в
изгнание, след опит да щурмуват
сградата на Националната
асамблея. На 30 ноември 2021 г.
им беше позволено да се върнат в
страната
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СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН. Отбелязва се от 1988 г. по инициатива на Световната здравна организация. Синдромът
на придобитата имунна недостатъчност е болест, характеризираща се с прогресивно разрушаване на
имунната система като резултат от инфектиране с вируса ХИВ.
ПРАЗНИК НА БОТЕВГРАД. Обявен е с решение на
ОбС. По време на Априлската епопея 1876
г. населението на Орханийския край активно се подготвя за въстанието. То изживява ужасите от жестокото му потушаване чрез съдбата на Ботевите четници, водили сражение с турския башибозук. Това е и поводът на 1 декември 1934 г. градът
да бъде преименуван от Орхание на Ботевград.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Кой кара снегорина?
От стр. 1
След като това общинско ръководство на
ГЕРБ така удобно допусна и затвърди порочната
практика
външни частни фирми
да окупират един от
най-важните сектори почистването, сега остава да си бере плодо-

вете от тези свои действия. А изпълнителите на поръчките в тази
сфера могат да се разполагат в своеволията
си толкова, колкото им
отпуска контрольорът
отгоре. След като
Фандъкова не може да
се наложи в превенцията, а разчита само на
глоби, то очевидно тя е

крайният виновник за
получения злощастен
резултат.
Нито краят на зимата, нито топенето на
снега днес и утре ще
помогнат на кметското
управление.
Дори
слънцето няма да е приятел на Фандъкова, защото след него идват
проблемите с наводне-

нията. Запушени шахти,
пълноводни улици, бурни реки, заляти тротоари ще отворят следващата глава от тома
“Кой се оказа най-некомпетентен”. Тогава
актуален ще стане пак
въпроса имате ли кану
и може ли да ми услужите с него, за да стигна до работата си.

Странен разнобой
Евгени ГАВРИЛОВ

Сивата икономика е
стопанската дейност,
която не се отчита от
статистиката, независимо дали е законна или
нелегална. Има твърдения, и те не са лишени
от основание, че в годините на големи промени, каквито бяха времената в началото на 90те на миналия век у нас,
сивата икономика играеше и положителна
роля, защото чрез нея
хората на практика ус-

пяваха да оцеляват.
Нейното съществуване
е донякъде неизбежно.
Няма как, когато човек
гледа в двора си домати
и даде няколко от тях на
съседа за салата, той да
впише това в годишната
си данъчна декларация
като доход и да плати
данък, като изчисли
стойността на зарзавата по пазарните цени на
дребно във времето, когато е станала “сделката”. Това е прекалено и
не може да стане, защото разходите за контрола на подобна дейност
ще надхвърлят ползите.
Странно е обаче
разминаването, което
се получава. МВФ
твърди в свои анализи,
че икономиката в сянка
в България гони 3538%. Eдна от работодателските организации у
нас - Асоциацията на
индустриалния капитал

в България, обаче отчете в началото на седмицата, че бизнесът на
тъмно у нас е малко над
21% и постоянно намалява. И при тази ситуация обаче в хазната
влизат 10 млрд. лв. помалко приходи. Изчисленията сочат, че 2,5
млрд лв. повече ще
постъпят в бюджета,
ако само с още 5% намалее икономиката на
тъмно.
Всяка година Асоциацията на индустриалния капитал в България
харчи пари да изчислява специален индекс
“Икономика на светло”.
Според данните от последните години, още
близо 5 на сто от
българския бизнес е излязъл от сянката и 80 %
от него вече е на светло. Логично хранителна
среда за сивата икономика са високите данъ-

ци, непосилните осигуровки и лобистките закони, създавани от корумпираните политици.
Един от начините да се
установи нейното наличие е, като се следят
тенденциите в потреблението и декларирането
на доходи. Уж сме найбедната държава в ЕС,
но сме на първите места по броя на луксозни
автомобили на глава от
населението, които с
обикновена заплата не
се купуват. Явно, изсветляването на икономиката е само на книга.
Ако потреблението рязко надвишава официално обявените доходи,
това твърдо означава
наличие на сенчест бизнес. А като си говорим
за индекс, у нас той би
могъл да се казва “Апартаментгейт” или “Шкафче със злато и евро”.
Така ще бъде по-точно.

1887 - ДЕБЮТ НА ШЕРЛОК ХОЛМС. Британският писател Артър Конан Дойл
публикува разказ, в който за първи
път главен герой е детективът. Фигурата на Шерлок Холмс се появява
в 56 разказа и 4 романа, написани
в периода 1887-1927 г. Героят е
описан като пълна противоположност на тогавашната полиция, която често е затруднена да разкрие престъпленията. Негов пръв помощник в разследванията е д-р
Джон Уотсън, армейски лекар, завърнал се от служба в Индия.
1891 - РОЖДЕН ДЕН НА БАСКЕТБОЛА. Американският учител по физкултура
Джеймс Нейсмит изобретява играта, като кара своите ученици
да хвърлят футболна топка в кошница за праскови. През 1936 г. баскетболът добива олимпийски статут и става популярен в целия свят.
1913 - ПУСНАТА Е ПЪРВАТА ПОТОЧНА ЛИНИЯ ЗА АВТОМОБИЛИ В СВЕТА. Заработва в автомобилните заводи
на компанията “Форд”
в САЩ. Благодарение
на конвейерната система за сглобяване на
всеки 2 ч. и 38 мин. започва да се произвежда по един автомобил.
1959 - ПОДПИСАН Е АНТАРКТИЧЕСКИЯТ
ДОГОВОР. Във Вашингтон Аржентина, Австралия, Белгия, Великобритания, Нова Зеландия, Норвегия, Република Южна Африка, САЩ, СССР,
Франция, Чили и Япония подписват международен
договор, според който Антарктида се обявява за
неутрална и демилитаризирана зона. Според този
договор територията на континента може да се
използва само за мирни цели. Официално договорът
влиза в сила на 23 юни 1961 г.
1972 - БЪЛГАРИЯ СТАВА 18-АТА КОСМИЧЕСКА СТРАНА В СВЕТА. На тази дата
на борда на спътника “Интеркосмос
8” е първото извеждане в Космоса на
българската апаратура “П1”, чрез която се изследват параметрите на космическата плазма. Апаратурата е създадена от
научната група по физика на Космоса към Президиума на БАН.
2009 - ВЛИЗА В СИЛА ДОГОВОРЪТ ОТ ЛИСАБОН. Подписан е от 27-те страни членки на ЕС на 13 декември
2007 г. Той заменя двата договора, осигуряващи конституционна
основа на ЕС - Договора от Маастрихт и Римските договори.
Сред нововъведенията са съдебно сътрудничество
при наказателни дела, по-големи права на националните парламенти в законодателството на ЕС,
въвеждането на инициатива на европейските граждани и др.
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НИКОЛАЙ ВИТАНОВ е роден на 2 декември 1963 г. във
Велико Търново. Работи в Института по механика при
БАН. Завършил е физика в Софийския университет. Специализирал е математика в Германия. В Баварския университет Байройт защитава втора докторантура, работи в
институтите “Макс Планк”, по-късно специализира във
Франция и в Япония. През 2007 г. става доктор на математическите науки, от 2010 г. е професор. Ръководи
групата учени от БАН, която създаде математически
модел за развитието на кризата с коронавируса у нас.

ПРОФ. НИКОЛАЙ ВИТАНОВ:

До Никулден не трябва
да пуснем Омикрон
Засега КОВИД-сценариите за декември са благоприятни,
казва известният учен от БАН, ръководител на екипа
за математически анализи и прогнози за пандемията у нас
Разговаря Велиана ХРИСТОВА

 Проф. Витанов, в последните
дни сякаш имаме спад на новозаразените с КОВИД, но в същото време не
намаляват, дори се увеличават тези,
които влизат в болница и пак са около 7000. Какво значи това?
- Наистина имаме спад в броя на
новите случаи и това е, защото се намираме все още в най-благоприятния сценарий, който е устойчив, контролните
числа за него са 100 починали на ден за
края на ноември и около 2000 нови
случаи дневно. В петък преди почивните дни бяхме на 105 починали за деня,
а пък средноседмичният брой на новите случаи е 2200. Другото нещо, което
следва да се отбележи, е, че броят на
активните случаи въпреки това не намалява и хората, които са в болниците, не
намаляват достатъчно бързо. Това представлява опасност за здравната система, тя няма да може да се разтовари
достатъчно бързо до края на годината.
Какво имам на ум? Когато тръгнахме
да се катерим нагоре по тази четвърта
вълна, активните случаи бяха около
7000. В момента са 105 000, а при
разтоварването, което се очаква да
настъпи до края на годината, в най-добрия случай ще паднат до 70-80 хиляди.
Т.е. следващата година ние ще тръгнем
от ниво, което е 10 пъти по-високо от
това, с което тръгнахме в четвъртата
вълна. Това означава, че здравната система няма да има достатъчно време да
се разтовари, да си почине и горките
хора на първа линия ще трябва да се
борят с такива високи нива.

Базовото репродуктивно число,
което показва колко души заразява един
човек, днес има интересната стойност
от 0,999, т.е. то е почти 1, което показва, че обхватът на заразата се свива
все още много бавно. При това положение, като имаме на ум, че здравната
система е претоварена и вероятно ще
остане претоварена през декември,
нашето поведение трябва да е подобно
на това в други страни. Не казвам, че
трябва като Израел да затворим границите и да не пускаме чужденци в течение на две седмици, но нашата стратегия трябва да е такава, че до Никулден
да не пуснем да влезе новият щам Омикрон. Защо до Никулден? Защото данните, които имаме от страните, където
той се разпространява, показват, че той
за около две седмици успява да измести сегашния вариант Делта.
 Затова ли Центърът за заразни и паразитни болести съобщи, че
Омикрон за две седмици може да
стане доминиращ у нас?
- Да, за две-три седмици ще стане
доминиращ. Ако ние не го пуснем до
Никулден, после имаме две-три седмици и вече отиваме към коледните и
новогодишните празници и ще изместим цялата тази неприятност за догодина. Ще успеем да си изкараме празниците, пък и здравната система за това
време ще успее да се поразтовари,
колкото може. След празниците, след
Нова година, може би Омикрон ще се
бори да стане доминантен.
 Обаче по празниците ще се
връщат българите от чужбина и затова може би медиците казват, че
ще започва пета вълна?
- Това е проблем. Затова в Израел
затвориха границите за две седмици и

Омикрон, като го няма там, няма и да
се прояви до празниците, ще го изтласкат към януари. Затова казвам, че
нашата стратегия трябва да бъде като
тяхната. Само че при нас нещата стоят
малко по-добре, защото заболеваемостта е по-ниска. И трябва в близката една
седмица да не го допуснем. Нашите
хора започват да си идват през втората
половина на декември и ефектът ще
започне да се усеща евентуално пак
след празниците.
 Досега прогнозите ви за заразата се сбъдваха почти на 100 процента, имате ли пак възможни сценарии оттук нататък?
- Сценариите от три останаха два.
Ако успеем да спрем Омикрон, малко
вероятно е да се появи нов пик през
декември. Така че, най-неблагоприятния сценарий може да го отпишем. По
Никулден ще се види кой от другите
два ще е стабилният. Първият е този, в
който сме в момента - той е най-благоприятният: падаме под 5000 нови случая на ден, под 100 починали,
продължаваме така през декември месец и накрая сме с под 1000 нови случая на ден и с под 50 починали. Ако
имаме акъл, ще внимаваме, ще си го
осигурим този вариант и ще си изкараме празниците по-добре. Другият
възможен сценарий е т.нар. тибетско
плато. Това е вариант да си седим на
2000 новозаразени на ден - този сценарий допуска до 4000 нови случаи, което
ще означава, че ще имаме проблеми, но
няма да са толкова големи. И пак ще си
изкараме Коледата, пак ще е весело, но
с малко свито сърце. С две думи, прогнозите са, че Коледата ще си я караме
прилично, а може би и доста добре. Дано
не ни се случват такива изпълнения,

каквито са в момента в Германия.
 Ние все казваме, че трябва да
имаме акъл и да сме разумни, обаче
не се вдига много процентът на
ваксинираните и пак сме сред последните в ЕС.
- И при предишен наш разговор
казах, че хората с готовност да се ваксинират са около милион и 800 хиляди. В момента тези, които са с две дози,
стигнаха милион и 700 хиляди. Значи
до края на годината ще се ваксинират
още 100 000. По празниците хората
няма да си слагат ваксини. Оттам нататък трябва да се вземат допълнителни мерки, за да може да се накарат още
2-3 милиона души да се ваксинират и
те. Без допълнителни мерки няма да
стане, няма да се повиши интересът
към ваксинацията. Ако това не се направи, ние сме, както се казва, като
коледно прасе на заколение, защото
Омикрон ни чака с пушка.
 Въпреки всички рискове,
продължават да се вихрят антиваксърите, при това нагло и агресивно. Как се отнасяте към обявеното
от няколко държави в Европа намерение да криминализират антиваксърството, т.е. то да стане наказуемо, защото предизвиква риск за
здравето и живота на хората?
- Знаете, че се занимавам с математическа социална тематика и че с няколко колеги съм направил математическа
теория за идеологическата борба. Там
основното е, че много е опасно да вкараш вредна идея в главата на един човек, защото трудно може да я изкараш
от там. Ние направихме глупостта през
миналата година особено, пък и през
тази, да позволим на антиваксърите да
се развихрят и сега си берем плодовете.
Очаквам, че до края на годината броят
на починалите ще е към 30 000, което
е много. Оттук нататък какво да се
направи? Ами, като си вкарал в главите
на хората тези вредни идеи, сега трябва
да им ги изкараш. Само че тази работа
се върши от майстори. Само майстори
могат да го направят, а такива майстори
в България няма много. Пък и не виждам някой да ги е събрал и да ги е насочил да действат. Ако останат нещата
така, и антиваксърските истории ще си
продължат. Това очаквам. Като тръгне
да отмине вълната, същите теории ще
бъдат увити в целофан и ще се продават
за шоколад, защото това вътре е кафяво.
От тази гледна точка аз напълно ги разбирам тези държави - като нямат достатъчно количество майстори, които
да избият от главите на хората тези
вредни антиваксърски идеи, те какво да
правят. Стигат до това да заменят убеждението с принуда. Това са двата инструмента - като не можеш да ги убедиш,
ги принуждаваш. А те започват да се
съпротивляват и става весело. Знам
обаче, че тия истории с принудата ще
свършат с големи демонстрации и спад
на рейтингите на управляващите партии в тези държави.
Като обобщение искам да кажа, че
засега нещата вървят добре, на последните карти на риска вече четири области са извън червената зона. Трябва да
сме големи идиоти да дестабилизираме
този сценарий, който върви добре и ни
води към една хубава Коледа, и да си
причиним неприятности. От нас си зависи. Затова кръщавам сценариите вече
“ако имаме акъл в главата” и “ако нямаме акъл в главата”, за да подчертая,
че то от нас си зависи.
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Пенсионерска Коледа
От 25 декември минималната пенсия става 370 лв., а максималната - 1500 лв.
Коледа на 2021 година може
да бъде определена като “пенсионерска”, тъй като датата на
Рождество Христово тази година е ключова за хората от третата възраст. След продължили
близо три дни спорове народните представители в миналия парламент приеха на девети септември пакет от промени в параметрите на държавната пенсионна
система с влияние не само за
тази календарна година, но и занапред. Депутатите решиха, че
точно от 25 декември 2021 г. ще
има актуализация на пенсиите с
коефициент 1,35 процента за
всяка година действителен осигурителен стаж - т.нар. стаж без
превръщане, вместо сегашния
1,2 на сто. За останалата част
от зачетения осигурителен стаж
процентът остава 1,2 на сто тоест за превърнатия към трета
категория труд. Промяната влиза в сила на Коледа, а не от 1
октомври, както стана да речем
с обезщетението за отглеждане
на дете до двегодишна възраст,
което се увеличи от 380 на 650
лева, колкото е минималната
работна заплата в момента.
Беше решено хората от третата
възраст да получават през октомври, ноември и декември по
120 лева антикризисна добавка
на месец, вместо досегашния
бонус от 50 лева на човек. Сумите се получават от всички
малко над 2 милиона и 67 хиляди пенсионери, независимо от
размера на пенсиите им.
Депутатите решиха също
така от Коледа минималната
пенсия да се повиши от 300
на 370 лв., а максималната от 1440 на 1500 лв. Така и не
се стигна до преизчисление на
парите за старини от 1 октомври... Но след извънредно заседание на бюджетната комисия беше решено, че предложението на служебното правителство за актуализация с
преизчисляване чрез по-висок
коефициент за година осигурителен стаж ще влезе в сила
кой знае защо отложено именно от 25 декември. Така и

не се получи
логичен отговор
защо не беше взето решение
да се приложат и двете мерки
- и за преизчислението на пенсиите, и добавка от 120 лева
още от 1 октомври.
Но така или иначе, законодателното решение на народните представители вече е
факт и датата на промяната
за пенсиите е 25 декември събота, точно по средата на
поредица от пет почивни
дни... Изборът на датата неслучайно буди недоумение освен всичко друго, по този
начин се гарантира денонощна работа на съответните
служители в Националния
осигурителен институт, работата им по сметките става
двойна. Защото пенсионерите ще получат преизчислените си пенсии, актуализирани
на базата на повишаването на
тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,2 на 1,35
процента през януари. Пла-

е несъстоятелно. Но фактите
са такива.
Също от Коледа се променя

размерът на социалната
пенсия за старост

Ева КОСТОВА

щането е по традиционен график от седмо число на месеца. Но понеже Народното
събрание гласува тези нови
размери да влязат в сила от
25 декември 2021 г., през
януари възрастните ще получат и допълнителна сума за
шест календарни дни от 2021ва по новата формула. През
декември пенсионерите ще
получат разбира се действащите си пенсии за декември.
Според синдикални експерти, законодателният избор на
датата 25 декември, а не 1
януари, е един вид своеобразно “презастраховане” - показва непознаване на материята,
основано на опасенията, че
следващ кабинет може да отмени тази норма с новия бюджет за 2022 г., което всъщност

Макар и в процентно изражение, повишението на
минималната пенсия да изглежда добре, остава
много ниска базата. Така например от 1 юли до
31 декември 2020 г. най-ниската пенсия беше 250
лева, от 1 януари до 24 декември 2021 г. е 300
лева или увеличение от 20 на сто. А от 25 декември до 31 декември 2021 г. е 370 лева или увеличение с 23,33 на сто. Що се отнася до тавана на
пенсиите, може да се припомни, че от 1 януари
2020 г. до 31 декември 2020 г. той беше 1200 лв.,
определени като 40 на сто от максималния месечен размер на осигурителния доход; от 1 януари
2021 г. до 24 декември 2021 г. вкл. - 1440 лв., от
25 декември до 31 декември 2021 г. - 1500 лв. Също
така, за тези, които обичат да правят сравнения,
може да се припомни, че тежестта за една
година осигурителен стаж в пенсионната формула
вече беше увеличена и от 1,169 стана 1,2 на сто.
Размерът на пенсиите за осигурителен стаж и
възраст и другите пенсии за трудова дейност,
отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., се
определиха от 1 юли 2019 г. с новата тежест от
1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж и
със съответна пропорционална част от този
процент за месеците осигурителен стаж. Сега, от
25 декември 2021 г., подлежат на служебно преизчисляване всички пенсии за трудова дейност,
отпуснати с начална дата на пенсията до 24
декември 2021 г. включително, с процент 1,35 на
сто за всяка година осигурителен стаж без
превръщане и съответната пропорционална част
от този процент за месеците осигурителен стаж.

и от 148,71 лв. тя става 170 лв.
С нея се увеличават още четири вида пенсии, които не са
свързани с трудова дейност пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска
инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Проектът на правителственото постановление
за това вече беше публикуван
за обществено обсъждане.
Според прогнозите на Националния осигурителен институт, очакваният среден размер
на пенсията на един пенсионер
през 2021 г. е 538 лв. при 437
лв. за 2020 г. Отчита се, че в
дългосрочен план пакетът от
мерки води до трайно увеличение на разходите за пенсии - и
като абсолютен размер, и като
дял от брутния вътрешен продукт. Което обаче за съжаление не променя факта с

обидно ниските нива
на пенсиите у нас на фона на
останалите страни-членки на
Европейския съюз. Повече от
стряскащо звучат разчети на
НОИ, публикувани в медиите
наскоро, че през декезмври очакваният брой на хората, които
получават минимален размер на
пенсията, е 892 000 души. А
според прогнозата за януари
2022 г., хората с минимален размер на пенсията ще бъдат един
милион и четиридесет и четири
хиляди, което е половината от
българските пенсионери. Вече
има яснота, съобщи Корнелия
Нинова, че пенсионерите от догодина няма да получават добавката от 120 лв., но тя ще влезе в
размера на самата пенсия, като
по този начин минималната пенсия ще стане 420 лв.
Не случайно сред приоритетите, които БСП представи на
преговорите за постигане на
коалиционно споразумение на
тема “Социални грижи и труд”,
бяха мерки в подкрепа на възрастните, хората с увреждания,
социално слабите, младите и
работещите. Осигуряване на повисоки доходи за пенсионерите
чрез преизчисляване на всички
пенсии спрямо средно-осигурителния доход от 2018 г. си остава неизменен приоритет за БСП.
Заедно с разбирането, че проблемът с бедността да не се
решава чрез пенсионната система, а чрез социалната, като хората, които отговарят на определи условия, се подпомагат до
линията на бедност. И затова
всички плащания, които не са
свързани с осигурителен принос, трябва да бъдат извадени
от държавното обществено осигуряване и да се поемат от социалната система. И не на последно място - ролята на
насърчаването на по-дългото
оставане на пазара на труда важно е всяка година стаж след
придобиване на право на пенсия да носи по-голям процент.
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Борбата за
теменужките
Сигнал на БСП изкара наяве нарушения
в обществена поръчка за озеленяването на София
Деси ВЕЛЕВА

Скандал с озеленяването
на София се превърна в поредния казус, който праща
ръководството на Столичната община в контакт с прокуратурата. Преди дни депутати и общински съветници
от БСП сезираха държавното обвинение за драстични
нарушения при класирането
на изпълнители по обществена поръчка, които са били
докладвани на кметството
два пъти, но са останали без
отговор.
Според народните представители Георги Свиленски
и Христо Проданов и общинските съветници Диана
Тонова, Иван Виделов и
Михаил Ставрев, три фирми,
които са кандидатствали за
разпределянето на общо 65
млн. лева за озеленяването
на града за пет години напред, са предоставили неверни данни и така са били одобрени за изпълнители на
дейността. Според БСП, нарушенията на класираните
кандидати са обявяването на
несъществуващата техника,
бракувана, запорирана или
свалена от отчет, както и
техника с фалшифицирани
фабрични номера.
Предметът на поръчката
включва
дейности
по
поддържане на паркове, градини, зелени площи към
транспортни трасета и
дървесни насаждения, както
и биологично и битово почистване. Тя е обявена в началото на април 2019 г. по

19 обособени позиции, които обхващат всички части на
града, показа проверка на
ДУМА. 10 от зоните са с
паркове, градини и зелени
площи към градски магистрали, лесопаркове и части от
Природен парк “Витоша”, 4
зони са с дървесни насаждения, а останалите пет са с
транспортни трасета. Обществената поръчка е за
поддръжка на зоните за 36
месеца с възможност да бъде
удължена с още 24 месеца.
Така за целия период общината ще раздаде на фирмите
65 млн. лева. За да спечелят
тази крупна сума, кандидатите трябва да отговорят на
определени критерии. Според сигнала на БСП, три от
класираните фирми не са
спазили част от правилата и
са предоставили неверни
данни. Цитираните фирми в
сигнала са “Алверс” “Титан
БКС” и “Грийнтаун”.
Така например “Грийнтаун” е декларирала, че разполага с 19 машини, представени като собствена техника, но се оказва, че те или не
отговарят на посочения в
декларацията модел, или не
съответстват на критериите
за подбор, или изобщо не
съществуват. Подобни нарушения е направила “Алверс” за 9 машини, а несъответствията при “Титан БКС”
са за 10 броя малогабаритна
техника. И при трите има
разминавания в данните и
при декларираните автомобили, камиони, автовишки и
друга техника. Въпреки
това, въпросните фирми получават тлъст дял от голямата 65-милионна баница. Рекордьор е “Алверс”, която
печели цели пет зони за озеленяване и 19 милиона лева.
“Грийнтаун” си пробива път
до три зони и 11,6 милиона
лева, а “Титан” взема две
позиции за общо 4 милиона
лева.
Интересно е, че фирмите

СНИМКИ БГНЕС

печелят по всички позиции,
по които кандидатстват.
Само “Титан” не успява да
се добере до една от зоните,
изместена от “Алверс”. Така
трите дружества печелят 10
от 19-те позиции в обществената поръчка. Останалите
9 зони си разпределят ДЗЗД
“Цветна София 2019”,
“Проплантс”, “ДиЕсЕс”,
“Комунална техника”. Найголемият губещ е “Алдес”,
която изпуска всичките три
позиции, по които кандидатства. Интересно е, че именно “Алдес” доминира със
сериозен дял в предишната
голяма обществена поръчка
и доскоро държи обслужването на доста от столичните
зони.
Преди да изобщо да се
стигне до класиране по скандалната обществена поръчка,
Столичната община успява
да отстрани други 10 кандидат-участници в търга. Сред
тях например е “Жиро-М”,
която също присъства до
този момент на пазара със
солидно участие. Заради липса на документи и данни от
конкурса е отстранено не кое
да е, а общинското дружество “Чистота-Искър”. Най-интересно е, че голяма част от
недопуснатите до класиране
кандидати са отстранени, защото не отговарят на критерии за техническо оборудване. Именно по този параграф
обаче трите фирми, за които
е сезирана прокуратурата,
успяват да пробият с неверни данни. Като изчиства
предварително цели десет кандидати, общината предоставя
отлични условия на “тройката” да бъде класирана.
Всъщност, само по 6 от
19 позиции има някаква
конкуренция на участници
и то тя е най-много между
две фирми. За останалите
13 зони е допуснат само по
един участник. Неслучайно
през целия период от обявяването на търга до класирането и подписването
на договори в КЗК са подадени 10 жалби. Нито те,
нито сигналите на БСП
спират общината да одобри и потвърди на следващ
етап същите печеливши
участници.

2019-та съвсем не е началната за хаоса и нередностите в озеленяването
на града. Още през 2013 г.
имаше скандал по обществената поръчка за същата
дейност и заради странни
критерии бяха отстранени
големи играчи. От тогава
се правят няколко опита с
кметството да сключи договори. Провалят се обаче
обществени поръчки от
2016 г. и 2018 г. Излезе
така, че наетите още през
2013 г. фирми получиха
възможността да изпълняват дейността между година и половина и три години над планираното, а в
един момент бе намесена
и “Чистота-Искър”, която

да спасява положението.
А всичко това нямаше да
се случи, ако общината не
беше затрила общинското
си дружество “Озеленяване” преди по-малко от 10
години. Тогава то се вля в
общинското предприятие
“Пазари Юг” и с това на
практика се спря всякаква
възможност кметството да
поеме дейността по озеленяването, също както стана
и в областта на почистването на града. Оказа се, че
саденето на теменужки и
рози също може да бъде
доста печелившо. Частните
фирми вече дълбоко са нагазили в тези сфери и едва
ли лесно ще бъдат изгонени от тях.

Диана Тонова,
вносител на сигнала:
Ние сме длъжни да пратим
сигнала в прокуратурата, тъй
като според нас има достатъчно данни и доказателства за форма на злоупотреба
от страна на участниците.
Всички приложени документи
са официални и те удостоверяват, че една или друга
техника е некоректно изписана в документацията.
Очакваме, че от Столичната
община ще опонират, че вече е извършен съдебен
контрол след други жалби, пуснати досега. Но
съдебното решение касае само техническите
предложения на участниците и е установено, че
те са подадени съгласно изискванията на документацията, тоест съдът е гледал процедурата.
Никой не е навлизал в съдържанието на документите, за да търси дали то е вярно или не. КЗК
се е произнесла и е върнала процедурата отново
на общината.
Много важно е за нас да се останалите кандидати в обществената поръчка да разберат, че справедливостта ще се възстанови, че те ще имат
право да участват в една конкурентна, прозрачна
и достъпна процедура, а не в нагласени поръчки, в
които се класират едни и същи хора.
Това не е единичен случай, а практика, защото
съветниците от БСП и преди са сигнализирали и
то многократно за непрозрачния начин, по който
се провеждат например конкурсите на фирмите
за чистота.
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Байдън направи
възможно избухването
на Трета световна война
Белият дом играе опасна двойна игра на „демокрация” с Китай

Миналата седмица администрацията на Байдън нагло обяви
намерението си да премине през
предупредителната червена линия на Китай по отношение на
Тайван. Този ход на САЩ е
безразсъдно провокативна
стъпка, която предизвиква неизбежен военен отговор от страна на Пекин.
Ако това се случи, всички
залози са насочени към пълномащабна военна конфронтация
между Съединените щати, техните съюзници и Китай. Не е
проява на паника да се каже, че
подобен сблъсък ще прерасне в
Трета световна война.
Австралия и Великобритания са изрично ангажирани с
военен съюз със Съединените
щати в Азиатско-Тихоокеанския
регион чрез наскоро създадения
пакт АУКУС. Русия ще бъде
задължена да защитава Китай.
Сюблимната дата е 9-10 декември, когато администрацията на Байдън е домакин на така
наречената “Среща на върха на
демокрациите”. Държавният департамент обяви списък на
“участниците”, който включва
110 държави. Китай и Русия не
са поканени, наред с други изключени държави.
Най-провокативното е, че
сепаратистката китайска територия Тайван е поканена да участва във видеоконференцията.
САЩ се стараят да наричат Тайван “участник”, а не “нация”.
Въпреки това, ако оставим настрана този семантичен похват,
поканата е грубо нарушение на
суверенните претенции на Китай за власт над Тайван.

Тайван като ябълка
на раздора
Претенцията на Китай към
Тайван като част от неговата
неразделна територия е призната от Организацията на обеди*Финиан Кънингам е
автор на многобройни
статии по международни
въпроси, публикувани на
няколко езика. В продължение на близо 20 години
работи като редактор и
писател в големи новинарски медийни организации,
сред които “Мирър”,
“Айриш Таймс” и “Индипендънт”. Втори носител
на наградата “Серена
Шим” за безкомпромисна
почтеност в журналистиката (декември 2020 г.).

СНИМКА БГНЕС

Финиан КЪНИНГАМ*,
“WORLDAKKAM”

нените нации и, поне на теория,
от Съединените щати с тяхната
политика на един Китай от 1979
г. насам.
Остров Тайван съществува
като самоуправляваща се територия, откакто гражданската
война в Китай приключва през
1949 г. с победа на комунистите. Противниците на национализма бягат в Тайван. Китай си
запазва правото да обедини Тайван под управлението на континенталната част на страната.
Пекин предупреди, че ще направи това с военна сила, ако Тайван някога обяви независимост.
Вашингтон поддържа позиция на “стратегическа двусмисленост”, при която признава
политиката на “един Китай”,
като едновременно с това предлага ангажименти на САЩ за
подпомагане на Тайван с военна защита.
Откакто Джо Байдън пое
Белия дом през януари, неговата
администрация достигна до опасни нива на тази двусмисленост.
В един момент Байдън надхвърли рамките на политиката,
като изрично заяви, че САЩ ще
защитават Тайван в случай на
конфронтация с Китай.
По време на телеконферентна среща на върха на 16 ноември китайският президент Си
Цзинпин порица политиката на
САЩ по отношение на Тайван
като “игра с огъня”. Си очерта
червена линия, според която Вашингтон трябва да се въздържа
от подстрекаване на сепаратистките амбиции на тайванското
правителство.
Обявяването на “Срещата на
върха на демокрациите” и поспециално поканата към Тайван,
като се изключва Китай, е най-

смелата стъпка на администрацията на Байдън, която подкопава суверенитета и териториалната цялост на Китай. Фактът,
че това се случва само няколко
дни след устния ангажимент на
Байдън към Си, че САЩ се придържат към политиката на “един
Китай” и не се стремят към независимост на Тайван, прави
провокацията още по-силна.

„Добрата” Америка
срещу „лошия” Китай
Нагнетяването на напрежението с Китай от страна на Байдън
не е нещо неочаквано. Повече от
десетилетие последователните
администрации на Обама, Тръмп,
а сега и на Байдън насочват вниманието си към Пекин като найголяма заплаха за националната
сигурност. Вашингтон непрекъснато обвинява Китай в агресия в Азиатско-Тихоокеанския
регион, което е обръщане на дей-

ствителността. Тайван се превърна в острие за Вашингтон, с
което да антагонизира Китай.
При тази администрация се
увеличиха продажбите на оръжия за Тайван, както и маневрите на американските военноморски и военновъздушни сили в
Тайванския проток под циничния
претекст за “операции за свобода на корабоплаването”.
Президентът Байдън превърна темата “демокрация срещу авторитаризъм” в тема на
своя Бял дом. Свикването на среща на върха на 110 участващи
държави на 9-10 декември е арогантен опит за разграничаване на
света във фалшива дихотомия,
при която предполагаемите добродетелни нации са под благосклонното ръководство на САЩ.
Китай заклейми срещата на
върха като изкуствено поляризиране на нациите на т.нар.
съюзници и врагове, което е

връщане към десетилетията на
Студената война. Китайският
външен министър Ван Ий заяви,
че тази разделителна манипулация на международните отношения е просто трик на Съединените щати, за да упражняват хегемонистичните си амбиции.
Китай казва, че не е в правомощията на Съединените щати
да определят какво е демокрация и какво не е. Пекин твърди,
че “демокрацията принадлежи
на цялото човечество”. Не става
въпрос само за провеждане на
циклични избори. В случая със
Съединените щати тяхната “демокрация” е доминирана от две
партии, финансирани от капиталисти и плутократи от Уолстрийт. Достиженията й по отношение на бедността, неравенството, расизма и подпалването на
войни са изобилни, за да опровергаят категорично претенциите за “демокрация”.

Във всеки случай още през
август, когато администрацията
на Байдън за пръв път обяви
плановете си за “среща на върха
за демокрацията”, Пекин предупреди Вашингтон да не използва форума, за да подклажда напрежението в Тайван. Ако
САЩ продължат да упорстват,
Китай заяви, че ще нареди разполагане на военни самолети и
военни кораби в Тайван.
Несъмнено се усеща, че на
Китай му е писнало от американските провокации. Континенталната част на страната
провежда военна подготовка за
сблъсък с Тайван. Този безумен
ход на Вашингтон да свика “среща на върха на демокрациите” колко горчива ирония - може да
се окаже последният акт на американско предателство. Войната е на дневен ред и току-що
получихме дата за нея.
БГНЕС
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Калин Врачански
в „Испанска афера”
Ловешкият театър гостува в София с едно
от най-успешните си представления
Спектакълът “Испанска
афера” на драматургa Жорди
Галсеран ще може да гледаме
на сцената на “Театро” в
София. Едно от най-успешните представления за последните две години в репертоара на Драматичния театър
в Ловеч ще бъде част от културния афиш на столицата на
3 декември от 19.30 ч., научи
ДУМА от Маргарита Капитанска, пиар и комуникации
на ДТ - Ловеч.
Написана по действителен случай, “Испанска афера” предава реалната история
за гръмкия, ироничен и показателен за съвременното общество провал на млад политик от каталонското правителство. Комедия за едни и
трилър за други, измамата в
съвременния
свят
е
превърната в увлекателен
сценичен разказ от талантливия постановъчен екип на

СНИМКA НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ-NAD

Ловешкия театър, на чиято
сцена Калин Врачански трансформира в комедия дори и
най-нелепите обрати на човешката съдба. Заедно с него
на сцената са актьорите Николета Малчева, Йоана Кирчева, Гьорги Трайков и
Петър Стойчев, а режисьор е
Иван Савов.
“Самият Галсеран още

преди започването на пиесата дава една бележка, че човек никога не знае кога може
да се оплете, дори и най-трезвомислещият в един момент
може да попадне в ръцете на
някой доста изпечен мошеник
и затова нашата комедия би
могла да се нарече и комедиен трилър”, разказва Калин
Врачански пред БНР.

Известен в България с
“Методът Грьонхолм”, испанският драматург Жорди
Галсеран е носител на множество награди за театър и
литература. В “Испанска
афера” влага фината ирония
между корист и наивност с
майсторски усет и ефектът е
смях.
“Случайността е двигателят на реалния живот, на живота без смисъл. В нуждата
си да му припишем някакъв,
ние прибягваме до художествена измислица. Там нещата
са разбираеми, имат въведение, завръзка, кулминация и
развръзка. Лошите биват наказани, героите оцеляват. В
реалния живот те блъсва
кола, идиотите възтържествуват... Няма смисъл”, казва испанският драматург.
Сценографията и костюмите са дело на Мария Диманова, хореографията - на Ана
Митева, преводът - на Нева
Мичева, а музиката е на именития театрален композитор
Асен Аврамов.

Проф. Пламен Джуров се завръща в родния Плевен
с концерта „Класика и Романтизъм”
Маестро Пламен Джуров се завръща в родния си град с концерта “Класика и
Романтизъм”, съобщи БТА. Гостуването на проф. Джуров ще бъде един от най-силните
акценти в проявите, посветени на коледните и новогодишните празници в Плевен.
Засега, въпреки взетите противоепидемични мерки от здравните власти, културният
живот в града предлага разнообразни събития, които привличат многобройни почитатели. Под диригентството на маестро Пламен Джуров Плевенската филхармония, в
която той е започнал своята успешна кариера, ще изпълни две знакови творби - Симфония концертанте за цигулка, виола и оркестър от Волфганг Амадеус Моцарт и
Симфония в ре минор от Цезар Франк. Известният диригент се е доверил за солисти
на изявени музиканти - Чавдар Вълков (цигулка), концертмайстор на Плевенската
филхармония, и Евгени Ноев (виола). За удобство на меломаните, преди концерта във
фоайето на читалище “Съгласие 1869” ще работи изнесена мобилна лаборатория за
бързи безплатни антигенти тестове за желаещите слушатели, които са се снабдили с
билети. Програмата ще бъде представена в концертната зала “Емил Димитров” на
читалище “Съгласие 1869” на 2 декември от 19 ч.

СНИМКА СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ

СНИМКА (C) ANDREJ GRILC

Соня Йончева

Карин Бонели

Динамично започва декември за маестро Найден
Тодоров. От няколко дни
той е в Москва и репетира

с Руския национален младежки оркестър за оперна
гала с българската прима
Соня Йончева в емблема-

Класът на проф.
Иван Добчев
с премиера по Чехов

СНИМКА ТЕОДОРА ТОДОРОВА

“Иванов-Барабанов” по А. П. Чехов е новата постановка на театралната сцена в НАТФИЗ. Превод,
постановка и сценичен вариант Иван Добчев, сценография - Ивайло
Николов, костюми - Сузи Радичкова,
композитор - Асен Аврамов, асистент - Димитър Сарджев, плакат
- Янина Петрова. Участват студенти от специалност “Актьорство за
драматичен театър”, клас проф.
Иван Добчев. Премиерните спектакли
са на 1, 2 и 11 декември от 19.30 ч.
на Сцена 47, Театър НАТФИЗ. “Живеенето, подчинено на удовлетворяването на страстта да натрупаш
състояние, което да ти осигури безхаберно преживяване, живуркане,
нищо-не-правене, наистина е найголемият враг на отдадения на
голямата идея Живот - идеята да
се посветиш на опазването и
усъвършенстването на чудесното
Божие творение - Живота, тук, на
Земята. Предупреждението на Чехов днес е по-валидно отвсякога и в
днешния, прононсиран отвсякъде
Livestill младото поколение би трябвало да чуе сигналите за опасността за духовния човек, която се крие
във всекидневно рекламираното модно, материално, луксозно живеене.
Считам за свой дълг, освен трупането на чисто професионални умения, които чрез драматургията на
Чехов са гаранция за най-високо качество, да предам на възпитаниците
си и неговото духовно послание”,
споделя проф. Добчев.

Непознатата история на
познатите места в София
СНИМКА THEATRE.ART.BG

Маестро Найден Тодоров дирижира Соня Йончева
в Москва и Карин Бонели в София
тичната зала “Чайковски”.
В програмата са включени
арии от Верди, Пучини,
Маскани, Масне, Дворжак
и Чайковски. Билетите за
концерта на 1 декември са
с цени от 3500 до 7000
рубли и вече са изчерпани, научи ДУМА от Кремена Николова-Флор, реклама и връзки с медиите
на Софийската филхармония.
Руският национален
младежки оркестър е найголемият младежки проект
в оркестровата област.
Създаден е през септември
2018 г. с подкрепата на
Фондацията за президентски грантове и Министерството на културата на
Руската федерация и се

НАКРАТКО

разработва като част от
националния проект “Култура”. Куратор на проекта е Московската филхармония. За първите два сезона от създаването си
оркестърът има 78 концерта.
Веднага след като се
завърне в България, маестро Найден Тодоров започва репетиции със Софийската филхармония за концерт на 5 декември в зала
“България”. Програмата
включва Италианската
симфония на Менделсон и
забележителния Концерт
за флейта и оркестър
на Карл Филип Емануел
Бах, изпълнен от солистката на Виенската филхармония Карин Бонели.

Уеб порталът “София във фокуса
на военната история 1878-1944 г.”
(sofia.militarymuseum.bg) вече е на разположение на любознателните. Създаден от екип на Националния военноисторически музей по проект, осъществен с подкрепата на Столичната
община, той представя непознатата
история на познатите места в града,
като разкрива скритото зад съвременния облик на столицата минало,
научи ДУМА от Славея Сурчева. Платформата може да се използва както
от домашния персонален компютър,
така и в динамичните градски пространства с мобилно устройство. Тя
включва три панела - тематични
градски маршрути; персонализирани
пътеводители за мобилни устройства в музея; адаптирани за детска
аудитория съдържания, обогатени с
добавена реалност и игрови елементи.

СНИМКA НВИМ
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ПЛЕВЕН
10 c

БУРГАС
11 c

12

o

С

11

o

С

14

o

С

Времето ще се задържи ветровито, с променлива облачност,
след обяд над много райони ще е по-често до слънчево. Сутрешните температури ще са ниски - в отделни райони до
минус 3, минус 5 градуса, дневните от запад ще започнат да
се повишават. По-късно през деня северозападният вятър ще
отслабне и ще започне да се ориентира от югозапад. От
запад ще започне ново увеличение на облачността, но без
валежи. Минималните температури ще са около нулата.
НИМХ/БТА

ХОРОСКОП

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
10.55 ƒÂÚÒÍ‡ ≈‚Ó‚ËÁËˇ 2021
ÍÎËÔÓ‚Â
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.15 œËÍÎ˛˜ÂÌËˇÚ‡ Ì‡ ◊ÓÍÓ
Ë Ê‡·ÓÍ‡ ¡ÓÍÓ ‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
14.30 ¬Î‡Í˙Ú Ì‡ ‰ËÌÓÁ‡‚ËÚÂ
‡ÌËÏ‡ˆËÓÌÂÌ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔËÁÓ‰/
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
16.30 Ã‡ÎÍË ËÒÚÓËË
16.40 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.30 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÍÓÏÂÌÚ‡ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ-ÔÓÁÌ‡‚‡ÚÂÎÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.45 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 ÃÛÁËÍ‡ ·ÂÁÍ‡È ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ Ú‚ ÙËÎÏ /10
ÒÂÁÓÌ, 2 ÂÔËÁÓ‰/ (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ”ËÌÓÌ‡ ⁄Ô Ú‚ ÙËÎÏ /3
ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔËÁÓ‰/ (14)
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.35 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.25 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
04.05 ŒÎÚ‡ËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
04.25 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â Ú‚
ÙËÎÏ /5 ÒÂÁÓÌ, 10 ÂÔËÁÓ‰/Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
02.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
03.05 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
04.05 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.05 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
09.00 ìƒËÒÍÛÒËÓÌÂÌ ÍÎÛ·î (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î - ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî
21.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
22.00 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.30 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.10 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.41
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.61
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.53
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.96
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.53
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.10 ÂÔ.5
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì—ÚÓÎË˜‡ÌË ‚ ÔÓ‚Â˜Âî ÒÂË‡Î, ÂÔ.19
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.15

05.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
08.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
08.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
10.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
11.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
11.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
14.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
14.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
15.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
16.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
17.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
17.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
18.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
20.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.30 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
21.45 œÂÏËÂ‡ Ì‡ ÒÂÁÓÌ‡
ìƒÓÍ-ÚÓÍî
22.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
23.15 «‡ 125-„Ó‰Ë¯ÌËÌ‡Ú‡ ÓÚ
ÓÊ‰ÂÌËÂÚÓ Ì‡ √ÂÓ„ËÈ
ΔÛÍÓ‚. ìœÂ‰Ë Ë ÒÎÂ‰
œÓ·Â‰‡Ú‡î
00.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
03.15 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î
04.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
04.05 ì¬ÂÚËÌÒÍËÈî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

До обяд е добре да
приключите със служебните задължения. Проблемите няма да ви
плашат.

Невероятни сте в намирането на точните
думи и изход от всяка
ситуация. Не отлагайте срещи.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Гледайте практично
на света. Изразявайте
позиция
по
важен
въпрос, без да повишавате тон.

Съвместната работа
може да роди оригинални идеи. Контактите
ще погълнат вниманието ви.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Денят е натоварен, но
ползотворен.
Бихте
могли да осъществите
успешни срещи. Търпение.

Събитията ще се развиват добре за вас,
може да видите как се
сбъдва една ваша бизнес мечта.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Може би ще се нагърбите с допълнителна работа, трябва да наваксате изостанали задачи.

Хубав момент да уредите някои юридически
въпроси. Усмихвайте се
по-често и не се сърдете.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Мислите ви ще са насочени какво впечатление
създавате в обществото и как да просперирате.

Във всички случаи не
трябва по никакъв начин да робувате на
предразсъдъци, а да вярвате на себе си.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ще искате да избягате
много бързо от фокуса
на вниманието и да
вършите това, което ви
радва.

Започвате работния
ден с нагласата, че има
толкова много неща,
които
трябва
да
свършите.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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2021
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Цялото население на планетата ни
може да се побере в Лос Анджелис.

-

Гигантските панди в зоопарковете
по света са взети на заем от Китай.

¿·Â, ÍÓÏ¯Ë, Íë‚Ó Ô‡‚Ë¯, ·Â!?
œÓÒÚË‡Ï!
◊Â ÍÓ„‡ ËÁÔ‡?
ƒÓÍ‡ÚÓ „ÓÚ‚Âı.
◊Â ÍÓ„‡ ÒÔ‡?
‡ÚÓ ÒÂ ÊÂÌËı!

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

Обявиха Риана
за национален герой
Световноизвестната
певица Риана стана национален герой на Барбадос. Републиката се
сбогува с управлението
на британската кралица,
предадоха информационните агенции. Изпълнителката с радост прие
почетното признание,
обявено от премиерката
на страната Мия Мотли
по време на пищните
тържества. Министърпредседателката завърши речта си с цитат от
един от хитовете на изпълнителката: “Продължавайте да блестите
като диамант и да прославяте народа си с думите и действията си.”
Робин Фенти, както
е истинското име на Риана, е родена в Барбадос
и се премества в САЩ в
ранна възраст, за да започне кариерата си на
певица. През септември
2018 г. е назначена за
извънреден и пълномо-

Родената в Барбадос изпълнителка прекрати
участията си под британската корона
щен посланик на Барбадос заради приноса й за
популяризирането на
островната държава в
чужбина. Отговорностите й включват образование, туризъм и инвестиции.
Карибската страна,
прочута с райските си
плажове, рома си и с
родената там световна
звезда Риана, вече няма
да е подчинена на Елизабет II, а си има собствен
държавен глава. Това е
Сандра Мейсън, която
досега е заемала длъжността генерал-губернатор на страната. 72-годишната президентка е
била съдия и прокурор,
както и посланик в Колумбия, Венецуела, Чили и Бразилия.
“Народът на Барба-

Звездата с радост прие почетното признание,
обявено от премиерката на страната
дос е пазител на страната и трябва да формира
бъдещето й”, заяви в
първата си реч като президент Мейсън. На церемонията прозвуча
държавният химн и отекнаха 21 топовни салюта. Пищните тържества
на Площада на героите
бяха белязани от замя-

ната на знамето на кралицата с флага на страната. Риана също прекрати участията си под британската корона. Специално за събитието в Барбадос пристигна и принц
Чарлз, който предаде на
местните власти найсърдечните поздрави от
майка си и заяви: “Създа-

ването на тази република е възможност за ново
начало. От най-мрачните дни на нашето минало и потресаващата жестокост на робството,
което завинаги беляза
нашата история, народът
на този остров построи
своя собствен път с изключителна сила на
духа.”
Заради церемонията
по обявяването на републиката комендантският час в Барбадос,
наложен заради коронавирусната пандемия,
временно бе отменен, за
да имат възможност местните жители да излязат по улиците на столицата и на други населени места и да се порадват на пищната заря в
края на тържествата.

Финалистите в „Гласът на България”
записаха специална коледна песен
Талантливите финалисти в “Гласът на
България” записаха и представиха премиерно новата си обща, акапелна, коледна песен
и празнично видео към нея. Композицията е
специален поздрав за публиката. А озарените и усмихнати лица на 12-те финалисти ще
внесат страхотно настроение в домовете на
хората в дните преди Рождество Христово.
Класиралите се за финала във всеки сезон на шоуто на bTV винаги записват обща
песен. Традицията отново е спазена, като за

първи път тази година композицията е авторска. Музиката и аранжиментът, който е
почти изцяло вокален, са дело на Борислав
Бояджиев-Борче, който е музикален продуцент на “Гласът на България”, а текстът е на
Христо Раянов, един от сценаристите в bTV.
Първите крос битки в историята на
шоуто предстоят в неделя, 5 декември, когато един срещу друг на живо ще се изправят
участниците от четирите отбора - на Любо
Киров, Галена, Дара и Иван Лечев. Това ще

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

Даровитите музиканти за първи път
изпълняват авторска композиция
бъде първият лайв концерт за този сезон
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Кафето пази
от деменция
Пиенето на кафе може да
предпазва от деменция, сочат
резултатите от ново проучване,
направено в Австралия. Изследователите са използвали анализи на хора над 60-годишна
възраст, като са извършвали
оценки в шест когнитивни области: памет за епизодично припомняне и за разпознаване,
изпълнителна функция, език,
внимание и скорост на обработка на данни.
Анализът показва, че обичайното пиене на кафе е положително свързано с изпълнителната
функция, вниманието и паметта.
Пиенето на по-големи количества кафе предизвиква по-бавен
когнитивен спад в тези области.
Резултатите сочат, че увеличаването на приема на кафе от 1 до
2 чаши на ден може потенциално да намали когнитивния спад с
до 8% след 18 месеца.
Експертите обаче отбелязват,
че са изследвани едва 227 души
и, за да има по-сериозни заключения, трябва да бъдат направени по-задълбочени анализи. Д-р
Саманта Гардънър, водещ автор
на проучването, сподели, че
приемът на кафе може един ден
да бъде препоръчан като фактор
за начина на живот, насочен към
превенцията на Алцхаймер.

Създадоха пластмаса
от клетки на сьомга
Експерти от Китай създадоха екологична пластмаса, направена от сперматозоиди на сьомга, съобщи “Евронюз”. ДНК
от тази специализирана мъжка полова
клетка е комбинирана с химикал от растително масло, който ги свързва. По този
начин се получава мек материал, известен като хидрогел. След това той се слага
в различни форми и се изсушава чрез
замразяване, за да се отстрани влагата,
която го втвърдява. Изследователите вече
са създали чаша, парчета пъзел и ДНК
молекула от екологичната пластмаса.
Според проучване от 2015 г. на Земята има около 50 млрд. тона ДНК. Това
означава, че технически би могло да се
направи пластмаса от други отпадъчни
материали, включително от водорасли
или бактерии.

Новак
Джокович
с 19-а титла
от Шлема
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Меси със седма
„Златна топка”
Стоичков и Пеле поздравиха аржентинеца за рекордното признание
Великият
Лионел
Меси заслужи “Златната
топка” за рекорден седми
път. В организираната от
“Франс Футбол” анкета
34-годишният аржентинец събра 613 т. Негови
подгласници са Роберт
Левандовски (Полша,
Байерн М) с 580 т. и
Жоржиньо (Италия, Челси) с 460 т. Натурализираният бразилец изпревари Карим Бензема (Франция, Реал М), който остана четвърти с 239 т.
През лятото Меси спечели Копа Америка с Аржентина, стана и реализа-

тор №1 на испанското
първенство за сезон 2020/
21 с 30 гола, след което
облече фланелката на
Пари Сен Жермен.
Лео заслужи и предишната “Златна топка” през
2019 г., а останалите му
трофеи са от 2009, 2010,
2011, 2012 и 2015 г.
За първи път от 11
години големият съперник
на Меси - Кристиано Роналдо, е извън призовата
тройка. Носителят на пет
отличия този път остана
шести с едва 178 т.
През миналата година
наградата не беше връче-

на, защото организаторите решиха, че в условията
на пандемията не всички
футболисти са били равнопоставени, като някои
първенства и турнири или
бяха прекратени по-рано,
или претърпяха промяна
във формата.
Тази година фаворит
за спечелването й беше
Роберт Левандовски. Той
получи новия приз за
“Голмайстор на годината”
с общо 64 гола - 53 за
Байерн М и 11 за Полша.
В анкетата гласуваха
170 журналисти от различни държави, които подредиха по 5-има от списък
с 30 футболисти. Водещи
на церемонията бяха бившият голмайстор на Челси Дидие Дрогба и френската журналистка Санди
Ерибер, а наградата на
Меси връчи бившият му
съотборник в Барса Луис
Суарес (Уругвай).
“Златна топка” при
жените получи капитанът на Барселона
Алексия Путейяс, която
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стана първата испанка с
отличието.
Барселона получи още
една награда - Педри
беше отличен с трофея
“Копа” като най-добър
футболист до 21 години.
ПСЖ получи още една
награда - вратарят Джанлуиджи Донарума (Италия) взе приза “Лев Яшин”
в сериозна конкуренция.
Първенецът в Шампи-

онската лига Челси грабна втората нова награда на
“Франс Футбол” - за клуб
на годината.
Христо Стоичков единственият българин,
спечелил “Златната топка”
(през 1994 г.), поздрави
големия си приятел. Той
постави своя снимка с Лео
Меси и написа: “Идол!
Най-великият! За седми
път Кавалер на “Златната

Лудогорец удари ЦСКА

СНИМКА LUDOGORETS.COM

Пиерос Сотириус открива
от дузпа срещу ЦСКА за
победата на Лудогорец с 2:0
Лудогорец надигра с 2:0
ЦСКА - София в дербито на
есенния полусезон и 16-ия кръг
на efbet Лига. Така неизменните шампиони в последните 10
години се запътиха към 11-а поредна титла. Те са със 7 т. пред

топка”! Браво, Лео!”.
“Кралят на футбола”
Пеле също отправи поздрави към Лионел Меси. В
своя инстаграм профил
легендарният бразилец
написа: “Поздравления за
Лео Меси за още една
“Златна топка”. Това е
почит към неговия несравним талант. Седем пъти,
много ви благодаря”, написа Пеле.

РЕЗУЛТАТИ

“червените”, които обаче са с
мач по-малко.
Пиерос Сотириу (78) откри от
дузпа. Резервата Мавис Чибота
подхвана контраатака, размина
Брадли Мазику и Иван Турицов и
принуди вратаря Густаво Бусато
да го фаулира в пеналта. Реферът
Георги Кабаков не се поколеба и
посочи бялата точка, а Бусато
хвана ъгъла, но не и топката.
Самият Чибота (90+1) удвои.
Шакил Пинас (90+1) го изведе
отляво, той напредна, финтира
Матей и с шут по земя подпечата
втория пореден успех над “червените”, които седмица преди новия сезон паднаха с 0:4 в мача за
Суперкупата.
След завръщането през нощта от Разград, старши треньорът
на ЦСКА Стойчо Младенов
предпочел да остане на клубната база в Панчарево и анализирал загубата, която охлади шампионските амбиции на тима му,
разкри “Блиц”.

efbet ЛИГА
XVI КРЪГ
Лудогорец - ЦСКА
2:0 1:0 Сотириу (78-д) 2:0 Чибота
(90+1)
1. À”ƒŒ√Œ–≈÷
2. ÷— ¿
3. ◊ÂÌÓ ÏÓÂ
4. —Î‡‚Ëˇ
5. ¡ÓÚÂ‚ œ‰
6. ÀÓÍÓ œ‰
- - - - - - - - - 7. ¡ÂÓÂ
8. ÀÂ‚ÒÍË
9. ¿‰‡
10. ÷— ¿ 1948
- - - - - - - - - 11. ÀÓÍÓ —Ù
12. ¡ÓÚÂ‚ ¬
13. œËËÌ
14. ÷‡ÒÍÓ ÒÂÎÓ

14
13
16
16
16
16
- 16
16
14
16
- 15
16
16
16

12
9
7
7
7
6
- 6
5
4
4
3
2
3
2

0
2
7
6
5
5
3
4
6
3

2
2
2
3
4
5

35:9
22:15
19:10
19:13
19:17
18:16

36
29
28
27
26
23

7
7
4
9

16:17
18:21
16:15
22:29

21
19
18
15

6 6
7 7
3 10
5 9

13:23
14:24
21:30
10:23

15
13
12
11

XVII КРЪГ
снощи: Ботев Пд - Ботев Вр; Берое Славия; днес, 15.00: Локо Пд - Черно
море; 17.30: Царско село - Левски; утре,
12.45: ЦСКА 1948 - Пирин; 15.00: Лудогорец - Арда; 17.30: ЦСКА - Локо Сф.

„Червените” договориха изграждането на стадиона
ЦСКА е подписал договор с международната
компания “СпортФайв”
за изграждането и управлението на нов стадион.
“Имаме подписан договор с ЦСКА, в партньорство с английската компания “Триванди”, която

подпомага фирмата ни в
изготвянето на архитектурната и строителна
част на проектите. Крайният продукт, който
клубът ще получи, е подробен доклад , съдържащ
конкретен бизнес-модел,
както и ноу-хау за ефек-

тивно изграждане и управление на съоръжението на
клуба. Това е нашият подход на работа - да създадем детайлна “пътна карта” за дългосрочна устойчивост на всеки проект,
преди да се ангажираме с
него. Докладът е разрабо-

тен, като са отчетени екологичните и законови
изисквания за изграждане
на спортно съоръжение в
защитена местност”, обяви пред Дарик радио Ива
Георгиева, официален
представител на “СпортФайв” за България.
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