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Еврокомисията смята, че България е изпълнила условията по механизма за сътрудничес-
тво и проверка по всичките 17 препоръки от миналата година, съобщиха от пресслужбата
на ЕК, която прие най-новия си доклад за предприетите от България действия за
изпълнение на ангажиментите й във връзка със съдебната реформа и борбата с корупци-
ята и организираната престъпност в контекста на механизма за сътрудничество и провер-
ка, съобщи БНР. Напредъкът е достатъчен, за да се обмислят прекратяването на действи-
ето на МСП и използването на нови механизми за мониторинг.

ÏÎËÈÒÈÊÀ
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ългария ще загуби до 2050 година още една
четвърт от населението си. Това сочи доклад
на ООН за демографската ситуация в Европа.
Причините са всеизвестни - ниска раждаемост,
миграция на младите и трудоспособни хора. Само

Â Åâðîïà ëóäèòå
ñìÿòàò çà ñâåñòíè

от България десният неолиберален преход прогони над 2
000 000 души, чиито деца и внуци ще са трайно отделе-
ни от отечеството. Красиво звучащите мантри за "глоба-
лизация" и "свободно движение на хора и капитали" от-
давна отидоха отвъд позитивните принципи на демокра-
ция, свободно движение и стопанско и духовно сътрудни-
чество, те вече са пагубен инструмент за обезличаване
на нациите, за поставяне на корпорациите над държави-
те, на печалбата и потреблението над човешките и мо-
ралните ценности.
В западната част на Европа нещата изглеждат уж малко
по-добре, защото "решават" този въпрос с… миграция.
Или накратко - с бензин гасят огън. Отделно от това
старата блудница Европа не просто не предприема мерки
за реална раждаемост, а се самоубива с промотирането
на противоестествени идеологии и практики като джен-
дъра и гей браковете. Атаката срещу традиционното (и
единствено естествено и възможно) семейство между мъж
и жена е най-тежкото историческо престъпление, което
ще има фатални последици за уж културния и цивилизо-
ван Запад, много по-тежко от краха на Римската импе-
рия. Морално изродени хора не градят бъдеще, ще го
научим по най-трудния начин! Ето, че някаква нагла чи-
новничка от същото ООН е притискала нашата държава
да приеме антиконституционната Истанбулска конвенция!
Докога ще търпим подобни субекти и отровните им думи и
дела!? Някога Ботев беше казал, че у нас свестните
считат за луди. Лошото е, че днес в Европа лудите (джен-
дъри, неолиберали, соросоиди, безродните чиновнически
и корпоративни елити) са обявени за… свестни. Но не са,
те тласкат всички ни към пропаст. Но да се върнем там,
откъдето започнахме - истината е в това, че на България
е нужно родолюбие, традиционно семейство, социална
държава, в която да се раждат българчета, нужен е ред,
сигурност, вяра и идеали. Ще го доживеем ли, или наис-
тина след 40-50 години ще сме вид от Червената книга
на изчезващите, а последният негов представител ще
загаси лампата и затвори вратата на "стабилната" ни
евроатлантическа територия.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Владимир Путин и Реджеп
Ердоган разговаряха вче-
ра в руския черноморски
курорт Сочи за ситуация-
та в Сирия. "Вярвам, че
тази среща ще е от пол-
за за региона, който пре-
минава през критични дни",
каза Ердоган и описа сре-
щата като "много сериоз-
на възможност". Путин от
своя страна изрази на-
дежда, че близките връз-
ки между Русия и Турция
ще улеснят решенията за
уреждане на сирийския
конфликт. "Ситуацията в
региона остава сложна, ние
разбираме това. Мисля, че
нашата среща и консул-
тациите са много необхо-
дими", каза Путин.

Собственикът на Локомо-
тив (Пд) Христо Крушарс-
ки, почетният президент
на клуба Христо Бонев и
спортният директор Геор-
ги Иванов уважиха в Мос-
ква честванията по слу-
чай 90 години от рожде-
нието на великия вратар
Лев Яшин. Гвоздеят в про-
грамата бе галамач между
ветераните на Динамо
(Москва) и сборен отбор
на СССР. Яшин има общо
22 години в Динамо (1949-
1971), като е изиграл 326
мача. Той е ставал олим-
пийски и европейски шам-
пион, пет пъти първенец на
СССР. За големите си ус-
пехи е удостоен със зва-
нието "Герой на социалис-
тическия труд".ç

Ïóòèí è Åðäîãàí
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на рекета на "Топлофикация"!
Ãðàæäàíñêèÿò êàíäèäàò çà êìåò ñå àíãàæèðà ñ ïúëíà ðåâèçèÿ
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ритеснително е мълчанието от страна на
Столичната община по отношение на об-
щинското дружество Топлофикация." Това за-
яви независимият кандидат за кмет на Со-
фия Мая Манолова по време на среща с
граждани и експерти. "През последните 14
години липсваше активна политика от стра-
на на столичния кмет за защита на граж-
даните от рекетьорското отношение на "Топ-
лофикация". Става въпрос за високите смет-
ки, неоправданото увеличаване на цената

на парното, неразбираемите фактури и на-
чина, по който дружеството прибира задъл-
женията си", заяви още Манолова. Тя обяс-
ни още, че първото нещо, с което ще започ-
не, като стане кмет, е да се направи пълна
ревизия на "Топлофикация" за установява-
нето на финансовото му състояние и прек-
ратяване на договора за частно изкупуване
и продажба на ток. Гражданският кандидат
допълни, че е категорично против привати-
зацията на "Топлофикация".ç
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Снимка
Пресфото БТА

България е на пър-
во място в Европа по
екологичен показател в
земеделието - става
въпрос за събирането
на старите опаковки от
продуктите за растител-
на защита. Това съоб-
щи вчера министърът
на земеделието Десис-
лава Танева на годиш-
на конференция на те-
ма "За чисто земеделие

и сигурна околна сре-
да", организирана във
ведомството. Над 97 %
от опаковките, използ-
вани от родните произ-
водители, са били съб-
рани и преработени
през 2019 г., което е до-
казателство за отговор-
ността на фермерите.
По време на форума
министърът връчи спе-
циална награда "Най-
отговорен земеделски
стопанин" за 2019 г. на
Георги Хаджийски, кой-

то отглежда 70 хил. дка
земеделска земя с пше-
ница, ечемик, цареви-
ца, слънчоглед и рапи-
ца в област Враца и
Монтана.

Той е започнал да
събира използваните
пластмасови опаковки
от растителна защита
още преди да стартира
системата през 2013 г.
Броят на ползващите
системата земеделци, се
е увеличил стократно
само за 6 години. < 4

Става въпрос
за събирането
на старите
опаковки от
продуктите
за растителна
защита, съобщи
министър
Десислава
Танева
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Председателят на Евро-
пейската комисия Жан-Клод
Юнкер анонсира отпадане-
то на мониторинга за Бълга-
рия малко преди началото на
пленарното заседание на Ев-
ропейския парламент в
Страсбург.  Обаче евродепу-
татите следобед решиха дру-
го. ЕК намира, че България
е постигнала достатъчен нап-
редък в наблюдението, но ня-
ма решение за прекратява-
не на механизма. ЕК прие
най-новия си доклад по ме-
ханизма за сътрудничество
и проверка за предприетите
от България действия за из-
пълнение на ангажиментите
в областта съдебната рефор-
ма и борбата с корупцията
и организираната престъп-
ност. В  доклада се разглеж-
да постигнатият през изми-
налата година напредък в из-
пълнението на последните 17
препоръки, уточнява БТА. От-
белязва се със задоволство
последователната работа на
България по изпълнението на
тези препоръки, пише в съ-
общението. Комисията е на
мнение, че напредъкът на
България по механизма е
достатъчен за изпълнението
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Руският външен министър Сер-
гей Лавров обяви пред българс-
кия си колега Екатерина Захарие-
ва желанието на руската ядрена
корпорация "Росатом" да участва
в процедурите за избор на изпъл-
нител за възобновяване на строи-
телството на АЕЦ "Белене", съоб-
щи Медияпул.бг.

Надяваме се на добри шансо-
ве за нашата държавна корпора-
ция, предвид че именно тя е про-
изводител на атомните реактори и
създател на технологията по този
проект, каза Лавров след срещата
със Захариева. "Росатом" чрез дъ-
щерното си дружество "Атоменер-
гопром" е една от седемте компа-
нии, които дадоха заяви за стра-
тегически инвеститор в ядрения
проект. Тримата основни кандида-
ти от Русия, Китай и Корея веро-
ятно ще се обединят, а от "Роса-

Ìîñêâà ïîèñêà ÀÅÖ "Áåëåíå" è òåðåíà íà ïîñîëñòâîòî ñè â Ñîôèÿ

Президентът Румен Радев и
неговата съпруга Десислава

Радева пристигнаха в импера-
торския дворец в Токио на
церемонията по интрониза-

цията на новия император на
Япония Нарухито в Токио като
спазиха строгите изисквания

на протокола.

Радев и премиерът
на Виетнам обсъдиха
двустранното
партньорство в Токио
Увеличаването на икономи-
ческия, търговски и инвести-
ционен обмен между
България и Виетнам е общ
приоритет и институциите в
двете държави са готови да
подкрепят инициативите на
бизнеса, беше общата
позиция на президента
Румен Радев и министър-
председателя на Виетнам
Нгуен Суан Фук, които
проведоха среща в Токио.
Двамата представляват
своите страни на церемония-
та по интронизация на новия
император на Япония
Нарухито, съобщиха от
прессекретариата на
държавния глава.
Предстоящото заседание на
Смесената комисия за
търговско-икономическо и
научно-техническо сътрудни-
чество между България и
Виетнам през ноември т.г. в
София е добър повод и за
провеждането на двустранни
бизнес форуми и набелязва-
не на конкретни проекти от
взаимен интерес, подчерта
Румен Радев. Държавният
глава потвърди поканата към
своя виетнамски колега
президента Нгуен Фу Чонг да
посети страната ни заедно
със силна бизнес делегация.

Кандидати за кметове
и общински съветници
ще бъдат задържани
за търговия с гласове
По искане на главния
прокурор Сотир Цацаров
Централната избирателна
комисия е разрешила да
бъдат задържани и привлече-
ни към наказателна отговор-
ност за търговия с гласове
Николай Димитров, независим
кандидат за кмет на община
Несебър, кандидатите за
общински съветници в
Несебър - Петър Тодоров,
Георги Георгиев и Константин
Лефтеров, както и Атанас
Япаджиев, регистриран като
кандидат за кмет на кметство
- гр. Свети Влас, съобщи БНР.
След като им бъдат повдиг-
нати обвинения, петимата ще
бъдат задържани за 72 часа,
научи "Хоризонт" от прокура-
турата.

Проверка за изборен
туризъм в Кресна
след 600 регистрации
за година
Около 600 човека са се
регистрирали в община
Кресна за по-малко от
година. Повечето от тях с
настоящ или постоянен адрес
в града. С оглед на принципа
за уседналост преди избори,
политически партии заподоз-
ряха в това изборен туризъм.
Местната власт пък го обясни
с изграждането на автомагис-
трала "Струма", където
работят много хора от други
краища на страната. В района
строителството обаче
завърши преди годна, но
отписване на временните
жители в Кресна няма. Има
обаче напрежение и то расте
с наближаването на местния
вот, коментира БНР.

том" обявиха, че точно междуна-
роден консорциум е начинът за ре-
ализацията на проекта. На съвмес-
тна пресконференция след прего-
ворите Лавров съобщи, че Русия
предава за безсрочно ползване на
българската страна земята, на ко-
ято е разположено българското по-
солство в Москва, за Което "Зе-
мя" писа вчера и добави, че Русия
очаква аналогично действие от Со-
фия. Предадох на колегата си до-

кументите за държавна регистра-
ция на правото за постоянно без-
срочно ползване на терена на по-
солството на България в Русия.
Разчитаме на насрещно съдейст-
вие на нашите партньори за ре-
шаване на съответните въпроси,
свързани с обектите, представля-
ващи руска държавна собственост
в България, съобщи Лавров, цити-
ран от Медияпул. И двамата ми-
нистри изразиха неудовлетворение
от спада на туристическия поток
от Русия към България. Екатерина
Захариева подчерта, че България
всяка година подобрява консулс-
ките си услуги, както и процеду-
рите по облекчено издаване на ви-
зи за руски туристи, в съответст-
вие с правилата на ЕС. Вече изда-
ваме многократни визи за 2 и 3
години, не само за собственици
на имоти. В Русия от тази година

имаме общо 59 изнесени визови
центъра, освен трите ни консулст-
ва. Това ще окуражи повече рус-
наци да дойдат в България, каза
тя, цитирана от пресцентъра на
Външно министерство. По предло-
жение на МВнР от догодина ще се
издават и двукратни 6-месечни ви-
зи за руски туристи, които за пър-
ви път посещават страната ни.

511 000 руски туристи са по-
сетили страната ни през 2018 г.,
което нарежда Русия на 6-о мяс-
то по брой туристи в България.
По данни на руската страна око-
ло 300 000 руски граждани при-
тежават недвижими имоти у нас.
Консулската ни служба в Москва
годишно издава около 200 000
визи или около половината от
броя на визите, издавани от всич-
ки български задгранични предс-
тавителства. ççççç
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Снимка пресфото БТА

на ангажиментите на стра-
ната, поети към момента на
присъединяването й към ЕС.
Необходимо е страната да
продължи да работи после-
дователно за превръщането
на отразените в доклада ан-
гажименти в конкретно за-
конодателство и за трайно-
то му изпълнение. България
трябва да наблюдава трай-
ното изпълнение на рефор-
мите чрез новосъздаден съ-
вет, който ще действа след
приключване на наблюдени-
ето на ЕК, като достигнати-
те заключения ще се изпол-
зват в бъдещия диалог с ко-
мисията в рамките на все-
обхватния механизъм за вър-
ховенството на закона в ЕС.

Както самонаблюдението, та-
ка и наблюдението за вър-
ховенството на правото в
ЕС, следва да подпомагат ус-
тойчивостта и необратимост-
та на реформите, дори след
края на механизма за Бъл-
гария. Преди да вземе окон-
чателно решение, ЕК ще взе-
ме предвид становищата на
Съвета на ЕС и на ЕП, пише
в съобщението.

За съжаление, не нами-
раме повод за радост или
гордост, че Комисията пре-
поръчва да отпадне меха-
низмът. Всъщност препоръ-
ката съвсем не значи, че то-
ва е краят му, коментира
зам.-председателят на ПГ на
"БСП за България" и член

на ИБ на БСП Крум Зарков
в Шумен по повод Доклада
на ЕК по механизма за сът-
рудничество и проверка за
България и Румъния. Той
уточни, че тепърва трябва
да се изкаже ЕП и Съветът,
а от левицата се опасяват,
че някои от страните член-
ки няма да споделят енту-
сиазма на Комисията. Ме-
ханизмът отдавна изчерпа
своето ефикасно действие,
той се превърна в "полити-
ческа дъвка" - вина за това
има и Юнкер, който преди
време обеща, че механиз-
мът ще отпадне, като така
направи въпроса полити-
чески, а не съотносим към
обективни критерии", допъл-
ни Зарков, цитиран от Епи-
център. ççççç
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"Нашите кметове подк-
репят читалищата, защото
те са естественото среди-
ще на българщината. Те
съхраняват и развиват
културата и традициите".
Това заяви в Симеоновг-
рад председателят на БСП
Корнелия Нинова, която
подари, в знак на уваже-
ние към работата на
местното читалище, 50
тома класическа литерату-
ра. По думите й дейността
на читалищните дейци е
мисия, която трябва да
получи подкрепа на
общинско ниво и затова е
един от акцентите в
програмата на левицата.
Нинова бе в града, за да
подкрепи кандидата за
кмет на БСП Никола
Георгиев. "Той е от новото
поколение млади и обра-
зовани политици и вижда
кметското място като
възможност за решаване
на вашите проблеми, а не
за лична реализация",
обърна се тя към събрали-

Ëèäåðúò íà ëåâèöàòà ïîäàðè 50 òîìà
êëàñè÷åñêà ëèòåðàòóðà íà ãðàäà

Êîðíåëèÿ Íèíîâà â Ñèìåîíîâãðàä:

Ïîäêðåïÿìå ÷èòàëèùàòà êàòî
ñðåäèùå íà áúëãàðùèíàòà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Събития
” 1873 г. - Германската
империя се присъединява
към съюза между Руската
империя и Австро-Унгария, с
което се поставя началото
на Съюза на тримата импе-
ратори.
” 1893 г. - В Солун се
създава Българо-македонски-
ят комитет - бъдещата
Вътрешна македоно-одринска
революционна организация
(ВМОРО).
” 1943 г. - Втората световна
война: В концентрационния
лагер Освиенцим избухва
женско въстание, което е
потушено и са разстреляни
всички участнички.
” 1946 г. - Общото събрание
на ООН е свикано за първи
път в Ню Йорк.
” 1983 г. - Ливанска
гражданска война: ислямски
терористи взривяват казарма
с американски миротворци в
Бейрут, като загиват 241
военни; същата сутрин е
ударена и френска казарма,
като загиват 58 военни.
” 2002 г. - Започва кризата
със заложниците в Театъра
на Дубровка, Москва - по
време на мюзикъла "Норд-
ост" 41 чеченски бунтовници
взимат около 800 заложни-
ци, освободени след 3 дни
от силите за сигурност.
Родени
” 1904 г. - Светослав
Рьорих, руски художник
” 1920 г. - Джани Родари,
италиански писател
” 1929 г. - Христо Нейков,
български художник
Починали
” 1986 г. - Лино Вентура,
френски киноактьор
” 1993 г. - Елена Николай,
българска оперна певица
” 2004 г. - Тодор Цонев,
български художник-карика-
турист
” 2008 г. - Димитър Киров,
български художник

:
Íà òîçè äåí

Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâ ïðåäñòàâè 20 ïðèîðèòåòà çà óñêîðåíî ðàçâèòèå íà Ïåðíèê

Кандидатът за кмет на Велико
Търново Весела Лечева е покани-
ла ключов експерт от  THR - за
анализ на туризма в общината, как-
то и за посочване на практически
пътища за подобряване на финан-
совите резултати за града и удво-
яване на приходите на хората от
бранша.

 THR (Ти Ейч Ар ) е водеща ев-
ропейска и световна консултантс-
ка и аналитична група за проучва-
ния , анализи, проектиране и из-
работване на цялостни стратегии
за развитието на туризма и на ту-
ристическата индустрия, както в
национален, така и в регионален
мащаб.

Âåñåëà Ëå÷åâà âîäè âúâ Âåëèêî Òúðíîâî ëèäåðè â ñâåòîâíèÿ òóðèçúì
Досега THR са реализирали

1100 проекта в повече от над 70
страни в света. Агенцията е кон-
султант на Европейския съюз и на
Световната организация по тури-
зъм към ООН. Държави, които са
нейни клиенти са : Гърция, Хърва-
тия, Румъния, Словения, Кипър, Еги-
пет, Мароко,  Испания ( Стратеги-
чески план за туристически мар-
кетинг), Мексико, Бразилия, Куба,
Андора, Аржентина, Перу, Белгия,
Уругвай, Чили, Колумбия, Брази-
лия, както и на някои водещи све-
товни туристически региони - Ан-
далусия, Каталуния, Канарските ос-
трови, Бахамските острови, Дуб-
ровник, Ещорил, Загреб, Канкун -

Кандидатът за кмет на община
Перник с № 56 в бюлетината Ста-
нислав Владимиров представи 20
от приоритетите си за ускорено
развитие на Перник. Нови зони за
развитие на бизнес, електронна
община директно в телефона и
компютъра на всеки перничанин,
контрол върху замърсителите на
въздуха и водата, редовно миене
на улици и тротоари, поддръжка
на зелените площи- са част от ан-
гажиментите, заложени в нея.  Сред
тях са още- нов екологичен градс-
ки транспорт и бърза връзка до
София и околните населени места

заради хилядите работещи перни-
чани в столицата. Кандидатът за
кмет, издигнат от БСП, залага и на
социална демографска политика -
безплатни детски ясли, подпома-
гане на общинските училища и дет-
ски градини за закупуване на кон-
сумативи, за да не се налага ро-
дителите да доплащат допълнител-
но. Владимиров ще работи и за
подпомагане на общинските лечеб-
ни заведения и отваряне на дено-
нощна аптека, защото в цялата
пернишка област няма нито една,
както и за надграждане и подоб-
ряване на социалните услуги в об-

те се жители на община-
та. По думите й листата
за общински съветници е
съчетание на хора с
различни професии и
опит, които несъмнено ще
бъдат от полза за Симео-
новград.

"Една от първите зада-
чи на нашите кандидати в
Хасково, когато ги избере-
те, ще бъде да решат
проблема със замърсена-
та вода на Хасково, който
стои неразрешен години
наред. Навсякъде депата
за битови отпадъци са
препълнени. Изобщо
темата за чистия въздух,
чиста вода, чиста природа
и храна става първосте-
пенна."

Това каза председате-
лят на БСП Корнелия
Нинова, която посети
Хасково, за да подкрепи
кандидата за кмет, издиг-
нат от левицата Коста
Стоев, листата за общинс-
ки съветници и кандидати-
те за кметове на населени

места.
Тя обясни, че за да

станат по-евтини услугите,
е нужно да спрат да се
дават на концесия: "Кога-
то общинските дружества
изпълняват тези поръчки,
всички комунални услуги
ще станат по-евтини - и
водата, и сметосъбиране-
то, и другите услуги".

Нинова бе категорична,
че е наложително да се
промени централната
политика към общините.

"Сега парите от данъци-
те отиват в централния
бюджет. Нашето желание

е процент от данъците,
събрани от Хасково, да
остава в Хасково, а не да
отива в централния бю-
джет и премиерът, който и
да е той, да не ги раздава
еднолично за политически
дивиденти. Нашият екип
поема ангажимента да не
вдига местните данъци на
хората", каза Корнелия
Нинова.

По темата за образова-
нието лидерът на левица-
та призова средното
професионално образова-
ние да се обвърже с
бизнеса.ç

Мексико, Ханджоу-Шанхай  от Ки-
тай. Фирмата е консултант и на
Интерамериканската банка да раз-
витие, която финансира туристи-
ческата индустрия в САЩ и стоти-
ци корпоративни клиенти в най-
високия сектор на туризма.

Гост на Весела Лечева ще бъ-
де г-жа Соня Уерта - главен мени-
джър на компанията. Тя лично е
участвала в разработването на ту-
ристическия маркетингов план на
Каталуния, на Стратегическия план
за развитието на туризма в Пор-
тугалия, на плана за развитие на
Колумбия, на Националния марков
план за развитие на туристичес-
кия бранд на Румъния.ç

щината чрез подпомагане на мла-
ди таланти, млади работещи се-
мейства, социален патронаж с но-
ви услуги, подпомагащи нуждае-
щи се и възрастни хора. За под-
мяна на тротоарните настилки, при-
годени за всички, обновяване на
фасадите на сградите, изграждане
на воден цикъл, осветление до вся-
ка точка на общината се ангажи-
ра още Владимиров. Кандидатът  за
кмет с №56  ще работи за разви-
тие на района на река  Струма
като пространство за разходка и
отдих чрез изграждане на алеи,
барбекюта и заведения около ре-

ката.  Ако перничани го изберат
за своя кмет, Станислав Владими-
ров ще направи всичко възможно
да им подари закрит плувен ба-
сейн, ледена пързалка, скейт парк,
а спортът в Перник, както и досе-
га, има пълната му подкрепа.  Ем-
блемата на Перник - Международ-
ният фестивал на маскарадните иг-
ри "Сурва" да се превърне в цело-
годишен туристически продукт и да
изгради Сурвакарско село иска
Станислав Владимиров. Той има
идея да обогати културния кален-
дар в Перник с нов музикален фес-
тивал.ç
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Çà 2019 ã. â ñòðàíàòà íè ñà
ïðåðàáîòåíè íàä 97 íà ñòî îò
îïàêîâêèòå, èçïîëçâàíè îò
ðîäíèòå ïðîèçâîäèòåëè

България е на първо
място в Европа за най-
добра ефективност по
ключов екологичен пока-
зател - събиране на
опаковки от продукти за
растителна защита в
земеделието. Това каза
министърът на земеделие-
то, храните и горите
Десислава Танева при
откриването на Годишна
конференция на тема: "За
чисто земеделие и сигур-
на околна среда" в МЗХГ.

На форума бяха предс-
тавени резултатите от
Системата за събиране и
управление на опаковки
от продукти за растителна
защита на Асоциация
растителнозащитна индус-
трия България /АРИБ/.
Системата стартира през
2013 г., а успехът й е
продукт на мениджмънта
на асоциацията, която ние
сме подкрепяли, посочи
министър Танева.

За 2019 г. в страната
ни са били събрани и
преработени над 97 на сто
от опаковките, използвани
от родните производите-
ли. Това се случва благо-
дарение на специалната

¹1 ñìå â Åâðîïà ïî åôåêòèâíî
ñúáèðàíå íà îïàêîâêè îò ïåñòèöèäè От две години училище в

Разлог е дом на пчелно семей-
ство. Това разказа за БТА ди-
ректорът на Начално училище
"Яне Сандански", което е при-
ютило насекомите. Началото на
отглеждането им е дадено с
проект, в който участват още
Франция, Италия, Испания и Ру-
мъния. Кошерът е уникален, из-
работен е във Франция и е
прозрачен. По този начин се
дава възможност децата да наб-
людават живота на пчелите.

Пчелите живеят напълно
свободно, излизат навън, съ-
бират прашец и нектар и се
връщат в кошера. Имаме въз-
можност да събираме меда,
който произвеждат, но пред-
почитаме да оставим живота
им непроменен от човека, ка-
за още д-р Тренчев.

Отглеждането на пчелите в
училище има много голям об-
разователен ефект върху де-
цата, разказа директорът. Наб-
людават ги, знаят как да отк-
рият майката, знаят и къде са
яйцата на пчелите. Това се поз-
нава по по-високата темпера-
тура около яйцата, която пче-
лите поддържат с трептене.

За тези две години нямаме
нито едно ужилено от пчела де-
те или възрастен, разказа д-р
Тренчев. Те не са агресивни, а и
децата знаят вече много за жи-
вота им. Нито веднъж при нас
не е умирало и пчелно семейс-
тво, което показва, че в Разлог
не се третират земеделските пло-
щи с отрови, допълни директо-
рът на началното училище. Не
така стоят нещата с кошерите в
останалите страни по проекта.
Във Франция вече три пъти уми-
рат цели пчелни семейства и се
налага да се подновяват. Под-
новени са и в Италия и Испа-
ния, разказа д-р Тренчев.

Целта на отглеждането на
пчелите е да се обогати еко-
логичното съзнание на децата.
Полза от това имат и местни
пчелари. За времето, в което
отглеждаме пчелите в една от
класните стаи, са идвали ня-
колко пчелари, които искат да
видят какво всъщност се случ-
ва вътре в кошерите, разказа
д-р Тренчев. През лятото ко-
шерът нараства като брой и
се отделя ново семейство. То-
гава викаме местен пчелар,
който да вземе новото семей-
ство, за да не остане то диво,
допълни директорът на учили-
щето в Разлог.ç

Ðàçëîæêî øêîëî
ñòàíà äîì íà
ï÷åëíî ñåìåéñòâî

На 18 октомври Европейска-
та комисия (DG AGRI) откри нова
обсерватория за пазара на пло-
дове и зеленчуци в ЕС, която ще
осигури по-голяма прозрачност
чрез своевременно разпростра-
нение на анализи и цени в сек-
тора, който обхваща 24% от стой-
ността на селскостопанската про-
дукция на ЕС, съобщиха от ми-
нистерството на земеделието.

Обсерваторията ще се със-
редоточи върху цените на дома-
тите, ябълките и крушите, цитру-
совите и костилкови плодове като
праскови и нектарини. Предста-
вените таблици и графики ще бъ-
дат актуализирани своевремен-
но с данни за цени, производст-
во и търговия, допълвани с па-
зарни анализи, краткосрочни
прогнозни доклади, средносроч-
ни перспективи и редовни екс-
пертни заседания за обсъждане
на развиващата се ситуация на

Около 30 на сто от земедел-
ските производители, които от-
глеждат тютюн, не са се вписа-
ли в регистъра на тютюнопро-
изводителите, администриран от
Министерството на земеделие-
то, храните и горите. Това съоб-

Система за събиране и
управление на опаковки
от продукти за растителна
защита на АРИБ, а систе-
мата постига успеха само
6 години след въвеждане-
то й в България. Този
успех е на фона средните
данни за събираемост в
различните държави в
Европа през 2017 г., които
са между 60 и 95 на сто
от общото количество
опаковки, пуснати на
пазара, по данни на
Европейската асоциация
за растителна защита
/ЕСРА/, стана ясно от
презентацията на АРИБ.

През първата година от
действието на системата
са събрани малко над 5
тона опаковки от продукти
за растителна защита
/РЗ/, а през тази година
количеството им достига
около 500 тона, което е
почти цялото количество
пластмасови опаковки - 91
са рециклирани, а 9 -
обезвредени. Само за
година от рециклираните
опаковки са произведени
над 1000 км изолационни
тръби за оптични кабели,
предназначени за телеко-

муникационната индуст-
рия, посочиха от АРИБ.
Ако се поставят в права
линия, тези кабели ще са
достатъчни да свържат
София и Виена.

От Асоциацията обясни-
ха още, че преди система-
та да започне да действа,
земеделските ни стопани
са се освобождавали от
пластмасовите опаковки
на продуктите за РЗ по
нерегламентиран начин,
включително изгаряне,
заравяне или смесване с
други отпадъци.От органи-
зацията подчертаха, че
предлаганият чрез систе-
мата безопасен и безпла-
тен начин за освобожда-
ване от празните пластма-
сови опаковки, е увеличил
броя на ползващите
системата стопани от
България 100-кратно, при

това само за 6 години.
От асоциацията под-

чертаха още, че системата
преработва стотици тоно-
ве опаковки годишно и по
този начин тя има пряк,
дългосрочен екологичен
ефект върху родното
земеделие и допринася за
опазването на околната
среда, почвата и въздуха
чисти, коментира Нели
Йорданова, генерален
директор на АРИБ.

По време на форума
беше връчена специална
награда "Най-отговорен
земеделски стопанин" за
2019 г. на Георги Хаджийс-
ки, собственик на фирма
АГРО КП ЕООД, която
отглежда 70 хил. дка
земеделска земя с пшени-
ца, ечемик, царевица,
слънчоглед и рапица в
област Враца и Монтана.ç

ÅÊ ùå ñëåäè ïàçàðà íà ïëîäîâåòå è çåëåí÷óöèòå ñ íîâà îáñåðâàòîðèÿ

пазара.
Новата платформа ще послед-

ва създаването на обсерватории
за зърнени култури, захар, месо

и мляко, а обсерваторията за па-
зара на вино ще бъде пусната
на 4 ноември т.г.

Комисията проектира тези

Îêîëî 30 íà ñòî îò òþòþíäæèèòå íå ñà ñå âïèñàëè
â ðåãèñòúðà íà òþòþíîïðîèçâîäèòåëèòå

щи председателят на Национал-
ната асоциация на тютюнопро-
изводителите в България 2010 /
НАТ 2010/ Цветан Филев.

Близо 5000 земеделски сто-
пани са се вписали в регистъра
за 2019 година, но крайният

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева
(в средата) участва в Годишна конференция на тема "За чисто земеделие
и сигурна околна среда". По време на форума в МЗХГ бяха представени

резултатите от системата за събиране и управление на опаковки от
продукти за растителна защита. На снимката: изпълнителният директор на

БАБХ Паскал Желязков (вторият отдясно).

обсерватории, за да осигури ак-
туална информация и да подпо-
могне европейския селскосто-
пански сектор да се справя по-
ефективно с нестабилността на
пазара.

На Съвета по земеделие в
Люксембург еврокомисарят по
земеделие и развитие на селс-
ките райони Фил Хоган заяви, че
настоящият сезон в ЕС е започ-
нал с по-добри перспективи след
трудната пазарна ситуация за цит-
русови плодове, ябълки и круши
през последния сезон.

Той подчерта, че слабата ре-
колта на тези продукти е дове-
ла до значително възстановява-
не на цените в началото на се-
зона в основните държави про-
изводители.ç

Обсерваторията за плодове и
зеленчуци може да се разгледа на
адрес: https://ec.europa.eu/…/ma…/
overviews/market-observatories_en

срок е изтекъл още през май,
уточни Филев. Той припомни, че
земеделските стопани, които не
са направили това, нямат право
да отглеждат тютюн, да го тран-
спортират и да го продават. Спо-
ред Филев за спазването на за-

кона следят Министерството на
земеделието, храните и горите
и Министерството на финанси-
те. Глобите за неизрядните тю-
тюнопроизводители са от 50 до
500 лева и от 2000 до 5000 ле-
ва имуществена санкция.ç
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Единствено земеделски-
те производители ще се
осигуряват през 2020 г. с
над 50% по-високи мини-
мални суми, отколкото през
настоящата 2019 г. Увеличе-
ние има и при самоосигуря-
ващите се. Ръстът на
минималните осигурителни
доходи за самоосигурява-
щите ще се е с близо 9 на
сто. Това гласят едни от
основните промени в
осигуряването, заложени
проекта на Закона за
бюджета на Държавното
обществено осигуряване за
2020 година.

В проектозакона е
записано още, че през 2020
г. ще се запази максимал-
ният осигурителен доход -
3000 лв., след като от 1 юли
на тази беше вдигнат от
2600 лв. на 3000 лв.

За 2020 година не са
договорени минимални
осигурителни доходи
(МОД). Без налагане на
административно увеличе-
ние на МОД и при плани-
рано увеличение на мини-

Âäèãàò îñèãóðîâêèòå
íà çåìåäåëöèòå îò 400
íà 610 ëåâà

Óâåëè÷åíèå
ùå èìà è ïðè
ñàìîîñèãó-
ðÿâàùèòå ñå,
âäèãàò èì
ìèíèìàëíèÿ
ïðàã ñ 9%

Áþäæåòúò íà ÄÎÎ çà 2020 ã. å ïîñëåäíèÿò ñïîêîåí ïðåäè íîâèòå
èêîíîìè÷åñêè òðóäíîñòè

Огласеният този понедел-
ник проект на Закона за бю-
джета на Държавното общес-
твено осигуряване (ДОО) за
2020 година ще бъде може
би последният спокоен бю-
джет преди задаващите се
икономически трудности. То-
ва прогнозира пред БНР ди-
ректорът на Балканския ин-
ститут по труд и социална
политика и бивш ресорен ми-
нистър Иван Нейков.

От 1 юли 2020 година пен-
сиите, отпуснати до 31 де-
кември 2019 година, включи-
телно, се увеличават с 6,7 на
сто, от същата дата минимал-
ната пенсия за осигурителен
стаж и възраст се увелича-
ва от 219, 43 лв. на 234,13 лв.
(увеличение с 6,7 на сто).  От
1 юли 2020 година социал-
ната пенсия за старост се

Собствениците на ферма-
та в Голямо Враново имат пра-
во да съдят държавата. Как-
вото решат. Ние няма да се
страхуваме от техните дейст-
вия. Това каза новият изпъл-
нителен директор на Българс-
ката агенция по безопасност
на храните проф. Паскал Же-
лязков, който коментира на-
меренията на собственика на
свинекомплекса в Голямо Вра-
ново да съди държавата зара-
ди ниски обезщетения, пре-
даде БГНЕС. "Тези собствени-
ци ще получат помощи от дър-
жавата при населване на фер-
мите отново. Мисля, че нямат
кой знае какво голямо осно-
вание да бъдат недоволни, тъй
като веднъж ще са обезщете-
ни, а вторият път ще получат
средства за населване на тех-
ните ферми", заяви проф. Же-
лязков и добави, че в момен-
та агенцията контролира из-
вършването на дезинфекция-
та, за да започне репопула-
ция на фермите.

Попитан дали има и други
недоволни, директорът на
БАБХ каза, че има още един
от Новоселци, където има око-
ло 4000 убити прасета, от ко-
ито 300 са майки, но не зна-
ел те да имат претенции по
отношение на обезщетението,
което още не са получили. Ди-
ректорът обясни още, че раз-
мерът на обезщетенията се оп-
ределя на базата на статисти-
ка, а там, където няма, могат
да се използват фактурите на
продадените животни през
последните месеци.

Проф. Желязков увери, че
няма проблем с изследвания-
та на дивеча. "Първата седми-
ца, когато се проведе ловът,
ние разбрахме, че трябва да
бъдат наложени корекции, тъй
като пробите постъпват мно-
го бавно и хората, трябва да
съхраняват отстреляния дивеч
повече от 3-4 дни. Сега про-
бите ще постъпват разделени.
Пробите за трихинела ще пос-
тъпват в държавните лабора-
тории, а пробите за африкан-
ска чума в други акредитира-
ни държавни лаборатории. За
АЧС пробите са готови в рам-
ките на деня, а за трихинела-
та е по-бавно, тъй като мето-
дите са по-трудоемки", обяс-
ни директорът и изрази по-
дозрение, че се укриват ре-
алните бройки на умрели ди-
ви свине. "Малко са положи-
телните случаи. Те са някъде
около 10-15 случая. Повече
са случаите на трихинели. Сил-
но съм обезпокоен, че не се
откриват умрели свине по вре-
ме на лова. Намерени са 2-3,
което не трябва да бъде така.
Подозирам, че не се съобща-
ват всички намерени умрели
свине", заяви той. ç

Ïîäõîäúò çà åäíàêâî óâåëè÷àâàíå íà âñè÷êè
ïåíñèè îòâàðÿ ïîâå÷å íîæèöàòà ìåæäó
ïðèõîäèòå íà ïåíñèîíåðèòå, êàçà Èâàí Íåéêîâ

малната работна заплата с
8.9 на сто, средното увели-
чение на минималния
осигурителен доход през
2020 г. е около 5.4 на сто.

Увеличава се обаче
минималният осигурителен
доход за регистрираните
земеделски стопани и
тютюнопроизводители - от
400 лева на 610 лева. Така
сумата се изравнява с
размера на минималната
работна заплата. Въпреки
това, още през миналата
година, когато се заговори
за подобни промени -
земеделските стопани
възразиха и изтъкнаха, че
няма да успеят да плащат
осигуровките след увеличе-
нието. Заедно с това се
увеличава и минималният
осигурителен доход за

самоосигуряващите се от
560 лв. на 610 лева.

Процентът 6,7 за осъвре-
меняване на пенсиите от
първи юли догодина не е
окончателен. Социалният
министър Бисер Петков
коментира пред "Хоризонт",
че при промени в осигури-
телния доход и инфлацията
формулата за индексация
ще бъде коригирана.
"Можем да приемем, че
тези 6,7 процента са
разчетни, за да могат да
бъдат осигурени необходи-
мите средства за следва-
щата година. Ако отчетните
данни, има някаква промя-
на спрямо тези, които към
момента са правомощията
на Надзорния съвет на
НОИ, е да вземе оконча-
телното решение на база

отчетните данни за ръста
на средния осигурителен
доход, говоря фактически,
и нарастването на индекса
на потребителските цени",
каза той.

Министър Петков очаква
обсъждане по предложени-
ето за увеличение - от 400
на 610 лева, на минимал-
ния осигурителен доход за
тютюнопроизводители и
земеделските стопани.

Според него причината
да се запази механизмът
за плащане на болничните
е липсата на консенсус за
промяна."Явно към момен-
та нито едно от предложе-
нията, които бяха направе-
ни от работодателски
организации, знаете, че
имаше и законопроект в
НС по тези въпроси, не
постига този компромис,
който явно трябва да бъде
постигнат, за да има про-
мяна и затова промяна в
проекта не е предложена",
каза Бисер Петков. ç

увеличава от 132,74 лв. на
141,63 лв. - с 6,7 на сто. Та-
ванът на пенсиите остава
1200 лева. Средният размер
на пенсията на един пенси-
онер през 2020 година се
предвижда да достигне 412,
28 лева, като номиналното
нарастване е 8 на сто при
очакван среден размер за
2019 година - 381, 74 лева /в
Закона за бюджета на ДОО
за 2019 година е заложено -
386,27 лв./

Нейков определи предс-
тавения проект за бюджет
като "спокоен" за осигурител-
ната система за следваща-
та година. "2020 -та година
изглежда по-добре в срав-
нение с 2019 -та от гледна
точка на финансовата ста-
билност на бюджета на НОИ
и на НЗОК. За първи път за

пенсии ще бъдат дадени над
10,5 млрд. лева, от които бли-
зо 40% ще дойдат от бюдже-
та, а досега сме имали 50-
60% от бюджета. Това е до-
бър индикатор за финансо-
ва стабилност". Иван Нейков
посочи, че очакваното уве-
личение на парите за пен-
сии в бюджета с 6,7%, при
условие че се очаква над 3%
инфлация, е знак, че няма
да има осезаема промяна в
стандарта на хората, които
разчитат само на пенсия.

Експертът коментира, че
в бюджета за догодина не
се дава отговор на два важ-
ни въпроса - за натрупалото
се напрежение по повод от-
варянето на ножицата меж-
ду старите и новите пенсии

и за тавана на пенсиите. "За
хора, които имат еднакъв
принос към системата, само
заради това, че са се пенси-
онирали преди 10 години, а
другите сега, има разлика в
пенсиите много осезаема, го-
ворим за разлика от над 200
лева. Този подход, който има-
ме - на еднакво увеличава-
не на всички пенсии, всъщ-
ност отваря повече ножица-
та… А близо 30 000 души ще
си казват - защо внасяхме
своите осигуровки, защо по-
вярвахме на системата, след
като сега системата не е ко-
ректна към нас, като ни ре-
же от пенсията заради въ-
ведения таван", отбеляза
Нейков.

По думите му в социална-
та сфера, "ако не направиш
нещо навреме, в един момент
ще си длъжен да го напра-
виш, но ще ти струва много
скъпо". "Пропуснахме години-
те на стабилен ръст за прео-
доляване на важните проб-
леми", заяви Иван Нейков. ç

Руското министерство на енер-
гетиката не вижда проблем с реа-
лизацията на Турски поток, има лек
напредък по отношение строител-
ството на инфраструктурата в Бъл-
гария. Това заяви пред журналис-

Ìîñêâà î÷àêâà èíôðàñòðóêòóðàòà çà "Òóðñêè ïîòîê" â Áúëãàðèÿ äà áúäå
ïîñòðîåíà äî ñðåäàòà íà 2020 ã.

ти в Сочи руският министър на
енергетиката Александър Новак, ци-
тиран от ТАСС, предаде БТА. "Що
се отнася до морския участък и
строителството на инфраструкту-
ри на територията на Турция - всич-
ко върви по план. Лек напредък
има в България, но през първото
полугодие на идната година тази
инфраструктура трябва да бъде
построена", посочи министърът.

По неговите думи в момента
проектът се реализира в съответ-
ствие с протокола, който е подпи-
сан между "Газпром" и министерс-
твото на енергетиката на Бълга-
рия. "Проектът се реализира и ние

виждаме, че конкурс е проведен,
изпълнител е избран, работата е
започнала", отбеляза още Новак.
Той допълни, че няма никакъв на-
тиск в рамките на реализацията
на проекта от страна западни стра-
ни: "Ние не виждаме такъв натиск.
Суверенно право на съответните
страни е да развиват своята соб-
ствена инфраструктура".

Новак съобщи още, че е въве-
ден в експлоатация участък от га-
зопровода на границата между Тур-
ция и България. "Това ще позволи
да доставяме газ в България от 1
януари следващата година. Колко-
то развитието на инфраструктура-
та за бъдещи доставки в Сърбия,

за това ще потрябва още извест-
но време. Всички необходими про-
цедури, свързани с избора на дос-
тавчик, договорни процедури, ве-
че са направени от българската
страна. Спечели съвместна ком-
пания от Саудитска Арабия и Ита-
лия, която реализира този проект
и през първото полугодие трябва
да го предаде в експлоатация", ка-
за министърът.

На въпрос могат ли политичес-
ки събития да повлияят на строи-
телството Новак заяви, че всички
решения, които засягат развитие-
то на газотранспортната инфраст-
руктура съответстват на европей-
ското законодателство. ç

Ïðîô. Ïàñêàë Æåëÿçêîâ:
Ñòîïàíèòå íà ñâèíåêîì-
ïëåêñèòå ùå áúäàò
îáåçùåòåíè äâà ïúòè
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КООП новини

ОКТОМВРИ 2019

от Европа и света

2019 ГЛОБАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"КООПЕРАЦИИТЕ В РАЗВИТИЕ"
И ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ

Двадесет и пет години
след геноцида в Руанда, днес
тази малка страна е пример
за успех - страната на "хи-
лядите хълмове" и икономи-
ческа звезда в Африка. С
подкрепата на Правителст-

вото на Руанда и Международния кооперативен алианс
регион Африка определи столицата Кигали за място на
провеждане на Глобалната кооперативна седмица от 14
до 17 октомври. Програмата включва тематични пара-
лелни семинари с интересни презентации и дискусии
за по-нататъшното развитие на кооперативния бизнес
модел в икономически, социален и културен аспект.
Делегатите на Генералната асамблея на Международ-
ния кооперативен алианс ще одобрят Годишния доклад
и Финансов отчет 2018 и ще приемат План и Бюджет
2019-2020. В следващите издания на електронния бюле-
тин ще ви представим по-подробна информация за
Глобалната кооперативна седмица.

РЕГИОН АЗИЯ - ПАСИФИК НА МКА

ПЪРВО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ
ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

По инициатива на Все-
китайската федерация на ко-
операциите за снабдяване и
маркетинг
(ACFSMC) от 11 до 13 сеп-
тември в Сямън Китай се  проведе Първото междуна-
родно изложение за земеделие и храни. В него взеха
участие представители на 15 национални кооператив-
ни организации от всички региони на Международния
кооперативен алианс, в т.ч. и Централен кооперати-
вен съюз - България. Централният кооперативен съюз
представи продукти и услуги с марката КООП: мине-
рална вода Горна баня 1, билков чай, вино, розово
масло, кооперативен туризъм и балнеология. Особено
внимание бе отделено на щанда на ЦКС от Чай Дзен-
хонг - Вицепрезидент на Всекитайската федерация на
кооперациите за снабдяване и маркетинг (ACFSMC) и
член на групата по лидерство към управляващата пар-
тия. В рамките на изложението се проведе Семинар
за популяризиране на сътрудничеството между коопе-

рациите: "Споделен опит и пре-
дизвикателства". Делегацията
представи кооперативния филм
на ЦКС за развитието на коо-
перативното движение в Бълга-
рия, който предизвика сериозен
интерес сред участниците.

РЕГИОН АФРИКА НА МКА

КООП ОБМЯНА НА ОПИТ

По проект между Национал-
ния съюз на потребителните ко-
операции (JCCU), Япония и
Международната организация на
труда (ILO) за десети път се про-
веде обучение на кооперативни
лидери от регион Африка на МКА в централата на JCCU
в Токио, Япония. Потребителните кооперации в регион
Азия и Пасифик развиват не само кооперативна търго-
вия, но и собствено земеделие в сферата на отглеждане
на биопродукти, които се доставят директно в магази-
ните, а също така и в училищата и детските градини.
По този повод през месец септември делегация от коо-
перативни лидери от Кения, Нигерия и Танзания осъ-
ществиха работно посещение с цел споделяне на опит
и проучване възможностите за сътрудничество между
кооперациите в Африка и Япония.

РЕГИОН АМЕРИКИ НА МКА

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТА МКА - ЕС

На 21 септември в Сан Хосе,
Коста Рика се проведе Кооперати-
вен форум с участието на  Мар-
вин Родригуз Кордеро - Вицепре-
зидент на Република Коста Рика.
Дадена бе висока оценка на докла-

да за постигнатите резултати от регион Америки на
МКА в реализиране на проекта "Кооперациите за раз-

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция
"Международна дейност", ЦКС

витие", Партньорство МКА - ЕС. Интерес сред участ-
ниците предизвика презентацията на Луиза Фернанда
Гало, Директор за регион Америки по проекта "Коопе-
рациите в развитие".

Докладът ще бъде представен пред делегатите на пред-
стоящата XXI Регионална Конференция на Кооперации-
те Америки на тема "Кооперациите - икономически пар-
тньор за социален и устойчив при-
нос", която ще се проведе в перио-
да 18-20 ноември в Сан Хосе, Кос-
та Рика.

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ (CCW

МЕЖДУНАРОДЕН
КООПЕРАТИВЕН ФОРУМ 2019
"ХЛЯБ, ТИ СИ ЦЕЛИЯТ СВЯТ"

По инициати-
ва на Центросъ-
юз Русия и с
подкрепата на
правителството
на Руската Феде-
рация от 19 до 22
септември се
проведе Между-
народен коопе-
ративен форум
"Хляб, ти си це-
лият свят" в Етнографския комплекс "Етномир", Ка-
луга, Руска федерация. Във Форума взеха участие
Ариел Гуарко - Президент на Международния коопе-
ративен алианс (ICA), проф.д.ик.н. Петър Стефанов
- Президент на Световната организация на потреби-
телните кооперации (CCW), Жан Луи Бансел - Пре-
зидент на Кооперативна Европа (CE), Карлос Зарко
- Президент на Световната организация на коопера-
циите в областта на здравеопазването (IHCO), коо-
перативни лидери от 36 страни в света и 71 региона
в Русия.

Особен интерес сред участниците предизвика Па-
нелната сесия на тема: "Потребителните кооперации:
Мисия и визия 2030", на която за модератор бе пока-
нен  проф.д.ик.н. Петър Стефанов. В рамките на се-
сията беше представен Стратегически документ с клю-
чови приоритети за развитие на потребителните ко-
операции 2030, а именно:
� Хармонизиране на кооперативното законода-

телство и създаване на благоприятни условия за раз-
витие на кооперативния бизнес модел;
� Разширяване сътрудничеството между коопе-

ративните организации на национално, европейско и
световно ниво;
� Лобиране пред държавните институции за под-

крепа ролята на потребителните кооперации в по-
добряване благосъстоянието на местното население;

В интервю пред Обществената телевизия на Русия
проф.д.ик.н. Петър Стефанов сподели:"…надявам се,
че резултатите от Форума ще бъдат полезни за всички
участници в това значимо събитие. Активните диску-
сии ще спомогнат не само за създаване на делови
отношения, но и за реализирането на Стратегията и
Пътната карта за развитие на потребителните коопе-
рации 2030 в целия свят…".

Международният кооперативен форум отвори но-
ви хоризонти в развитието на кооперативния бизнес
и предостави възможност за обсъждане и намиране
на ефективни подходи за засилване приноса на коо-
перациите в устойчивото развитие.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - Европейски регион на МКА

ЗАСЕДАНИЕ НА БОРДА
НА КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
С ДОМАКИН КООП ФИНЛАНДИЯ

Редовното заседание на Борда
на Кооперативна Европа се про-
веде на 26 септември в Хелзинки,
Финландия. Приет беше Докла-

дът за дейността и финансовите отчети за полугоди-
ето и представен проект на състав на новата Евро-
пейска комисия. Членовете на Борда осъществиха
работно посещение в горовладелска кооперация
"Metsa", създадена през 1934 година, с основна дей-
ност дървообработване за промишлени цели. В коо-
перацията членуват 103 000 собственици на гори, ко-
ето съставлява около 50 % от горския фонд на стра-
ната. Кооперацията осъществява интересни пилотни
проекти - в биоикономиката, кръговата икономика и
е с принос в устойчивото развитие на Финландия.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
И СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

Годишното пленарно заседание на Експертната гру-
па за социална икономика и социални предприятия
(GECES) ще се проведе в края на октомври. Коопе-
ративните експерти ще бъдат представени от Коопе-
ративна Европа и Конфедерацията на кооперациите
в сферата на индустрията, занаятите и услугите
(CECOP). Участниците ще се запознаят с последна-
та актуална информация за социалната икономика и
социалните предприятия в Европа и приноса на коо-
перациите.

    ЕВРО КООП ПОДКРЕПИ
СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА
СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Световният ден за бор-
ба със затлъстяването се от-
белязва от 2015 година до
сега, обединявайки усилия-
та на Световната здравна
организация (WHO), Евро-
пейската асоциация за изу-
чаване на затлъстяването

(EASO) и Световната федерация по затлъстяване (WOF).
Основната му цел е да стимулира хората да поддържат
здравословно тегло, както и да се сложи край на криза-
та със затлъстяването в световен мащаб. Фактите са
тревожни, по-малко от 15 % от населението в Европа
консумира препоръчителните от Световната здравна
организация пет порции плодове и зеленчуци на ден.

ЕВРО КООП и потребителните кооперации поемат
конкретни ангажименти за борба със затлъстяването:
� Кампании "Безплатен плод" и "Силата на зелен-

чуците";
� Уебсайтове за здравословни рецепти и промяна

на хранителните навици;
� Образователни програми за повишаване инфор-

мираността сред учениците за здравословния и балан-
сиран режим на хранене;
� Специално етикетиране на продукти, съдържащи

по-малко мазнини, захар, сол;

КООП ФИНЛАНДИЯ: ПЪТЯТ
НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ

В рамките на инициа-
тивата на КООП Финлан-
дия, ученици от цялата
страна участват в посеще-
ния на търговски обекти от
веригата КООП с цел да
разберат как храната сти-
га до магазините на КО-
ОП Финландия. Инициати-

вата под формата на "опознавателна екскурзия" се
организира като част от учебен модул, разработен
от КООП Финландия и Финландската асоциация за
информация за храните (Finfood).

Целта на програмата е да подпомогне обучението
на учениците извън класната стая и да насърчи учи-
лищата да откриват нови учебни среди извън учили-
ще. "…важно е да научим децата и подрастващите
как се осъществява търговията в магазините, как хра-
нителните продукти стигат до там. Чрез посещения-
та децата се насърчават да научат повече за потре-
бителските навици и да възприемат магазина не са-
мо като място за пазаруване, но и като място за
работа…"споделя Оути Хохти-Мениджър "Комуника-
ции", КООП Финландия.

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
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След 75 години край с.
Страцин, Република Север-
на Македония, бе открита па-
метна плоча, на която е из-
писано "В памет на загина-
лите български воини в бое-
вете при Стражин и страцин
срещу войските на Хитлерис-
тка Германия през октомври
1944 г.".  Тя е изработена от
Съюза на ветераните от вой-
ните на България.

Това се случи на 20 ок-
томври т.г. с традиционен во-
енно-църковен ритуал. От
българска страна участваха
ветерани от Втората светов-
на война, военноинвалиди и
военнопострадали, запасни,
резервисти и ученици от
Спортно училище "Ген. Вла-
димир Стойчев". Включиха се
и представители на местна-
та власт и на неправителст-
вени организации от Репуб-
лика Северна Македония.
Българската армия бе пред-
ставена от военнослужещи
от Силите за специални опе-
рации начело с техния ко-
мандир бригаден генерал
Явор Матеев и от Национал-
ната гвардейска част.

Плочата бе открита от
председателя на Съюза на
ветераните от войните на
България доц. д-р Иван Се-
чанов и от бригаден генерал
Явор Матеев. Паметната

на плочата. И продължи: "От-
дадохме макар и малко от
дължимото на тези, които не
пожалиха живота си, за да
спрат хитлериските войски,
които бяха тръгнали с миси-
ята на изтребят славянските
и други народи". Той подче-
рат, че с тази проява се от-
белязва  и една славна го-
дишнина от военната ни ис-
тория. На 18 октомври се на-
вършиха 75 години от пър-
вото бойно сражение на Па-
рашутната дружина. Този ден
е празник на българските во-
енни парашутисти, коио за
поредна година се поклниах
пред памета на своите пред-
шественици.

"Ние се намираме в ра-
йона, където са воювали Па-
рашутната дружина и моята
9-та гвардейска дружина.

Парашутната дружина
проявява чудеса от
храброст и героизъм в
многократни сражения
с противника.

Независимо от жертвите,
тя продължава настъплени-
ето и овладява ключови нем-
ски позиции по билото на
Стражин и принуждава про-
тивника да напусне Стражин-
ската позиция. В жестокия

сова смърт и инвалидност,
тотална материална, култур-
на и морална разруха. И се-
га сме свидетели на такава
разруха за някои народи. Ни-
що по-хубаво няма от мир-
ното съжителство, разбира-
телство и взаимопомощ
между хората, народите и
държавите. Затова отдадоха
живота си тези, чиято памет

ха удостоени полковник Ни-
кола Костадинов, редник
Цанко Йотов и майоор Рай-
чо Григоров. С юбилейния
медал бе наградена и Дани-
ела Тронкова, главен секре-
тар на Съюза на военноин-
валидните кооперации.

Тази среща на поколени-
ята тук показва, че в Бълга-
рия никой и нищо не е заб-

равено, подчерта в приветс-
твието си посланик Ангелов.
Той изрази увереност, че Ре-
публика Северна Македония
скоро ще бъде приета за
член на ЕС, което ще създа-
де по-добри условия за на-
шето сътрудничество.

Признателност към  са-
можертвата на ветераните
изрази в словото си брига-
ден генерал Матеев. Той го-
вори за героизма на пара-
шутистите в боевете преди
75 години в този район. Под-
черта, че техните наследни-
ци от Силите за специални
операции се приемат от по-
литическото и държавното
ръководство на страната, от
всички институции, като най-
силното стратегическо и съв-
ременно оръжие на Репуб-
лика България за противо-
дейстиве на съвременните
рискове и заплахи. Той га-
рантира, че Силите за спе-

циални операции винаги ще
бъдат на висотата на техния
девиз "Там, където другите не
могат!".

Българската войска, бе
категоричен генералът,
винаги и служила на
своя народ, на своя
командир, на своето
семейство.

И продължи: "Българска-
та войската не може да се
характеризира с думите фа-
шистка комунистическа или
оцветена в какъвто и да е
цвят. Така е било, откакто я
има българската войска, та-
ка е и до ден днешен."

Иво Антонов връчи юби-
лейния медал "75 години Вто-
ра световна война" на пред-
ставителите на  Сдружение-
то на ветераните и резервис-
тите  от отбраната и сигур-
ността на Република Север-
на Македония генералите
Илия Николовски и Филип
Котели, полковник д-р Дими-
тар Димитриевски, полков-
ник Ристо Бошков, Живко
Наумов и Бошко Петервски.
Кметът на Община Кратово
Люпчо Бояджиев, който съ-
що бе награден с този ме-
дал, поздрави участниците в
церемонията и пожела по-
нататъшно развитие на сът-
рудничеството между двата
народа.

 В покрайнините на с.
Страцин бяха положени вен-
ци и цветя от името на ми-
нистъра на отбраната, начал-
ника на отбраната, послани-
ка ни в Скопие, командира
на 68-а бригада "Специални
сили", кмета Кратово,  воен-
нопатриотичните съюзи, по-
солството ни в Скопие, Сдру-
жението на ветераните от ре-
зерва на Македония  и ос-
таналите участниците в ав-
топохода.

Спирдон СПИРДОНОВ

церемония се проведе по ръ-
ководството на директора на
дирекция "Социална полити-
ка и политика по военно-па-
тиртично възпитане" в МО
Иво Антонов.

Плочата осветиха
свещеници от местния
храм на Македонската
православна църква.

Посланикът ви в Скопие
Ангел Ангелов и кметът на
Общин Кратово Люпчо Боя-
джиев поеха ангажимент до
следващата година районът,
където се провежда покло-
нението да бъде облагоро-
ден.

Днес е един много въл-
нуващ ден за нас ветерани-
те от Втората световна вой-
на и за всички, които сте с
нас, посочи доц. д-р Сеча-
нов, по повод откриването

бой за Страцин загива и по-
мощник-командирът на Па-
рашутната дружина Димитър
Захариев", припомни д-р Се-
чанов.

Същата нощ неговата 9-
та гвардейска дружина по
спешност се придвижва в по-
мощ на Парашутната дружи-
на и рано сутринта, през тру-
повете на убитите парашу-
тисти атакува голия хребет.
В сраженията за овладява-
не Деве баир, Крива палан-
ка и Стражин, 9-та гвардей-
ска дружина дава 34 убити и
62 ранени.

Отидох на фронта като
доброволец, не за пари и
власт, а дълбоко убеден във
вярата за по-добър живот за
всички хора, каза още пред-
седателят на Съюза на вете-
раните от войните на Бълга-
рия. Всички сме късметлии,
подчерта той, че живеем 75
години в мир. "Войната е ма-

днес почитаме. Нека никога
да не забравяме техния за-
вет", отбеляза доц. д-р Се-
чанов.

Със заповед на вицепре-
миера и министър на отбра-
ната Красимир Каракачанов
с новоучредения юбилеен
медал "75 години Втора све-
товна война" бяха удостое-
ни 17 ветерани от Втората
световна война. Отличията
връчиха бригаден генерал
Явор Матеев и Иво Антонов.
Първите ветерани носители
на медала са Иван Сечанов,
Атанас Илев, Софи Пинкас,
Тодор Андонов, Кирил Стоя-
нов, Любен Ризов, Тодор Бо-
жилов, Асен Богданов, Бой-
ко Медаров, Мария Чаламо-
ва, Димчо Димчев, Митка За-
хариева, Мария Стоянова, То-
дор Гогов, Борис Гърнев и
Марин Узунов, Цанко Стой-
ков и Стамен Ангелов. Пос-
мъртно със същия медал бя-

Командирът на Специалните сили бригден генерал Явор Матеев връчва новоучредения медал "75 години Втора
световна война" на председателя на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов

Поклон пред паметта
на героите

Паметната плоча ще напомня за загиналите български воини през
октомври 1944 г.
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интервю за "Взгляд"
Сергей Лавров гово-
ри за периода, кога-
то се е срамувал от
случващото се в
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тулация. Не думите все още
бяха изговорени правилно,
а и самото външно минис-
терство се опита да нап-
рави всичко възможно, за
да защити националните си
интереси само че разбира-
нето за националните ин-
тереси на дипломатите и
политическото ръководство
се разминаваха все пове-
че и повече. СССР преда-
де всичко - първо Източна
Европа и Източна Герма-
ния, после Африка, след то-
ва (особено след началото
на "Пустинната буря") и
Арабския свят.

Външната политика
се оказа заложник
на вътрешната,
загуби все повече и пове-
че контрол не само върху
хода на реформите, но и
над състоянието на неща-
та в съюзните републики и
страната като цяло. Горба-
чов все по-често използ-
вате международните дела
като инструмент за поддър-

жане на властта в страна-
та. Централният апарат на
Министерството на външ-
ните работи наблюдаваше
с отвращение и ужас случ-
ващото се, неспособен да
промени нищо.
Когато Лавров говори за

срам заради поведението
на "цяла поредица от извес-
тни хора", става ясно, че той
има предвид не само Гор-
бачов и Шеварднадзе, но и
Вадим Бакатин, който ста-
ва началник на КГБ след ав-
густ 1991 г., и през декемв-
ри предаде документи за
подслушвателни устройства
на американците в посолс-
твото на САЩ в Москва.
Специалните служби и вън-
шното министерство вина-
ги работят ръка за ръка и
затова предателството в ре-
диците на един от тях ви-
наги удря "съюзниците".
Но "най-веселото" започ-

на през 1992 г.: Ако преди
това най-вече бихте могли
да се срамувате от непуб-
лични изявления и дейст-
вия на висши служители
(за това как те не заемат
позиция в преговорите), с
разпадането на СССР и
публичните изявления по-
някога започват да предиз-
викват усещане за парещ
срам.
През 1992 г. един от рус-

ките министри публично в
Токио говори за възмож-
ността да бъдат прехвър-
лени и четирите Южни Ку-
рилски острова на Япония.
В международните органи-
зации СССР загуби собст-

вена позиция и инициати-
ва, почти автоматично под-
крепяйки западните пред-
ложения.
Бившият вече американ-

ския президент Никсън си
спомня как тогавашният
външен министър Андрей
Козирев му е казал в Мос-
ква, че Русия няма нацио-
нални интереси, а само об-
щочовешки. Отделна тема
е как Борис Елцин е дейст-
вал на международната
арена. След като премина
от борбата за власт в стра-
ната в международната по-
литика, а Примаков дойде
в Министерството на вън-
шните работи, поведението
му започна да се променя,
Елцин стана по-малко отс-
тъпчив. Но преди това той
успя да каже много.
Както например в извес-

тната реч през юли 1992 г.
в Конгреса на САЩ. Тази
реч беше преизпълнена от
радостта, че "комунисти-
ческият идол, който сееше
социален раздор, враждеб-
ност и несравнима жесто-

кост навсякъде по земята,
който вдъхва страх в чо-
вешката общност, се сри-
ва". Тогава Елцин говори за
руската външна политика
така:

"Русия приведе практи-
ческата си политика към
редица страни в съответс-
твие с тържествените дек-
ларации от последните го-
дини. Спряхме доставките
на оръжие за Афганистан,
където хиляди руски граж-
дани и афганистанци заги-
наха в безсмислено воен-
но приключение. Лишен от
външни опори, марионет-
ният режим в Афганистан
се срина ...

И Русия веднъж
завинаги отхвърли
практиката на двойни
стандарти във
външната политика.
Нямаме намерение да

лъжем повече нашите пар-
тньори за преговори, ни-
то руския, нито американ-

ския, нито който и друг на-
род. Тази практика прик-
лючи завинаги. Това се от-
нася за експерименти с
бактериологични оръжия и
вече известни факти за
американските военноп-
ленници, корейския Боинг
и много други. Този спи-
сък може да бъде продъл-
жен. Архивите на КГБ и
бившия Централен коми-
тет на КПСС се отварят.
Освен това приканваме
САЩ и други държави да
си сътрудничат при разс-
ледването на тези тъмни
страници на бившата им-
перия ... "
Сега подобни речи се

обясняват с наивността на
демократите и реформато-
рите, които победиха в Ру-
сия. Така те искрено вяр-
ваха, че "всички хора са
братя", и че само комуниз-
мът пречи на нашето при-
ятелство и любов със За-
пада, че малко прекалиха.
Но това е примитивна лъ-
жа, защото много хора
както на висши длъжнос-

ти, така и обикновени, из-
питваха тогава дълбоко
чувство на срам заради
случващото се с родината
За това, което Елцин и

Козирев казват и правят.
Защото те разбираха, че
такова поведение ще бъде
възприето от Запада като
капитулация, като слабост,
като признание за тяхното
подчинение. И следовател-
но това ще доведе само до
засилен натиск върху Ру-
сия, до факта, че никой ня-
ма да се съобразява с нея,
интересите й няма да бъ-
дат зачитани за нищо. На-
ционално унижение - това
преживяха мнозина в Ру-
сия тогава. Някои от тях
вярваха, че всичко е загу-
бено и Русия няма бъдеще.
Но мнозина вярваха, че
страната и хората ще се
свестят, ще съберат сили-
те си и ще върнат време-
ната, когато не би трябва-
ло да се срамуваме от
страната си.

От "Епицентър"

Â
страната - по време на раз-
пада на СССР. Тогава Ми-
нистерството на външните
работи на Съюза, а след
това и руското Министерс-
тво на външните работи от
времето на Елцин напра-
виха всичко, за да се уго-
ди на "западните партньо-
ри". Един от министрите от
онези години смяташе, че
Русия няма национални ин-
тереси. Страната обаче на-
учи много полезен урок от
дипломатическата отстъп-
чивост от онези години.
Ясно е, че преди разпа-

дането на СССР Лавров не
е бил сред хората, които
определят външната поли-
тика на страната. Но той,
като член на ръководство-
то на Министерството на
външните работи, отблизо
е можел да наблюдава как
СССР прави отстъпки по
най-различни въпроси.
Въпреки че дипломатите

винаги зависят от полити-
ката, разработена от Кре-
мъл от първо лице, именно
в края на 80-те и началото
на 90-те години произволът
на Горбачов и Шевардна-
дзе, стана страховит.
Не само двустранните

преговори, било то с аме-
риканците или с германци-
те (за обединението на Гер-
мания), но и цялата външ-
на политика на СССР при-
добиха характер на капи-
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По внушение на САЩ Ук-
райна започна да повдига
идеята за пренасяне на пун-
кта за покупка и продажба
на руския газ от границата
на страната с Европа на
границата с Русия, за да
могат американците да кон-
тролират потока на гориво-
то. Така коментира украин-
ската инициатива експертът
от Фонда за национална
енергийна сигурност и пре-
подавател във Финансовия
университет към правител-
ството Игор Юшков, цити-
ран от изданието "Экономи-
ка сегодня".
САЩ допълнително подх-

ранват украинските апети-
ти с екзотични предложения.
"В бъдеще Украйна може
сама да добива газ и да дос-
тавя на своите съседи", за-
яви енергийният министър
на САЩ Рик Пери в разго-
вор със своя украински ко-
лега Алексей Оржел. Спо-
ред него това може да се
реализира чрез разширява-
не мрежата на международ-
ните газови магистрали. Той
не поясни как тази идея се
връзва с неистовата битка
срещу "Северен поток-2". По
думите му увеличаването
броя на доставчиците до ук-
раинските газови хранили-
ща ще способства за ръста
на търговската активност и
доставките на газ.

"Пери разказва някакви
фантастични истории. Наис-
тина, по-рано Украйна до-
биваше не малко газ, но от
70-те години насам добивът
непрекъснато пада. Голям
успех би било, ако сега ус-
пеят просто да задържат
показателите, които са око-
ло 20 млрд. куб. м. Този
обем обаче не е достатъ-
чен дори само за вътреш-
ното потребление и затова
страната внася около 10,5
млрд. куб. м. Перспективи
за увеличаване на добива
няма, тъй като за това са
нужни средства, а те не
стигат даже за поддържа-
не на сегашния добив", каз-
ва Юшков.
Според него илюзорна е

Стъпиха накриво
Политиката на САЩ доведе до укреп-

ване на руската икономика, пише амери-
канското сп. National Interest. Става дума
преди всичко за сферата на енергетика-
та. Изданието отбелязва, че за това са
допринесли санкциите, наложени срещу
Венецуела и Иран, поради които досе-
гашните партньори на двете страни са
преминали на руски петрол.

"Случайна помощ" на Русия оказват и
последиците от търговската война между
САЩ и Китай, вследствие на която рус-
ките енергетици заемат все по-стабилни
позиции на китайския пазар. Като ответ-
на мярка Пекин наложи високи мита на
американските производители на втечнен
газ, а китайските енергийни компании за-
почнаха да купуват акции в руските про-
екти в Арктика.

Страницата подготви
Светлана Михова

Експертите често пред-
виждат настъпващите кри-
зи по скучните данни, които
им предоставя статистика-
та. Обикновено - колкото ек-
сперти, толкова прогнози.
Едни се сбъдват, други - не.
Като в лотария. "Комсомо-
льская правда" се опита да
установи други показатели
за задаващите се кризи -
много по-човешки и по-раз-
бираеми за обикновените
хора, а и грешките в прог-
нозите сигурно няма да бъ-
дат повече.
Така бе установено, че

дължината на женските по-
ли говори много. Не друг, а
самите икономисти за пър-
ви път употребяват терми-
на "минижуп" - за по евти-
но. Във времената на вели-
ката депресия в САЩ през
30-те години на миналия век
реакцията е обратна - же-
ните са слагали дълги поли,
защото са нямали пари за
скъпите тогава капронови

Фантастични истории на тема газ САЩ искат да
контролират
руския износ
за Европа

Наред с това през 2016 г. Русия изпре-
вари Саудитска Арабия по износ на пет-
рол в Китай и стана негов най-голям парт-
ньор на този пазар. В най-скоро време се
очаква пускането в експлоатация на газоп-
ровода "Силата на Сибир", по който Китай
ще получава 38 млрд. куб. м газ годишно.
Така по обем на доставките на руско си-
ньо гориво Пекин ще заеме второ място
след Берлин.

National Interest подчертава, че въпреки
влошените отношения на Европа и Русия
заради вътрешния украински конфликт, Мос-
ква запазва стабилните си позиции на кон-
тинента. Списанието напомня, че през пос-
ледните години експортът на руски газ за
Европа непрекъснато е нараствал, а през
миналата година показателят е достигнал
рекордни нива. Отбелязва се още, че след
завършването на "Северен поток-2" и "Тур-
ски поток" "Газпром" ще доставя на Европа
допълнително 86,5 млрд. куб. м гориво.

работването и усвояването
на нови находища - дейност,
която изисква огромни ин-
вестиции. За съжаление ня-
ма откъде да дойдат - още
повече, че страната е за-
тънала в дългове. Една тре-
та от бюджета й отива за
погасяване на кредитите с
високи лихви. Но и до днес
украинските власти пазят
един западен вариант: да
поканят американски ком-
пании за разработване на
шистови находища. С дру-
ги думи, огромната част от
доходите да отиват у тях.

"В САЩ обаче енергийни-
те експерти много добре
разбират, че търговската
изгода от начинанието е
твърде съмнителна. До не-
отдавна се смяташе, че има
две места - едно на запад

рочена да стане първата
страна в Европа по добив
на шистов газ. Там работи-
ха американски и полски
компании, пробиха някол-
ко дупки, направиха куп из-
следвания, за да разберат,
че добивът няма да донесе
печалба. "Оказва се, че
един от дълбоките сонда-
жи въобще е сух и въобще
цялата проучвателна дей-
ност поглъща средства, ко-
ито никога няма да се въз-
върнат.
Планове за изграждане

на собствена система за
добив и износ на шистов
газ строеше и експрези-
дентът Виктор Янукович
още през 2012 г. Той обаче
се провали преди да е нап-
равена първата стъпка по
реализирането му. Същото
се случи и с "програма 2020"
на правителството на По-
рошенко, която предвижда-
ше украинският газов екс-
порт от догодина вече да е
факт.
САЩ агитират Полша и

Украйна за постигане на
енергийна сигурност чрез
американски втечнен газ,
защото са наясно, че до ек-
спорт Украйна никога ня-
ма да стигне. Същевремен-
но говорят за разширява-
не на украинската газопре-
носна система, давайки си
сметка, че занятието е на-
пълно безсмислено, тъй ка-
то тя и без това е с потен-
циал повече от необходи-
мото. "Строителството на
още газопроводи е абсур-
дна идея - страната отдав-
на е свързана с всички съ-
седни страни. Реалните це-
ли на САЩ са да сложат
ръка върху контрола на ек-
спорта на руския газ, ми-
наващ през Украйна, за да
могат да регулират потоци-
те към Европа - да ги за-
силват или намаляват, за да
го препродават и да нала-
гат по този начин покупка-
та на американски газ",
смята Юшков.

и перспективата за износ
на газ. Единственият начин
това да се осъществи е сил-
но да бъде намалено вът-
решното потребление, т.е.
населението да бъде напъл-
но отрязано от снабдяване-
то със синьо гориво. Реал-
ността днес е такава, че за
да работи украинската ико-
номика - макар и със за-
тихващи функции, а населе-
нието да има възможност
да удовлетворява най-еле-
ментарни нужди от газ, Ки-

ев трябва да внася. А това
означава, че няма никаква
нужда от разширяване на
газопреносната мрежа.
Предишното украинско ръ-
ководство също имаше не
по-малко утопични проекти.
Властите около Порошенко
смятаха до 2035 г. Украйна
да започне да експортира
по 35 млрд. куб. м годиш-
но. Уви, не беше писано на
плановете да се сбъднат.
Наред с това днес е труд-

но да се помисли за раз-

и едно на изток, където би
могло да има шистов газ.
Украинските власти уверя-
ваха, че териториите на из-
ток са богати на газ и биха
дали голям тласък на енер-
гетиката, но военният кон-
фликт е провалил планове-
те. Възниква въпросът за-
що не бяха разработени за-
падните територии, където
е спокойно", обяснява екс-
пертът.
Подобен бе експеримен-

тът в съседна Полша, на-

Кризата настъпва с минижуп и грим
чорапи. Проявява се и един
психологически фактор -
колкото по-ярко и привле-
кателно се обличат дамите,
колкото по-предизвикателно
се гримират, толкова по-сил-
на е кризата. Този подход
явно им помага да преодо-
леят нервното напрежение
от недостига на средства.
Показател за кризата мо-

же да бъде и алкохолът. "С
нарастването на икономи-
ческите трудности населе-
нието масово преминава от
скъпия легално продаван ал-
кохол на евтини съмнител-
ни марки или на домашно
производство, което се по-
явява на черния пазар",
споделя наблюденията си
директорът на Института за
социално-икономически из-
следвания към Финансовия
университет Алексей Зубец.
Той успокои, че през пос-
ледните две години не се
забелязва увеличение на
нелегалните алкохолни на-

питки.
Логично е да се обърне

внимание и на начина на
придвижване. По време на
криза дори заклетите шо-
фьори постепенно и все по-
често се отказват от авто-
мобила и се прехвърлят на
велосипед и на градския
транспорт. Това доказва и
статистиката за натоварва-
нето на градския транспорт.
Социалните и администра-

тивните служби по регист-
рация заедно с демографи-
те отчитат интересна зако-
номерност: по време на кри-
зи броят на разводите на-
малява. В такъв момент
разводът може да се смята
за разкош, тъй като струва
не малко пари - за адвока-
ти, търсене на квартира за
един от съпрузите. Освен
това в стресова ситуация,
каквато е нестабилното фи-
нансово положение, подоб-
на рязка промяна в живота
внася допълнително силно

психическо напрежение.
През миналата година в Ру-
сия са регистрирани 584 000
развода - с 4,5% по-малко,
отколкото през 2017 г. Това
е минималният брой за пос-

ледните няколко години. По-
малко разводи е имало са-
мо през 1990 г.
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Тази седмица Владимир
Путин бе на държавно по-
сещение в Саудитска Ара-
бия и Обединените арабс-
ки емирства. В навечерие-
то на визитите си той даде
голямо интервю за телека-
налите Al Arabiya, Sky Nеws
Arabia и RT Arabic.В него
руският президент изложи
виждането си за конфлик-
тите в Близкия изток, за
опасността от нова надпре-
вара във въоръжаването, за
развитието на международ-
ните отношения в съвремен-
ния свят.
Говорейки за ситуацията в

Близкия изток, Путин засег-
на темата за атаката по пет-
ролните обекти на Саудитс-
ка Арабия на 14 септември.
След инцидента най-големи-
ят износител на петрол в
света беше принуден да на-
мали добива си над два пъ-
ти. Йеменските въстаници,
срещу които воюва коали-
ция начело със Саудитска
Арабия, заявиха, че атака-
та с помощта на безпилот-
ни самолети е тяхно дело.
Според Вашингтон обаче, за
това нямало достатъчно до-
казателства и обяви, че за
нападението е виновен
Иран.
По думите на Путин дока-

зателства за чиято и да би-
ло вина досега няма и Мос-
ква няма намерение да со-
чи с пръст никого. "Нашата
позиция остава неизменна:
докато достоверно не стане
ясно и понятно кой стои зад
тази акция, да се назнача-
ва виновникът е нецелесъ-
образно", каза Путин. Той
допълни, че е разговарял по
случая с иранския прези-

От момента на победата
на Доналд Тръмп на избо-
рите през 2016 г. на отно-
шенията между САЩ и Ру-
сия се гледа изключително
в контекста на диалога меж-
ду Тръмп и Путин, а това ги
поставя в безпрецедентно
негативна светлина, пише
американското сп. Foreign
Policy.
По този начин деградират

не само официалните меж-
дудържавни отношения, но
и взаимното възприятие на
двата народа. Списанието
привежда данни от анкета
на центъра Pew Research.
През 2018 г. положителната
представа на руските граж-
дани за Америка е паднала
до 26 процента, докато го-
дина преди това е била спо-
деляна от 41 на сто. Същев-
ременно 64 процента от аме-
риканците имат негативно
отношение към Русия и са-
мо 21 на сто - положител-
но. През този период рязко
намаля туристическият по-
ток между двете страни.
Според Foreign Policy тър-

канията в руско-американ-

Путин: Името на президента няма значение,
политиката зависи от националните интереси
Руският лидер даде обширно
интервю в навечерието на
визитите си в Рияд и Абу Даби

дент Хасан Рухани и той е
потвърдил, че страната ня-
ма съучастие в атаките.
По повод засилване нап-

режението в района на Пер-
сийския залив и общо в
Близкия изток руският ли-
дер предложи да бъде съз-
дадена организация за си-
гурност и сътрудничество в
региона. "Както е известно,
неотдавна ние дадохме та-
кава идея. В подобна орга-
низация биха могли да учас-
тват заинтересованите дър-
жави, включително Съеди-
нените щати, Евросъюзът и
други - така, че тя да стане
платформа за обсъждане на
кризисни ситуации и най-ос-
трите въпроси. Някои въз-
приемат инициативата, дру-
ги я смятат за преждевре-
менна. Но тя е нужна имен-
но в такива моменти", пояс-
ни Путин. Запитан защо Мос-
ква не се намесва по-актив-
но в решаването на конф-
ликтите, той добави, че Ру-
сия прави всичко възмож-
но за това.
Събеседниците на прези-

дента се интересуват и от
влошените руско-американ-
ски отношения и от възмож-
ната надпревара във въоръ-
жаването. Според него опи-
тите на САЩ да направят
безпомощен руския ядрен
потенциал чрез разгръщане
на системи за ПРО край гра-
ниците на Русия са обрече-
ни на провал и само засил-
ват напрежението. Вече ни-
кой не се съмнява, че
НАТО е само инструмент на
външната политика на САЩ.
Стига се дотам, че след ка-
то страните веднъж влязат
в алианса, след това вече

никой не ги пита кога и как-
во оръжие да бъде разпо-
ложено на тяхна територия.
При това положение Русия

не може да остава безраз-
лична и да не се чувства
заплашена от събитията,
разрушаващи международ-
ната стабилност и сигур-
ност. "През 2002 г. Съеди-
нените щати излязоха от до-
говора за ПРО, който беше
крайъгълен камък на цяла-
та система за стратегичес-
ка сигурност, защото огра-
ничаваше възможностите за
създаване на ПРО от двете
страни", обясни Путин. Той
подчерта, че Русия няма на-
мерение да натоварва бю-
джета си с огромни разхо-
ди, тъй като надпреварата
във въоръжаването не но-
си нищо добро, а ще търси
други пътища, за да гаран-
тира своята сигурност и да
защити националните си ин-
тереси. "Още тогава казах
на нашите американски ко-
леги, че ще работим за съз-
даването на такива комплек-
си, които могат да преодо-
леят всяка система за ПРО.
И го направихме. Създадох-
ме оръжие каквото засега
няма никой в света - ракет-
ни комплекси със свръхз-
вукова скорост. Разбира се,
рано или късно то ще се по-
яви и в други водещи стра-

ни. Дотогава обаче и у нас
ще се появи нещо ново. Аз
знам над какво работят ве-
че нашите учени, конструк-
тори и инженери. За съжа-
ление това доведе до опре-
делена форма на надпрева-
ра във въоръжаването. То-
ва вече е свършен факт",
каза президентът.
Путин обърна внимание на

сравнително малките воен-
ни разходи на Русия, ако се
погледнат бюджетите на
другите водещи държави.
"Русия заема 7-о място по
военни разходи. На първо
място са САЩ, които отде-
лят 716 млрд. долара, а за
следващата година вече
предвиждат 750 млрд. Пос-
ле идват Китай с над 177
млрд. и Саудитска Арабия
с военен бюджет около 59
млрд. На 4-то място са Ве-
ликобритания и Франция, а
след тях Япония с над 48
млрд. долара. Едва тогава
идва Русия с 48 млрд. до-
лара военни разходи. Въп-
реки това вече имаме оръ-
жие, каквото други в света
нямат", очерта картината
Путин.
Той изрично подчерта, че

Москва не влиза в съюзи,
за да работи срещу някого,
а за да развива двустран-
ните си и многостранни от-
ношения на базата на вза-

имоизгодното сътрудничес-
тво.
Колкото до руско-амери-

канските отношения, руски-
ят президент за пореден път
потвърди, че Русия е гото-
ва да работи с всяка адми-
нистрация, която бъде изб-
рана от американския на-
род. Въпреки че в своите
предизборни обещания До-
налд Тръмп заявяваше за не-
обходимостта от нормализи-
ране на двустранните отно-
шения, те не бяха изпълне-
ни. По думите на Путин в
Москва се отнасят към то-
ва с разбиране. "Ние няма-
ме претенции, защото виж-
даме какво става във вът-
решнополитическия живот
на САЩ. Именно вътрешно-
политическите обстоятелст-
ва не позволяват на дейст-
ващия президент да предп-
риеме стъпки към карди-
нално подобряване на рус-
ко-американските отноше-
ния", заяви руският лидер.
Запитан дали следи съоб-

щенията на Доналд Тръмп в
Twitter, Путин заяви, че ня-
ма акаунт в мрежата и не
се занимава с това. "Раз-
бира се, моите сътрудници
ми съобщават мнението на
американския президент по
различни въпроси, защото
то е важно и има значение
за целия свят", отговори той.
Представителите на три-

те тв компании се интере-
суваха и как ще се разви-
ват отношенията на Русия с
Близкия изток и останалия
свят, след като Владимир
Путин напусне своя пост.
"Въпросът не е в името на
руския ръководител, а в на-
шите национални интереси,
в интересите на руския и ос-
таналите народи на Руската
федерация. Те диктуват не-
обходимостта от развитие-
то на отношенията", отбеля-
за той.

Ïóáëè÷íà äèïëîìàöèÿ áåç ïóáëèêà
ските отношения по всяка
вероятност ще се запазят в
близко бъдеще, но не бива
да се смята, че влошаване-
то на отношенията между
обикновените граждани е
пряко следствие от геопо-
литическото противопоста-
вяне. САЩ трябва спешно
да вдъхнат нов живот на пуб-
личната дипломация и да за-
ложат основите на бъдещи-
те взаимоотношения. На
първо място това е устано-
вяване на контакти между
младите поколения на две-
те страни, препоръчва из-
данието.
Авторът на публикацията

тъгува по времето на Борис
Елцин, когато американски
неправителствени организа-
ции са имали широк достъп
до различни младежки и дру-
ги обществени групи, а сега
тяхната дейност силно се е
свила. Задачата на следва-
щия американски президент
би трябвало е да възстано-
ви предишното "благоприят-
но" положение. Отбелязва
се, че според руски социо-
логически проучвания мла-

дите хора в Русия са патри-
отично настроени и подкре-
пят политиката на Владимир
Путин, но същевременно
младежите до 25-годишна
възраст се отнасят добро-
намерено към Съединените
щати.
Затова Foreign Policy пре-

поръчва на управляващия
елит да фокусира публична-
та си дипломация върху мла-
дежта и упорито да й демон-
стрира привлекателните
страни на живота в Амери-
ка - такива като развитие-
то на новите технологии,
свободата на самоутвърж-
даването и възможностите
за предприемачество. При
това в тази дейност не би-
ва да се намесва голямата
политика. Според издание-
то важен елемент в публич-
ната дипломация трябва да
стане личният контакт меж-
ду руските и американски-
те граждани. Предлага се да
бъде възстановена най-го-
лямата и популярна руско-
американска програма FLEX
за взаимен обмен на уче-
ници, чието действие бе

прекратено през 2014 г. В
статията обаче, не се каз-
ва, че двустранната публич-
на дипломация престана да
работи след разпалената от
американските медии русо-
фобия и откровената анти-
руска политика на САЩ,
включваща разширяването
на НАТО и постепенното из-
лизане на САЩ от всички
възможни договори, укреп-
ващи международната си-
гурност. Не се отбелязва
например фактът, че над 90
процента от материалите на

10-те водещи медии в САЩ
са изключително с антирус-
ка насоченост и едва 0,2 на
сто имат положителен пог-
лед към Русия. С подобна
медийна политика, която е
важен инструмент на пуб-
личната дипломация, труд-
но може да бъдат постигна-
ти целите, които списание-
то поставя. Просто защото
публичната дипломация ос-
тава без публика.
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СРЯДА 12. ÊÎÍÔËÈÊÒÈ

ИГОР СУББОТИН

В Иран нараства разоча-
рованието от "ядрената сдел-
ка", сключена през 2015 г.
От 4 години броят на подк-
репящите договора за пръв
път спадна под 50 на сто -
това сочи допитване, осъ-
ществено от Центъра за из-
следвания на международни-
те отношения и сигурността
в Мериленд съвместно с
ИранПол.

В Иран падат и рейтин-
гите на президента, работил
върху сделката.

Експертните среди правят
извода, че в страната наби-
рат сила симпатизантите на
"ястребовата политика".

Към днешна дата броят на
иранците, одобряващи "ядре-
ното споразумение", е спад-
нал на 42 процента.

През август 2015 г. при
аналогични анкети на Цен-
търа за изследвания на меж-
дународните отношения и си-
гурността в Мериленд и кон-
султантската компания
ИранПол (IranPoll) този по-
казател достигаше 85 на сто.

Рохани губи
позиции

Едва 12% от запитаните
тази година казват, че реши-
телно подкрепят сделката.

Близо 59 процента заявя-
ват, че Иран трябва да се от-
тегли от Съвместния всеобх-
ватен план за действия
(СВПД) точно сега. 3/4 от
участниците смятат да подк-
репят нови преговори със
САЩ на многостранна осно-
ва, ако те се върнат в СВПД.
А 51 на сто от иранците биха
одобрили двустранни прегово-
ри със Съединените щати.

Командващият силите
"Кудс" от Корпуса на гвардей-
ците на ислямската револю-
ция (КГИР) Касем Солейма-
ни е най-популярният човек
в ръководството на Иран - 8
от всеки 10 запитани имат по-
ложително мнение за него.

Както личи, иранците гле-
дат с добро око и на оглавя-
ващия съдебната система Еб-
рахим Раиси, изгубил избо-
рите от 2017 г. срещу днеш-
ния президент Хасан Роха-
ни. 2/3 от иранците одобря-
ват Раиси.

На неговия фон самият
Рохани губи позиции - по-
ложителна оценка му дават
малко под половината анке-
тирани (42 на сто).

Само 11 процента от
иранците решително подкре-
пят своя президент, докато
през 2015 г. така отговаряха
над 60 на сто.

Отслабват и позициите
на един негов привърженик,
външния министър Мохамад
Джавад Зариф. Рейтингът му
достига 67 на сто, но реши-
телна подкрепа за него дек-

Касем Солеймани е най-популярната
фигура в ръководството в Техеран
Според последните анкети иранските
"ястреби" увеличават подкрeпата си

Американският държавен секретар Майк Помпейо заяви, че командирът на иранските сили
генерал-майор Касем Солеймани е терорист и ще бъде разглеждан по същия начин, както
екстремистите, включително лидера на "Ислямска държава" Абу Бакр Ал Багдади. Вашингтон

определя Корпуса на гвардейците на ислямската революция като терористична група.

Иранският президент Хасан Рохани призова за референдум
за изясняване на политическия курс на Иран с оглед на
засилващите се искания за промяна. "Ако не намерим

решение на проблемите, които обсъждаме вече повече от 40
години, трябва да свикаме референдум", каза Рохани, имайки

предвид времето след Ислямската революция от 1979 г.

Афганистански бежанки си поръчват сокове в кафене в центъра на Техеран. Над 3 млн.
афганистанци, включително 2 млн., влезли без законно разрешение, живеят в Ислямската

република според изчисленията на ООН. Те се надяват, че Техеран ще помогне да се
преодолее разделението и ксенофобията, с която афганистанците се сблъскват в Иран.

ларират едва 26 процента -
срещу 56 на сто през 2015 г.

Оценяват търговия-
та с Европа

Рохани и Зариф са смя-
тани за членове на условно
реформаторския лагер.

Ако погледнем социологи-
ческо проучване на същите
изследователи от 2017 г., пра-
вено в контекста на президен-
тските избори, става ясно, че
хората са виждали в действа-
щия лидер човек, способен да
подобри отношенията на Иран
с другите държави.

Тогава учените свързваха
тенденцията към постепенен
спад в популярността му с
безработицата в Ислямската
република.

по принцип е повод за скеп-
тицизъм, те представляват
известен интерес.

Смята се, че анкетите в
места като Иран са необхо-
дими, за да се схванат ос-
новните тенденции.

Данните на Центъра за из-
следвания на международни-
те отношения и сигурността
в Мериленд, получени съвмес-
тно с ИранПол, са любопит-
ни заради спада в подкрепата
за СВПД и отказа от всяко
ново споразумение, което
САЩ биха желали да предло-
жат като алтернатива на "яд-
рената сделка" от 2015 г.

Взеха да харесват
Япония

Учудващ е и фактът, че най-
голямо одобрение сред иран-
ците сега получава Япония
(70 на сто); следват Китай с
58 на сто и Русия с 57%.

Според вашингтонския Ат-
лантически съвет в резулта-
тите прозират възгледите на
иранското общество за някои
политически фракции.

"Допитването изглежда
наистина показва засилване
на подкрепата за т. нар. при-
върженици на твърдата ли-
ния - заяви за "Независи-
мия газета" Барбара Слей-
вин, директорка на инициа-
тивата "Бъдеще за Иран" в
Атлантическия съвет. - Не-
що естествено, с оглед разо-
чарованието от СВПД. Съ-
щевременно вдъхва надежди
това, че мнозина иранци се
обявяват за нови преговори
със САЩ и на двустранна
основа, и в многостранен
формат, ако Америка отново
подкрепи споразумението."

Тя обръща внимание и на
важна подробност от проуч-
ването - за запазване на
членството на Иран в Дого-
вора за неразпространение
на ядрените оръжия се из-
казват 3/4 от участниците.

"Това означава, че Иран
никога няма да може да раз-
работи ядрени оръжия", зак-
лючава Слейвин.

Шестима от 10 запитани
казваха, че тъкмо Рохани не
успява да надвие проблема с
работните места.

През 2017 г. повечето
участници (8 от всеки 10) за-
явяваха, че намаляването на
безработицата трябва да е
приоритет за президента
през следващите 4 години.

А в днешното проучване
огромното мнозинство анке-
тирани подкрепят новата по-
литика на правителството -
постепенен отказ от редица
ангажименти в рамките на
СВПД и скъсване на спора-
зумението - при положение
че другите страни не поло-
жат усилия.

Изследователите призна-
ват, че новата тактика на Те-
херан е по-популярна от так-
тиката на изчакване.

25 на сто от запитаните
наистина оценяват положи-
телно европейските усилия за
създаване на канали за тър-
говия с Иран, но според яв-
ното мнозинство тези опити
всъщност остават само на
хартия.

Интерес буди
и друг момент

4-ма от 5 анкетирани твър-
дят, че дейността на КГИР,
участващ във военните опе-
рации на Иран в чужбина, ка-
то цяло е донесла на страната

повече сигурност. Този пока-
зател е нараснал от месец май.

Допитването е било про-
ведено по телефона през ап-
рил, май, август и октомври.

Статистическата грешка
възлиза на 3,1 процента. Не-
зависимо че точността на по-
добни проучвания, в страни
с общества от затворен тип,

Снимки Интернет
и Пресфото БТА
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ТОМА КАБРАЛ

Португал-
ският преми-
ер социалист
Антониу Коща, който е по-
бедител на парламентарните
избори на 6 октомври, е ло-
вък тактик, който от 2015 г.
съумява да съвместява евро-
пейските бюджетни принци-
пи със съюз с радикалната
левица.

С тази победа 58-годиш-
ният адвокат от индийски
произход с пригладени бели
коси и очила с тънки рамки
се доказва като един от мал-
цината европейски социалде-
мократически водачи, които
са в силна позиция.

Антониу Коща обаче дой-
де на власт през 2015 г. след
избори, които изгуби!

ОПИТЕН
В ПРЕГОВОРИТЕ

Сключвайки небивало съг-
лашение с радикалната ле-
вица и комунистите, бивши-
ят кмет на Лисабон състави
тогава социалистическо пра-
вителство на малцинството,
подкрепено от парламентар-
но мнозинство, което се ока-
за не толкова крехко, колко-
то се очакваше.

Съчетанието се оказа спо-
лучливо и Коща, любител на
добрата кухня, на киното и
на фадото, приключи успеш-
но 4-годишния си мандат.

Коща се възползва от бла-
гоприятната конюнктура да
премахне мерките за строги
икономии, въведени от дес-
ницата в замяна на догово-
рен през 2011 г. спасителен
план, като наред с това про-
дължи да оздравява държав-
ните финанси, така че да са
в съответствие с европейски-
те бюджетни регулации.

Тъй като не разполага с
абсолютно мнозинство, Ко-
ща е принуден да води нови
преговори, за да си осигури
достатъчна подкрепа в пар-
ламента.

"Антониу Коща обаче е
изкусен преговарящ, много
прагматичен човек, роден по-
литик", обобщава Марина
Коща Лобу, анализаторка от
Лисабонския университет.

Определян от критиците
си като манипулативен и ко-
варен, социалистът беше дос-
татъчно "прозорлив да осъз-
нае, че може да се съюзи с
крайната левица, без да пра-
ви особени отстъпки", обяс-
нява политологът Антониу
Коща Пинту.
ОБЗЕТ Е ОТ ХРОНИЧЕН

ОПТИМИЗЪМ
"Защо да разваляме с лош

брак едно добро приятелст-
во" с левицата, обича да пов-
таря често Коща, стремейки
се да подчертае, че си остава
центрист.

Със своето постоянство
този привърженик на футбо-

Социалистът  Антониу Коща е един
изкусен тактик
Португалецът - запален
привърженик на ФК "Бенфика" - е
женен за преподавателка

Португалският премиер и лидер на Социалистическата партия Антонио Коща ликува в
Лисабон пред привърженици, след като спечели изборите за Португалия на 6 октомври

2019 г. Левоцентристката социалистическа партия на Португалия събра най-много гласове
на общите избори.

Португалският премиер Антонио Коща и съпругата му Мария Тадеу напускат партийна сбирка,
където той се обърна към поддръжници след обявяването на изборните резултати в Лисабон.
Антонио Коща заяви, че е готов да продължи да ръководи правителството още 4 години.

лен клуб "Бенфика", женен за
преподавателка и баща на 2
деца, е изградил кариерата си
със същото търпение, с кое-
то реди пъзели - любимото
му развлечение.

Португалският президент
консерватор Марселу Ребелу
де Соуза, бивш негов препо-
давател в юридическия фа-
култет в Лисабон, веднъж се
присмя на "хроничния му и
малко дразнещ оптимизъм".

Въпреки обичайното си
добродушие понякога холе-
ричният му темперамент взе-
ма превес, както стана мал-
ко преди изборите, когато из-
бирател отправи към него
нападки за действията в бор-
бата с пожарите, взели мно-

го жертви през лятото на
2017 г. - черна точка за ман-
дата му.
ПОТОМЪК НА ГОЛЯМО

СЕМЕЙСТВО
Роден на 17 юли 1961 г. в

Лисабон, Антониу Коща из-
раства в интелектуалните сре-
ди, в които се движат роди-
телите му - журналистката
социалистка Мария Антония
Паля и писателя комунист
Орланду да Коща, потомък
на голямо семейство от Гоа
(бивша португалска колония
в Индия).

На 14 години, още "ба-
буш" ("дете" на езика конка-
ни, който се говори в Гоа),
Коща, който казва, че е стра-
дал след развода на родите-
лите си, но не и поради цве-
та на кожата си, става член
на организацията "Социалис-
тическа младеж". С диплома
по право и политология в
джоба, през 1988 г. той е ве-
че адвокат.

През 1995 г., когато е на
34 години, е назначен за дър-

жавен секретар по парламен-
тарните въпроси - ключов
пост в правителството на
малцинството на Антониу Гу-
териш, преди през 1999 г. да
стане министър на правосъ-
дието.

ПЪРВИЯТ ЛЯВ КМЕТ
НА ЛИСАБОН

След кратко пребиваване
в Европейския парламент,
през 2005 г. той се връща в
правителството като минис-
тър на вътрешните работи,
но след 2 години напуска
поста, за да стане кмет на
Лисабон, където прави пър-
вите си стъпки като водач на
профсъюз на левицата и пе-
чели популярност.

Този период му дава въз-
можност също умело да се
дистанцира от бившия пре-
миер Жозе Сократиш, сва-
лен от власт през 2011 г., а
през 2014 г. изправен пред
правосъдието за корупция, 2
месеца след като Коща огла-
вява социалистическата пар-
тия.

Антонио Коща получава в центъра на Лисабон поздравления от привърженици по време
на предизборната си кампания. Португалската Социалистическа партия е от малкото

успешни в европейското социалистическо семейство. Тя дойде на власт през 2015 г. чрез
безпрецедентен съюз с Левия блок и Комунистическата партия, макар че изборите бяха

спечелени от коалиция от десни партии.

Снимки Пресфото БТА
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МОНИКА
ШЧИСЛОВСКА

Ярослав Качински изведе
управляващата в Полша
консервативна партия до
най-голямата изборна побе-
да, удържана от която и да е
партия през 30-те години де-
мокрация в страната.

Но този човек, който от
дете мечтае за власт, все пак
е леко разочарован.

Съсредоточаването на Ка-
чински върху социалните
придобивки и пропагандира-
нето на патриотичните цен-
ности спечели на партията
"Право и справедливост"
(ПиС) историческите 44 на
сто от гласовете на парла-
ментарните избори на 13 ок-
томври, които й дадоха 235
от 260-те места в долната ка-
мара на парламента.

"Почти абсолютен
монарх"

Броят на местата не е по-
голям от тези след изборите
през 2015 г. въпреки подоб-
рения резултат на партията
спрямо 38-те процента тога-
ва.

Партията ще запази аб-
солютното си мнозинство,
достатъчно за приемане на
закони, но не постигна по-
голямо мнозинство, както ис-
каше Качински, за да може
да променя конституцията и
да префасонира Полша спо-
ред представата му за силна
и модерна държава, основа-
ваща се на консервативни ка-
толически традиции.

Вечерта след изборите той
едва прикриваше своето ра-
зочарование и каза, че пар-
тията "заслужаваше повече".

Освен това неговата уп-
равляваща партия загуби
мнозинството си в Сената и
сега опозицията ще има въз-
можност да бави приемане-
то на законопроекти на ПиС
и да влияе върху назначе-
нията във важни държавни
органи.

Това бе горчиво-сладка по-
беда за човека, смятан от
мнозина за най-могъщия по-
литик в страната - "почти аб-
солютен монарх", както го
нарече преди седмица един
коментатор на новинарския
портал "Онет".

А и защото вероятно бе-
ше последната му победа. Не-
отдавна 70-годишният поли-
тик каза, че планира да се
оттегли от политиката преди
следващите парламентарни
избори през 2023 г.

На 70 си остана
стар ерген

Въпреки че агитираше не-
уморно, обикаляше страната
и се срещаше с избиратели,
заради възрастта и болните
си колена той няма неогра-

Качински постигна горчиво-
сладка победа на изборите

Полската десница
победи, но
лидерът й смята
да се оттегли
след 4 години

ничено време, за да остави
отпечатъка си върху Полша.

Скоро той ще бъде подло-
жен на операции на двете ко-
лена.

Засега обаче няма съмне-
ние, че той остава най-вли-
ятелният политик, независи-
мо че не заема пост в пра-
вителството, а е само депу-
тат в долната камара на пар-
ламента, в която бе преизб-
ран по-миналата неделя.

По време на кампанията
Качински беше движещата
сила на партията, като на
митингите определено засен-
чваше премиера Матеуш
Моравецки.

През последните 4 годи-
ни той лично определяше
състава на кабинета и беше
архитект на правителствена-
та политика, макар със си-
гурност да му се е налагало
да преговаря при закрити
врата с различни фракции в

ща да довърши съдебните ре-
форми и да създаде орган,
който да регулира работата
на журналистите - полити-
ка, която може да удължи
противопоставянето между
страната и Европейския съ-
юз.

В началото на 90-те годи-
ни Качински е съветник на
тогавашния президент Лех
Валенса, но бързо къса с не-
го.

Критици го обвиняват, че
се опитва да пренапише ис-
торията и да омаловажи ро-
лята на Валенса за изграж-
дането на демокрацията в
Полша (за което Валенса по-
лучава Нобелова награда за
мир през 1983 г.) и да поста-
ви в центъра на процеса своя
покоен брат, тогава замест-
ник на Валенса в "Солидар-
ност".

В отговор Валенса, който
днес е един от от най-отяв-
лените критици на Качинс-
ки, често го обвинява, че ру-
ши демокрацията в Полша и
репутацията й в Европа.

Качински бе за кратко

Лидерът на управляващата в Полша партия Ярослав Качин-
ски говори пред симпатизанти във Варшава приключването

на парламентарните избори на 13 октомври. Неговата
консервативна националистическа партия "Право и справед-

ливост" запази абсолютното си мнозинство в Сейма.

5 ноември 2007 г.: Тогавашният президент Лех Качински
получава молбата за оставка от брат си близнак и тогава
премиер Ярослав Качински във Варшава. През 2010 г.

президентът Лех Качински загива в самолетна катастрофа
в Русия. Ярослав Качински и досега страда за брат си.

Мъж се е изкачил в центъра на Варшава върху паметника
на покойния полски президент Лех Качински. Два дни
преди изборите в Полша на 13 октомвре монументът е
увит в банер с надпис "Къде са останките?" на самолета,
който се разби през 2010 г. в Русия. Лех Качински бе сред

загиналите тогава.

своята консервативна група.
В очите на привържени-

ците си този стар ерген изг-
лежда като благосклонен ба-
ща, който им помага в труд-
ното ежедневие чрез щедри
социални придобивки.

Критици обаче винят Ка-
чински, че подкопава демок-
ратичните норми - ироничен
обрат за човек, който през
80-те години бе активист на
продемократичното движение
"Солидарност" в Полша.

Беше съветник на
Валенса

След като пое властта
през 2015 г., ПиС промени
основно съдебната система
по начин, който подкопа не-
зависимостта на съда. Пар-
тията установи контрол вър-
ху държавните медии и ги
превърна в инструмент за
партийна пропаганда, без да
се съобразява със стандар-
тите на обективната журна-
листика.

Този път в предизборната
си кампания партията обе-

премиер през 2006-2007 г. на
едно хаотично и краткотрай-
но правителство, когато не-
говият брат близнак Лех Ка-
чински бе президент.

Силно привързан
към семейството
Той казва, че не иска да

повтаря този опит. "Работа-
та на партиен лидер ми е на-
пълно достатъчна. Мечтая за
нея още от дете", казва той
пред таблоида "Супер експ-
рес".

През 2010 г. една траге-
дия завинаги променя живо-
та му.

Неговият брат, президен-
тът, загива в самолетна ка-

тастрофа в Русия заедно с
още 95-има поляци, повече-
то висши държавници и во-
енни, които пътуват за въз-
поменателна церемония за
поляци, избити от Съветския
съюз по време на Втората
световна война.

По това време майката на
близнаците е в болница и
Ярослав остава да се грижи
за нея. След смъртта на Лех
той месеци наред крие от нея
новината.

До ден-днешен на общес-
твени места той винаги е в
черно, присъства на всички
панихиди за своя брат и дру-
гите жертви.

Силната му привързаност
към семейството и католичес-
ките традиции са част от пос-
ланието му към много поля-
ци. Както и любовта му към
всичко полско, включително
традиционни ястия като пи-
роги и бигос. За празниците
той избира само полски екс-
курзии.

Играл е в детско
филмче

Много преди да започнат
да се занимават с политика,
близнаците Качински прив-
личат вниманието на публи-
ката като филмови звезди в
ролята си на палавници в
детския филм "Двамата, де-
то откраднаха Луната".

Даже и тогава Ярослав
Качински е мечтаел за власт.
"Когато играх в този филм,
бях на 12 години", казва той
пред в. "Супер експрес", "и
вече исках да управлявам, да
управлявам дълго".

Снимки
Пресфото БТА
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СРЯДА 15.  "ÀËÎ" ÄÈÏËÎÌÀÖÈßÒÀ

ЛЮК БЕЙКЪР

Доскоро уреждането на те-
лефонен разговор с президен-
та на САЩ се смяташе за
дипломатическа победа. Те
обаче все по-често са съпът-
ствани от сериозни рискове,
от изтичане на стенограми
до вътрешнополитическа кри-
тична реакция и съветници-
те стават все по-предпазли-
ви.

Последиците от телефон-
ния разговор от 25 юли меж-
ду президента на САЩ До-
налд Тръмп и украинския
президент Володимир Зелен-
ски още отекват в Киев и до-
ведоха до започване на раз-
следване за импийчмънт във
Вашингтон. Водещите разс-
ледването американски кон-
гресмени сега искат достъп
до телефонните разговори на
Тръмп с руския президент
Владимир Путин и някои дру-
ги световни лидери, като
председателят на комисията
за разузнаването на Кама-
рата на представителите се
аргументира с безпокойства,
че Тръмп може да е изложил
на опасност националната
сигурност.

"Хората трябва да свикнат
с факта, че телефонен разго-
вор с Тръмп не е като теле-
фонен разговор с някой нор-
мален лидер", каза Жерар
Аро, който до юни беше пос-
ланик на Франция във Ва-
шингтон и е помагал при ор-
ганизирането на редица те-
лефонни разговори между
президента Еманюел Макрон
и Белия дом. За всеки свето-
вен лидер, който е разгова-
рял с Тръмп, мисълта, че

дословни
стенограми

може да бъдат публикувани,
е тревожна и това вероятно
ще се отрази на начина, по
който подобни разговори, ко-
ито са важна съставна част
на международната диплома-
ция, ще протичат занапред.
Аро все пак намекна, че из-
тичането на информация е
може би най-малката грижа
за лидерите, и спомена склон-
ността на Тръмп да се отп-
лесва в неочаквани посоки,
обърквайки събеседника си.

"Ако искате да постигнете
напредък в политиката, това
е същински проблем. Всеки
държавен и правителствен
ръководител е трябвало да се
приспособи към тази липса
на диалог. Всичко подготве-
но отива по дяволите", каза
той.

Може да се каже, че пре-
дупредителните знаци при-
състваха от самото начало.
Няколко дни след встъпване-
то в длъжност на Тръмп през

Телефонният разговор с Тръмп
вече е рисковано начинание
Всичко подготвено отива по дяволите, твърди
бивш френски посланик във Вашингтон

Американският президент по време на телефонен разговор с руския президент Владимир
Путин. Тръмп се е "съпротивил" на руския лидер по време на първия им телефонен разго-
вор на 28 януари 2017 г., пише в. "Вашингтон пост", позовавайки се на източници в Белия
дом. Според изданието Тръмп е нарекъл Путин "велик лидер" и се впуснал в извинения, че
не му се е обаждал по-рано. Бивши и настоящи помощници на президента на САЩ, които
според вестника са присъствали в Овалния кабинет по време на разговорите, заявиха, че

Тръмп "се е държал раболепно и подмазвачески". Отбелязва се,
че американският лидер е прескачал от една тема в друга, докато Путин се е придържал

към очертаните теми на дискусията.

януари 2017 г., той разгова-
ря по телефона с тогаваш-
ния австралийски премиер
Малкълм Търнбул. По едно
време в напрегнатия разго-
вор Тръмп каза на Търнбул
"Вие сте по-лош от мен" и се
оплака, че от сключено меж-
ду САЩ и Австралия мигра-
ционно споразумение

"излиза,
че съм тъпак"

Стенограмата изтече във
в."Вашингтон пост" и създа-
де на Търнбул проблеми у до-
ма заради твърдата му пози-
ция против имиграцията.

Неотдавна Държавният
департамент на САЩ пот-
върди, че Тръмп е разгова-
рял и с други лидери освен
Зеленски с молба да помог-
нат на министъра на право-
съдието Уилям Бар за разс-
ледването на произхода на
извършеното от Робърт Мъ-
лър разследване на ролята на
Русия в президентските из-
бори от 2016 г. Лидерите не

бяха посочени поименно, но
австралийският премиер Скот
Морисън потвърди, че е об-
съдил темата с Тръмп. Бри-
танското правителство каза,
че Тръмп е разговарял с пре-
миера Борис Джонсън ден
след разговора си със Зелен-
ски, но изброи други теми на
обсъждане.

Телефонен разговор с пре-
зидента на САЩ преди

беше като да спече-
лиш джакпота

за световните лидери, но
Тръмп преобърна тази ми-
съл наопаки, каза междуна-
родният директор на анали-

тичния център Кралски Обе-
динен институт за изследва-
ния в областта на отбраната
Джонатан Аял.

"Да говориш с президен-
та по телефона е много рис-
ковано. Много е трудно тези
обаждания да бъдат избегна-
ти, но сега правителствени-
те ръководители ще внима-
ват повече какво казват на
Тръмп", каза той. За разго-
ворите между лидери са не-
обходими часове на предва-
рителна подготовка и бри-
финг, като съветници изгот-
вят встъпителни изказвания,
теми за обсъждане, отгово-
ри на проблемни въпроси,
които биха могли да изник-

нат и конкретни политики,
по които се търси сътрудни-
чество. Редица хора слушат
тези разговори, като някои
водят записки и изготвят
стенограма, която се разда-
ва на заинтересованите пра-
вителствени ведомства, за да
може да се предприемат дей-
ствия.

Бивш премиер на страна
от ЕС каза, че ако разгова-
ряше с Тръмп сега, щеше
много да внимава да не се
отклонява от темата, дори
ако това значи, че няма да
успее да изгради добри лич-
ни отношения с Тръмп, кой-
то е

склонен да търси
допирни точки

като говоренето за голф, и
използва много разговорен
език.

"Разбира се, че човек ис-
ка да е в добри отношения с
президента на САЩ, но в се-
гашната обстановка най-доб-
ре да се придържа към сце-
нария и да запазва съвсем
официален тон", каза бивши-
ят лидер, който пожела ано-
нимност, за да няма отраже-
ние върху отношенията на
страната му със САЩ. Ви-
сокопоставен дипломат, кой-
то често планира и присъст-
ва на телефонни разговори
между своя премиер и други
световни лидери, каза, че из-
тичането на информация ви-
наги е повод за безпокойст-
во, но партийната политика
е нов риск.

"Това са важни подготве-
ни събития. Човек иска раз-
говорът да премине както
трябва, да изложи станови-
щата си и да постигне нап-

редък в отношенията. Това
става по-трудно (с Тръмп). Не
е толкова предвидимо. Гриж-
ливото планиране може да
бъде отклонено от неочаква-
на забележка", каза той. Дип-
ломатът каза, че събеседни-
ците на Тръмп трябва да са
делови и да се придържат "са-
мо към фактите", избягвай-
ки разговори като този със
Зеленски, в който украински-
ят президент на моменти зву-
чи почти като подмазвач.

Аро наблегна на този еле-
мент и каза, че е посъветвал
Макрон да не реагира на
провокациите на Тръмп. Съ-
ветът ми към Макрон беше
да не реагира, поне в Туи-
тър, защото Тръмп ще отвър-
не с нови и нови туитове и
накрая

другият човек
ще загуби

каза той. Отношенията на
Великобритания със САЩ
още страдат от изтичането
през юли в британски вест-
ник на силно критична към
Тръмп дипломатическа гра-
ма на бившия британски пос-
ланик в САЩ Ким Дарък. В
отговор Тръмп нарече в Туи-
тър Дарък  "чалнат" и "мно-
го глупав". Посланикът по-
даде оставка няколко дни по-
късно.

"Дипломатите не могат да
си вършат работата, ако има
съществен риск техните чес-
тни, неподправени преценки
да изтекат в медиите", каза
бившият британски посланик
във Вашингтон и Париж
Питър Уестмакот. "Диплома-
тите имат нужда да знаят, че
това не е станало новата
норма", добави той.

Снимка Интернет
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СРЯДА 16. (ÍÅ)ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ

СТИВ ДЖОН ПАУЪЛ
АНДЖЕЛИС МАРИН
КАБЕЛО

В Япония бързо свикваш
да живееш чисто. Но тук ня-
ма да намерите кошчета за
боклук по улиците или чис-
тачи. Защо тази държава е
толкова чиста?

Учениците седят в класна-
та стая, с чантите си на чи-
новете -  на пръв поглед са
готови веднага да си тръгнат
за вкъщи след дълъг ден в
училище (седем урока по 50
минути всеки). Но трябва
внимателно да слушат учите-
ля, който говори за планове
за следващия ден. Но за днес
има още - традиционното съ-
общение за реда за почист-
ване. Първият и вторият ред
чинове почистват в класната
стая. Третият и четвъртият са
в коридора и на стълбите. Пе-
тият ред - в тоалетните."

Чува се роптаене от тези,
които седят на петия ред, но
всички стават, хващат мопо-
вете, парцалите и кофите от
килера, който е в задната
част на класната стая, и под-
хващат задачите. Това се
случва във всички японски
училища

всеки ден
Тези, които идват за първи

път в Япония, са шокирани
от чистотата на тази страна.
Тогава забелязват липсата на
кошчета за боклук. И метачи
по улиците. И тогава се чу-
дят: как Япония успява да ос-
тане толкова чиста?

Отговорът е прост: жите-
лите на страната я поддър-
жат така. Почистването е във
всекидневния график на учеб-
ните часове по време на 12-
годишното обучение на де-
цата, казва Майко Аванен,
зам.-директор на офиса в То-
кио на правителството на
префектура Хирошима. "И у
дома родителите също ни
учат, че е много лошо да не
поддържаме чистота и ред в
стаята си и в своите неща."

Включването на този еле-
мент на социално самосъз-
нание в учебната програма
помага на децата да развият

отговорност
за всичко около тях. Кой ис-
ка да замърси и развали учи-
лището, в чието почистване
участва всеки ден? "Поняко-
га не ми се е случвало да
чистя", спомня си превода-
чът Чика Хаяши, "но аз ис-
ках, защото това беше част
от всекидневието. Мисля, че
почистването на училището
е много полезно нещо. Нау-
чаваме колко е важно да по-
емем отговорност за чисто-
тата на тези места които ние
използваме". С порастване-

Чисто по японски: Страната, в която
по улиците няма кошчета за боклук
С порастването на децата тяхната зона на
отговорност за хигиената се разширява:
училището, кварталът, градът, страната

то на децата тяхната зона на
отговорност за чистотата се
разширява - първо към квар-
тала, след това към града и
цялата страна.

Когато децата дойдат на
училище оставят обувките си
в шкафчета и

сменят обувките си
в маратонки. Вкъщи хората

офис служителите и прода-
вачите в магазини

почистват улиците
около работното място. Де-
цата участват доброволно в
ежемесечното почистване на
своята зона, събират боклук
по улиците в непосредствена
близост до училището. В жи-
лищните райони почистване-
то е редовна дейност, въпре-
ки че обикновено няма поч-
ти нищо за почистване.

Дори банкнотите излизат
от банкомата чисти. Въпре-
ки това парите са склонни да
събират мръсотия, така че в

Япония те никога няма да ви
дадат сметка директно в ръ-
ка. В магазини, хотели и до-
ри в такси ще видите малка
поставка, върху която се пос-
тавят парите.  Освен това от-
чита наличието на невидима
мръсотия - бактерии и мик-
роби. Когато японец получи
настинка или грип, той носи

медицинска маска

за да не зарази другите. То-
ва намалява разпространени-
ето на вируси по време на
сезонните епидемии и поз-
волява да се спестят пари за
медицински услуги и да се

оставят уличните си обувки
на входа на апартамента.
Майстори, които идват да
поправят нещо, свалят обув-
ките си и се разхождат из
апартамента в чорапи. С по-
растването на децата тяхна-
та зона на отговорност за чис-
тотата се разширява - първо
към квартала, след това към
града и цялата страна.

Същото се случва и на
японските музикални фестива-
ли. На рок фестивала Фуджи,
най-старият и най-големият в

Япония, феновете носят целия
си боклук със себе си, докато
не намерят кошче за боклук.
Пушачите са помолени да до-
несат пепелници със себе си
и "да се въздържат от тютю-
нопушене, където димът може
да попречи на другите", се каз-
ва на уебсайта на фестивала.
Можете ли да си представите
това на известния фестивал в
Уудсток през 1969 г., прове-
ден под дъжда, в калта и ан-
тисанитарни условия?

Всеки ден се виждат при-
мери за социална отговор-
ност в живота на японците.
Около осем часа сутринта

намалят загубите от пропус-
нати работни дни.

Как японците станаха та-
кива фенове на чистотата? То-
ва очевидно не е нещо ново,
тъй като морякът Уил Адамс,
който е първият англичанин,
стъпил в Япония, го забеляз-
ва още през 1600 г.  Джайлс
Милтън в биографията на
Адамс "Самурай Уилям"  от-
белязва, че "аристокрацията
е била безупречно чиста", ка-
нализацията и тоалетните са
примерни, докато улиците на
английските градове по оно-
ва време "често са били пре-
пълнени с екскременти".

Японците се ужасяват, че
европейците пренебрегват
личната хигиена. Част от та-
зи загриженост може да се
обясни с практически съоб-
ражения. В горещия влажен
климат на Япония храните
бързо се развалят, бактерии-
те се размножават, вирусите
се разпространяват. Така хи-
гиената става основно здрав-
но условие.

Но все пак пълното обяс-
нение се крие по-дълбоко.
Чистотата е важно понятие в

будизма
дошъл на японска почва от
Китай и Корея между VІ и

VІІ век. И в Дзен будизма,
проникнал в Япония от Ки-
тай през 12-13 век, ежеднев-
ните дейности като готвене
и почистване се считат за ду-
ховни упражнения, сходни с
медитацията. "В Дзен изми-
ването на мръсотията както
във физически, така и в ду-
ховен план, играе важна ро-
ля във всекидневната прак-
тика", казва Ерико Куугаки
от храма Шиншо-джи в Фу-
куяма (префектура Хироши-
ма). В Книгата на чая на
Окакура Какузо, класическо
произведение за чайната це-
ремония и вградената в нея
философия Дзен, авторът пи-
ше, че в стаята, в която се
провежда чайната церемония
всичко е напълно чисто. Ня-
ма и петънце от прах в най-
тъмния ъгъл. Защото ако от-
криете петна от прах, тогава
собственикът не е майстор
на чай.

Написана е през 1906 г.,
но е вярна и днес. Преди це-
ремонията да започне в чай-
ната къща "Сейфукан" в Хи-
рошима, ще видите как по-
мощникът на майстора на
чая буквално обира татами-
то на пода с кафява хартие-
на лента, като по този начин

обира и най-
малките прашинки
Защо всички будистки дър-

жави не са толкова чисти?
Факт е, че много преди бу-
дизма Япония има своя ре-
лигия - шинто ("пътят на бо-
говете"), в сърцето на която
се крие чистота и която и до
днес е в основата на японс-
ката идентичност. На Запад
понякога се казва, че чисто-
тата е втората добродетел след
благочестието. В шинтоизма
тя е благочестива. Така чис-
тотата по будистки начин пад-
нала върху почвата, подгот-
вена от шинтоизма - япон-
ците вече я практикували.

Ако живеете в Япония, то-
гава бързо свиквате с такъв
чист начин на живот. Спрете
да духате носа си на публич-
но място, започвате да изпол-
звате дезинфектант за ръце,
който се осигурява от мага-
зини и офиси на купувачи и
клиенти. Научаваш се да

сортираш битовите
си отпадъци в
10 категории

за да ти помогне да ги рецик-
лираш правилно. И скоро, как-
то Уил Адамс отбеляза в нача-
лото на 17-ти век, забелязва-
те, че качеството ви на живот
се е подобрило. След това, ко-
гато се върнете в родината си,
ще изпитате шок при вида на
варвари, които кихат и каш-
лят право в лицето. Или да
влезете в къщата си с мръсни
обувки. Каквото е немислимо
в Япония. Но все още има на-
дежда. В крайна сметка поке-
моните, суши баровете и теле-
фоните с камера не завладяха
света веднага.

Новодошлите в Япония са изумени от изключителната
чистота навсякъде.

Децата участват доброволно в ежемесечното
почистване на своята зона, събират боклук по улиците

в  близост до училището

В Дзен будизма измиването на мръсотията както във
физически, така и в духовен план, играе важна роля във

всекидневието.

Снимки Би Би Си
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- Какво Ви мотивира да се канди-
датирате за общински съветник и
защо точно в листата на БСП?

 - Според мен един от основните
проблеми на малките общини и
селата е обезлюдяването. Все по-
често и все повече млади хора пред-
почитат да учат, работят и живеят в
големите градове и най-вече в Со-
фия. Моите приятели и познати
смятат, че не могат да се реализират
в община Костенец. Те не се интере-
суват от местните проблеми и от
тяхното разрешаване. Аз искам пове-
че млади и образовани хора да се
ангажират с администрацията и
управлението на общината. Смятам,
че Костенец има нужда от нови идеи,
нови решения, нови предложения.

Кандидат за общински съветник
съм от листата на БСП, защото
смятам, че тя е най-социалната
партия в България. Платформата на
партията за явяване на местни избо-
ри 2019 г. и ,,Визия за България "
залагат цели и ангажименти, които
отговарят и на личните ми приорите-
ти като бъдещ съветник. Също така
познавам голяма част от членската
маса и мисля, че те са почтени и
качествени хора.

 - Вие сте едва на 25 години. Как
ще отговорите на избиратели, които
ще бъдат скептични, че сте твърде
млада и нямате нужния опит?

 - За да бъдат защитени интересите
на жителите, в общинския съвет
трябва да има както опитни, така и
млади хора. От младите съветници се
очаква да разбират и защитават
интересите на тяхното поколение. Те
трябва да дадат импулса и новата
енергия хубавите неща в общината да
се случат. В цяла България БСП е
заложила и на младите - има над 500
кандидати за общински съветници и
21 са кандидатите за кметове, които
са под 35 годишна възраст. Опитните
хора винаги могат да помогнат с
личния си опит и знания. И опитни-
те, и младите хора трябва да работят
заедно за по-доброто бъдеще на
жителите на своите общини. Както и
всички те трябва да бъдат надпартий-
ни, когато се взимат решения за
жителите на Община Костенец.

 - В кои сфери на дейността на
Общинския съвет ще работите, ако
бъдете избрана?

 - Бакалавърската ми специалност е
"Национална сигурност и културно
историческо наследство" и сферата,
която представлява интерес за мен е
културата. В близост до Община Косте-
нец се намира крепостта Траянови
врата. През последните няколко години
тя беше посетена от много туристи.

Ùå áúäà ãëàñà íà ìëàäèòå
â Îáùèíñêèÿ ñúâåò â Êîñòåíåö

Тереза
ПЕТРОВА,
сътрудник

във в. ЗЕМЯ,
кандидат
в листата

на "БСП за
България"

за общински
съветници
в община

Костенец с
преференциален

номер 114

Всяко населено място може да бъде
популяризирано с историята, която
носи и обичайте, които съхранява и
предава на следващите поколения. В
Костенец характерни празненства са
кукерите и Войданки. Друго важно за
мене е младите хора да спортуват. Ще
съдействам залите в общината да
бъдат добре подържани, да имат необ-
ходимите условия, за да могат младите
да прекарват свободното си време в
залата. За всеки спорт, за които има
желаещи, ще се постарая да има тре-
ньори и зала. Изключително важно е
Общинският съвет и съветниците да
помогнат на полицията в борбата
срещу големия брой младежи, които
употребяват алкохол и наркотични
вещества. Много често забелязвам
младото поколение да стои да късно
навън и да консумира алкохол. Според
мен вниманието им трябва да се
ангажира със спорт, изкуство, култура
и общината може да помогне за това.
Родителите трябва да са спокойни, а
децата здрави и успешни.

 - Кои са конкретните ангажимен-
ти, които поемате към избирателите
от Костенец? Как ще поддържате
обратна връзка с тях, за да решавате
конкретните им проблеми?

 - Аз и семейството ми винаги сме
живели в Костенец. Познавам по-
голяма част от жителите в града,
едни от тях са ми съседи, с други съм
била в един клас, с трети в момента
сме в една компания, с други члену-
ваме в една партийна организация.
Връзка с мене ще има всеки един
гражданин, независимо дали е избрал
да подкрепи мен или не. Всеки един,
които потърси моето съдействие, ще
го получи. Бих се ангажирала лично
с всяка една отправена молба. Също
така мой ангажимент ще е подобрява-
не на инфраструктурата - довършване
на започнатата подмяна на водопро-
вода, както и това да се ремонтират и

Моите
приятели
и познати
смятат, че
не могат
да се
реализират
в община
Костенец.
Искам
това да се
промени в
следващите
четири
години!

Казвам се Тереза Наскова
Петрова, на 25 г. и съм родена
в Костенец. Завършила съм
испанска гимназия в София.
Магистър съм от Университета
по библиотекознание и инфор-
мационни технологии (Уни-
БИТ), София. Работя като
съдрудник във в. "Земя". В
свободното си време обичам
да чета книги и да контакту-
вам с хора. Девизът ми е "За
новите решения, който идват с
новите хора". Смятам, че мога
да внеса нова енергия и да
донеса промяна в нашия град.

Аз искам моите съграждани
да получат достойна трудова
реализация и да останат в
родния Костенец. Конкретните
ми цели са:

- Хората да могат да
използват пълноценно в нашия
град най-голямото богатство -
минералната вода.

- Работещи, а не пустеещи
предприятия.

- Създаване на Общински
фонд за поощряване на млади-
те таланти и преподаватели.

- Развитие на културно
историческото наследство.

подобрят пътища-
та между Косте-
нец и околните
села. Огромен
проблем, по
който с общи
усилия трябва да
се търсят реше-
ния е привлича-
нето на инвести-
ции, защото
ежедневно стоти-
ци хора от Косте-
нец пътуват на
работа в други
общини и в
столицата. Трудо-
вата заетост в
родния ни град
ще е мой приори-
тет. Ако аз не
мога да помогна
ще потърся
съдействието на
експерти, на
администрацията
на общината или
на другите об-
щински съветни-
ци. Аз се надявам
да бъда гласа на
младите в Об-
щинския съвет.
Искам те да се
чувстват добре, да
останат в общи-
ната и да се

изградят като достойни и отговорни
жители на държавата.

- Какво може да направи повече
общината в областта на образовани-
ето, здравеопазването, за развитие
на културния живот?

През последните няколко години
общината е финансирала болницата,
училищата и е помогнала за развити-
ето на културния живот. Според мене
отделените средства не са достатъчни.
Проведох личен разговор с директора
на болницата в Костенец. Д-р Хрис-
тоскова ми сподели, че с отделените
средства, болницата се издържа трудно
и няма възможност да закупи нова
апаратура. В Костенец има минерална
вода, която не се използва пълноцен-
ни. Във вилно селище Костенец има
минерална баня, която не работи от
години. Смятам, че могат да се прив-
лекат инвеститори и тя отново да
функционира. БСП предлага чрез
Министерството на регионалното
развитие и благоустройството да бъде
създаден фонд, чрез който да се изгра-
ди инфраструктурата на лечебните
води и да се осъществи връзка от
извора до потребителите в общините с
минерални извори. Така държавата, а
не общината ще възстанови тръбите.
В резултат на това отново ще зарабо-
ти Костенец. Във връзка с образова-
нието предлагам в училище да бъде
създадена паралелка за масажисти(не
говорим за кинезитерапевти, за които
се изисква висше образование), както
и за спортни аниматори.Ще настоява-
ме да направим ежегоден кръг от
състезания по джудо. В общината е
открит музей, който посетих лично и
смятам, че трябва да има повече
артефакти, които да привличат както
жителите на общината, така и посети-
тели от други населени места.

Интервюто взе
Теофан ГЕРМАНОВ
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На 30 октомври в Младеж-
кия театър "Николай Бинев"
ще се състои премиерата на
спектакъла "Ромео и Жулиета"
- нов, различен, младежки и
вълнуващ поглед към една от
най-великите трагедии на
Уилям Шекспир.

Спектакълът стъпва върху
изключителния и вечен пре-
вод на незабравимия Валери
Петров. Режисьор на "Ромео
и Жулиета" е Анастасия Събе-
ва, която е работила успешно
в Младежки театър, поставяй-
ки вълшебния и приказен
спектакъл "Алиса в страната
на чудесата" през 2016 г.,
който все още e част от
репертоара на театъра.

Сценограф и костюмограф
на проекта "Ромео и Жулиета"
е Ада Паунова, композитор е
Добромир Кисьов, а отгово-
рен за хорографията е Алек-
сандър Манджуков.

Ñïåêòàêúëúò "Íèå
âðàá÷åòàòà" ñå
èãðàå â Òúðãîâèùå

"Ние врабчетата" влиза в ре-
пертоара на Драматичния те-
атър в Търговище. Премиера-
та бе на 22 октомври. Предс-
тавлението срещна публиката
с героите от птичия свят на
Йордан Радичков: Драги ми
Господине, Смрадовранка,Чир
и др. Чрез историите си враб-
четата искат да разкажат, под-
ражавайки на човека, негови-
те грешки. Човек се оглежда
все едно в криво огледало и
престава да бъде важен и горд,
и се смирява. Режисьор е Съ-
би Събев, а драматизацията -
на Моника Угренова. В роли-
те влязоха актьорите: Алексан-
дър Писев, Сияна Янева, Ата-
нас Махнев, Маргарита Мар-
кова и Йордан Любомиров. ç

Êâàðòåò "Ôèëõàðìîíèêà" ñ ãàñòðîë â Ìîñêâà çà Äåíÿ íà áóäèòåëèòå
Най-новата формация на

Софийската филхармония
"Филхармоника" откри се-
зона на 21 октомври в ка-
мерна зала "България". 250-
годишнината от рождени-
ето Моцарт е нишката, обе-
диняваща четирите концер-
та, които музикантите са
подготвили през втория си
сезон. На 21 октомври те
изпълниха Струнен квартет
KV 464 в ла-мажор от Вол-
фганг Амадеус Моцарт -
произведение, което Бето-
вен подробно изучава и
преписва в знак на възхи-
щение. Във втората част
прозвучаха един от най-

Зубин Мета изнесе
последния си концерт с
Израелската филхармония
Световноизвестният
83-годишен диригент
Зубин Мета изнесе
последния си концерт
в Тел Авив с филхар-
моничния оркестър
на Израел, преди да
излезе в пенсия.
Индийският маестро
оглавяваше в продъл-
жение на 50 години
тази филхармония.
Миналата година той
се лекува от тумор.
Мета е едно от най-
уважаваните имена в
света и почетен
диригент на оперните
театри в Милано,
Виена, Монреал, Лос
Анжелис и Ню Йорк.

Голяма изложба във
Франкфурт е посветена
на Ван Гог
Тя представя пълно-
ценно творчеството
на Винсент Ван Гог и
бе открита днес в
музея "Щедел".
Показани са над 120
картини и рисунки
на видния предста-
вител на постимпре-
сионизма. Най-
цялостното предста-
вяне на негови
творби в Германия
за почти 20 години.
Изложбата показва
появата на "мита
за Ван Гог" около
1900 г. и въздействи-
ето му върху експре-
сионистите.

:

Íàêðàòêî

Õîðúò íà ñîôèéñêèòå ìîì÷åòà ñ âïå÷àòëÿâàù êîíöåðò,
ïîñâåòåí íà ÿïîíî-áúëãàðñêèòå îòíîøåíèÿ

Магията на Хора на со-
фийските момчета ще бъ-
де представена в 30-ите
юбилейни Дни на японска-
та култура. Зрителите ще
се насладят на концерта на
24 октомври от 19.00 ч. в
голямата зала на Нацио-
нална музикална академия
"Проф. Панчо Владигеров".
Съставът ще изпълни кон-
церт, посветен на българо-
японските отношения. Съ-
битието е с подкрепата на
Посолството на Япония в
България. Входът е свобо-
ден.

Съставът ще представи и
новия си компактдиск, из-
даден през 2019 г. -"Софий-
ските момчета на Япония",
който ще предостави на
зрителите и документални
записи от тяхното концерт-
но турне в Япония през 2015

Êîéíà Ðóñåâà è Ñòåôàí Ìàâðîäèåâ
èãðàÿò â êëàñèêàòà
"Ðîìåî è Æóëèåòà"

красивите квартети на
Франц Шуберт, известен
като "Розамунда".

Освен в Камерна зала
"България", съставът ще гос-
тува в Москва, където ще
изнесе концерт на Деня на
народните будители - 1 но-
ември, по покана на Бъл-
гарския културен институт.
В програмата са включени
произведения от Марин Го-
леминов, Милчо Левиев и
Дмитрий Шостакович.

"Игри на въображение-
то" е заглавието на концер-
та на 16 декември. В наве-
черието на Коледа съста-
вът ще предложи изцяло

Част от екипа са и Сава
Драгунчев, който е консултант
по шекспиров стих, както и
Августина-Калина Петкова,
актриса в спектакъла и автор
на текстовете на песните в
"Ромео и Жулиета".

Ще участват актьори от
трупата на Младежки театър
"Николай Бинев", така и гост-
актьори, които заедно сфор-
мират страхотен и изключи-
телно талантлив екип. В него
по забележителен начин си
партнират артисти от различ-
ни възрасти и опит. Ще видим
Явор Вълканов, Кремена
Деянова, Николай Луканов,
Станислава Николова, Боян
Арсов, Августина-Калина
Петкова, Юлиян Петров,
Ахмед Юмер, Николай Влади-
миров, Велизар Емануи-
лов.Със специалното участие
на Стефан Мавродиев и
Койна Русева. ç

романтична програма, ко-
ято включва лиричния ци-
къл "Кипариси" на Антонин

Дворжак и единствения
струнен квартет на Морис
Равел. ç

г. Хорът е под ръководство-
то на проф. д-р Адриана
Благоева и с нейна подк-
репа печели престижни наг-
ради с участията си в на-

ционални музикални фору-
ми. Момчетата не веднъж
са показвали таланта си и
в чужбина с концерти и за-
писи на многобройни пес-

ни. Впечатляващ факт е, че
хорът изпълнява произведе-
ния в различни музикални
стилове и жанрове - от 14
век до наши дни. ç
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ЕС никога няма да
реши да се раздели с
Великобритания без
споразумение, заяви в
Европейския парламент
председателят на Евро-
пейския съвет Доналд
Туск, цитиран от БТА.

Туск добави, че е във
връзка с държавните и
правителствените ръково-
дители в ЕС по въпроса
как да действат с молба-
та на правителството в
Лондон за ново отгалане
на оттеглянето на Вели-
кобритания.

Ще решим в следващи-
те дни, много е важно
какъв път ще избере
британският парламент.
Трябва да бъдем готови
за всякакво развитие, но
едно трябва да бъде ясно
- раздяла без споразуме-
ние никога няма да бъде
предпочитанието на ЕС,
заяви Туск.

Беше болезнено толко-
ва много време да се
отдели на въпроса с

Áðþêñåë äîïóñêà îòñðî÷âàíå íà
Áðåêçèò ñ 1 ìåñåö èëè ïîâå÷å

Òóñê: ÅÑ íèêîãà íÿìà äà ïðèåìå äà ñå
ðàçäåëè ñ Ëîíäîí áåç ñïîðàçóìåíèå

Íàêðàòêî

:

Земеделски производители със
своите трактори участваха в

протест в Берлин срещу селскос-
топанската политика на германс-

кото правителство и на ЕС .
Протести имаше и в други

германски градове.

Áàøàð Àñàä íåî÷àêâàíî ñå ïîÿâè
íà ôðîíòîâàòà ëèíèÿ â Èäëèá

Сирийският президент
Башар Асад заяви вчера
при неочаквано посещение
в провинция Идлиб, че бит-
ката, която сирийската ар-
мия води срещу джихадис-
тите и бунтовниците там, е
за да се сложи край на вой-
ната, разкъсваща Сирия от
2011 г., предаде АФП.

Сирийският президент
пристигна на фронотвата
линия в провинция Идлиб
за среща с военнослужещи-
те. На сайта на сирийската
агенция е качена снимка на
Асад, който говори с вой-
ниците в селището Ал Ха-
бит, където е разположен
един от гарнизоните на си-
рийската армия. "Ние вина-
ги сме казвали и пак каз-

Снимки Пресфото БТА

ваме, че битката за Идлиб
е основата за прекратява-
нето на хаоса и за унищо-
жаване на тероризма на ця-
лата сирийска територия",
заяви Асад, цитиран от пре-
зидентската пресслужба.

По думите му решение-
то да се изпрати сирийска-
та армия към Североизточ-
на Сирия след началото на
турската военна операция,
не е било политическо ре-
шение, а конситуционен и
национален дълг. "Когато се
сблъскваме с агресия, всич-
ки сирийци са длъжни да
застанат рамо до рамо. За
съжаление, това не беше та-
ка в първите години на вой-
ната и агресията срещу Си-
рия", допълни Асад. ç

При протестите,
които от една седмица
разтърсват Багдад и Южен
Ирак, са убити 157 души,
главно в столицата, и почти
всички от тях са демонст-
ранти, се казва в публику-
ван вчера официален
доклад. 70 процента от
жертвите са улучени от
бойни куршуми в главата и
гърдите. Властите обявиха,
че са уволнени редица
ръководители на службите
за сигурност в седем от
18-те провинции на
страната.

Въоръжен мъж
открадна линейка в
норвежката столица Осло и
прегази с нея няколко
души. Мотивите му не са
известни. Полицията го е
задържала.

Масово сбиване
между турци и кюрди се
разрази в германския град
Херне (в провинция Северен
Рейн - Вестфалия), съобщи
местната полиция. Около 60
души са участвали в
сбиването, станало късно в
понеделник. Полицията е
успяла да сложи край на
безредиците. В последно
време в Германия няколкок-
ратно имаше сблъсъци
между представители на
турската и кюрдската
общности заради военната
операция на Турция в
Северна Сирия. Миналата
седмица кюрдски демонст-
ранти в Херне нападнаха
турско кафене и павилион.

Белгийските военни
се връщат към употребата
на карти и компас при
ученията по ориентиране.
Медиите уточняват, че
връщането към старите
начини за ориентиране се
налага от съображения за
сигурност. Отбелязва се, че
при учение на НАТО
миналата година са били
установени смущения на
спътниковия сигнал от
системата ДжиПиЕс на
САЩ.  Нуждата за ориента-
ция без спътниково
насочване ще се запази
заради техническата
възможност за заглушаване
на спътниковите сигнали.

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви пред Европей-
ския парламент в Страсбург, че се консултира с евролидерите как да
отговорят на молбата на Великобритания за отлагане на Брекзит.
Споразумението с Лондон е на базата на договореното с бившия

премиер Тереза Мей, напомни Туск.

120-годишен морски фар в
Дания бе преместен по
специални релси на 80 м в
сушата заради ерозията на
бреговата ивица в Ютланд на
Северно море. През 1990 г.
23-метровият фар се е
намирал на около 200 м от
водата, които сега са се
стопили на около 6 м

британското напускане,
посочи пред евродепута-
тите председателят на
Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер. Според
него са прахосани много
време и енергия. Беше
необходима огромна
работа за постигане на
промените в споразуме-
нието с Лондон, допълни
Юнкер.

Премиерът Борис
Джонсън е изправен пред
опасна процедура по
ратифициране на сделка-
та за Брекзит в британс-
кия парламент, след като
председателят на Камара-
та на общините отказа
ден по-рано да разреши
гласуване по нея.

ЕС, който търси реше-
ние на кризата с Брекзит,
откакто британците гласу-
ваха с 52 процента за и
48 против на референду-
ма през 2016 г. за напус-
кане на ЕС, реши в
неделя да си спечели
време, вместо да бърза

да излезе със становище
по молбата на Джонсън
за удължаване на срока.

От гледна точка на
Брюксел възможностите
за удължаване варират от
само 1 допълнителен
месец - до края на ноемв-
ри, до 6 месеца или
повече.

Правителството в

Лондон иска Великобри-
тания да напусне ЕС на
31 октомври. Парламен-
тът трябва да гласува
всеки момент на второ
четене законодателство-
то, известно като Зако-
нопроект за излизане,
след което могат да
бъдат предлагани измене-
ния по него. ç
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Императорът на Япо-
ния Нарухито официално
обяви вчера възкачването
си на престола в съответ-
ствие с японската консти-
туция и закона за импера-
торския дом. Той направи
обръщение на церемония-
та по интронизацията си в
Токио, съобщи ТАСС.

"Възкачвам се на
престола в съответствие с
конституцията и закона за
императорския дом. Про-
веждайки церемонията по
възкачването на престола,
обявяваме това на страна-
та и на целия свят", каза
монархът. Суверенът
произнесе прокламацията
си, седнал на императорс-
кия трон "Такамикура" -
висока 6,5 м декоративна
конструкция, наподобява-
ща беседка. Тронът беше
пренесен от бившия
императорски дворец в
древната столица Киото,
където императорите са
живели допреди 150 годи-
ни. Меч и украшение - две
от "трите свещени съкро-
вища", които Нарухито
наследи от Акихито, бяха

ßïîíñêèÿò èìïåðàòîð Íàðóõèòî ïðîâúçãëàñè
âúçêà÷âàíåòî ñè íà Òðîíà íà õðèçàíòåìàòà

Бразилският депутат
Едуардо Болсонаро, син на
президента Жаир Болсона-
ро, стана председател на
парламентарната група на
Социаллибералната партия
в долната камара на Конг-
реса, предаде Ройтерс.

С активното ходатайст-
во на баща си Едуардо
Болсонаро успя да събе-
ре достатъчно подкрепа,
за да свали досегашния
партиен парламентарен
лидер Делегадо Валдир,
който призна поражение-

Ñèíúò íà áðàçèëñêèÿ ïðåçèäåíò îãëàâè
ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà íà ïàðòèÿòà ìó

Канадският премиер Джъстин Трюдо спечели втори мандат начело на
страната. Либералната партия на Трюдо е победител и води в 155 от

338  изборни района в Канада. Партията губи мнозинството си в
парламента, но все още разполага с достатъчно места за създаване на
стабилно правителство с подкрепата на по-малки политически сили.

Снимки Пресфото БТА

Ïðàâèòåëñòâîòî íà Øèíäçî
Àáå ïîìèëâà îêîëî 550 000 äóøè,
îñúäåíè çà äðåáíè ïðåñòúïëåíèÿ

то си в социалните медии.
Борбата за контрола над
партията и натрупаните й
средства за кампания за
местните избори догодина
доведе миналата седмица
до атака на президента
срещу основателя й Луси-
ано Бивар и призив на
Болсонаро за одит на пар-
тийните финанси.

Партията е втората си-
ла в бразилския Конгрес
и бе използвана като плат-
форма за успешната пре-
зидентска кампания на

Êàíàäñêèÿò ïðåìèåð Äæúñòèí Òðþäî
ñïå÷åëè èçáîðèòå

Канадският премиер
Джъстин Трюдо спечели
втори мандат на парламен-
тарните избори в Канада,
но загуби мнозинството си
в парламента, предаде АП.
Според неокончателни ре-
зултати Либералната партия
печели 157 депутатски мес-
та - с 13 по-малко от необ-
ходимите 170 за мнозинст-
во в 338-членната долна ка-
мара на канадския парла-
мент.

Въпреки загубеното пар-
ламентарно мнозинство Ли-
бералната партия на Трюдо

получи добри резултати на
изборите. Либералите са на
първо място след вота и
имат най-големи шансове
за сформиране на прави-
телство. Загубата на мно-
зинство обаче означава, че
ще имат нужда от подкре-
пата на опозицията, за да
прокарват закони в парла-
мента.

Канадците гласуваха за
прогресивна програма и за
решителни действия срещу
климатичните изменения,
заяви Джъстин Трюдо. Ка-
надците "отхвърлиха разде-

Императорът на Япония Нарухито официално обяви възкачването си на престола

Едуардо Болсонаро, син на президента Жаир Болсонаро, стана
председател на парламентарната група на Социаллибералната

партия в долната камара на Конгреса. Това предизвика недоволст-
во сред депутатите на партията и то застрашава кандидатурата  на

Едуардо за посланик в САЩ.

поставени до него, а
третото съкровище -
огледало, остава в храма
Исе, най-святото място в
шинтоистката религия.

Нарухито (59 г.) получи
императорските пълномо-
щия на 1 май, след като
баща му, 85-годишния
Акихито, се оттегли от
престола. Той е 126-ият
император на най-старата
наследствена монархия в
света, която според
историци датира от 1500
години.

Сред гостите на цере-
монията имаше представи-
тели на около 180 държави
и международни организа-
ции. България беше предс-
тавлявана от президента
Румен Радев. Сред  гости-
те бяха германският прези-
дент Франк-Валтер Щайн-
майер, британският прес-
толонаследник принц
Чарлз, филипинският
президент Родриго Дутер-
те, лидерката на Мианма
Аун Сан Су Чжи и шефката
на дипломацията на ЕС
Федерика Могерини.

Нарухито е историк по

образование, свири на
виола и е специалист по
воден транспорт, учил е в
Оксфорд. Императрица
Масако е завършила
Харвард, тя е бивша
дипломатка.

За да отбележи случая,
правителството на Шин-
дзо Абе помилва около
550 000 души, осъдени за
дребни престъпления като

пътнотранспортни наруше-
ния и изборни измами.
Предвоенният обичай за
императорско помилване
предизвика критики, тъй
като беше сметнат за
недемократичен и полити-
чески мотивиран. Когато
дядото на Нарухито почи-
на през 1989 г., бяха
помилвани над 10 млн.
души, а на 2,5 млн. беше

дадена амнистия, за да
честват интронизацията
на Акихито.

Очаква се церемонията
по интронизация на
Нарухито да струва на
японците 150 млн. долара,
с 30 процента по-скъпо от
тази на предишния импе-
ратор Акихито през 1990 г.,
главно заради по-големия
брой гости. ç

лението, негативизма" и
строгите икономии, каза
още канадският лидер.

Трюдо разкритикува по
време на предизборната си
кампания бюджетните ико-
номии, които според него
щяха да последват след
евентуална изборна победа
на консерваторите, пред-
вождани от Андрю Шиър.
Трюдо разкритикува и пла-
новете на опонентите си да
отменят данъка върху въг-
леродните емисии, въведен
от правителството на либе-
ралите. ç

Жаир Болсонаро минала-
та година. Подкрепящите
Бивар депутати внесоха
подписка за връщането на
Валдир начело на парла-
ментарната група. Този
конфликт може да погре-
бе шансовете на Едуардо
Болсонаро да бъде одоб-
рен от Сената за посла-
ник на Бразилия в САЩ.
Сега изглежда, че канди-
датурата му няма достатъч-
на подкрепа в горната ка-
мара на Конгреса, отбе-
лязва Ройтерс. ç
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Единственият българин
в тенис елита Григор
Димитров най-после
регистрира юбилейната
победа номер 300 в
професионалната си
кариера, елиминирайки
Дамир Джумхур в първия
кръг на турнира от серии-
те АТР 500 във Виена. За
95 минути игра в залата в
австрийската столица
Гришо надделя с 6:3, 7:5 и
записа четвърти успех в
четвъртия сблъсък срещу
босненския противник.
Това е и първа победа
изобщо във Виена, като
българинът миналата
година дебютира на тази
сцена, но отпадна от
Михаил Кукушкин в
трисетова битка, в която
направи над 60 непредиз-
викани грешки.

Григор бе далеч от най-
високото си ниво и има-
ше доста колебания във
втория сет, в който три
пъти повеждаше с про-
бив, но в крайна сметка
успя да затвори мача под
напрежение от първия
опит. Ако първият му
сервис работеше по-
надеждно (само 45%
успеваемост), то той
вероятно щеше да се
нуждае от по-малко
усилия, за да елиминира
агресивния и непредска-
зуем в този двубой Джум-
хур.

"Мисля, че това бе

Беше един от онези мачове, през които просто трябва да
се промъкнеш, анализира българският тенисист

Френското списание "Франс
Футбол" обяви имената на 30-те
футболисти, които са номинирани
за "Златната топка" през 2019 го-
дина. С най-много представители
е европейският клубен шампион
Ливърпул, който има 7 футболисти
сред посочените: Садио Мане, Ро-
берто Фирмино, Трент-Александър
Арнолд, Джорджинио Вайналдум,
Мохамед Салах, Върджил ван Дайк
и Алисон Бекер.

Спечелилият през септември
четвърта награда на ФИФА The Best
Лионел Меси от Барселона и голя-
мата звезда на Ювентус Кристиа-
но Роналдо очаквано също са сред
номинираните, но от листата от-
съства носителят на "Златната топ-
ка" за миналата година Лука Мод-
рич от Реал (Мадрид).

Победителите ще бъдат опреде-
лени след гласуване на специално
жури от 180 журналисти от целия
свят. Церемонията по награждава-
нето ще се състои на 2 декември
в Париж.

Ето и всички номинирани за наг-
радата: Върджил ван Дайк (Ливър-
пул/Холандия), Бернардо Силва
(Манчестър Сити/Португалия), Хьон
Мин Сон (Тотнъм/Южна Корея), Ро-

Ëèâúðïóë ñ íàé-ìíîãî ôóòáîëèñòè ñðåä
íîìèíèðàíèòå çà "Çëàòíàòà òîïêà"

34-годишният футболист на Реал (Мадрид) и хърватски национал Лука Модрич не
попадна сред номинираните за "Златната топка", въпреки че миналата година получи

ценната награда

Новакът този сезон Ше-
филд Юнайтед излъга у дома
Арсенал и го победи с 1:0 в
последния мач от деветия
кръг на английската Висша
лига. Лис Мусе (30) вкара
победния гол за "остриета-
та", които спряха "артилерис-
тите" да излязат на третата
позиция, което щеше да се
случи при техен успех.

След половин час игра до-
макините поведоха в резул-
тата. При центриране от кор-
нер към далечната греда топ-
ката попадна в Джак О'Ко-
нъл, който с глава я свали
на земята, а Лис Мусе изп-
ревари Гранит Джака и отб-
лизо вкара за 1:0. Минути
след гола "топчиите" имаха
претенции за дузпа, но ре-
ферът Майк Дийн показа
жълт картон на Букайо Сака
за симулация. До края на по-
лувремето гостите се хвър-
лиха в атака, а най-близо до
гол беше Гранит Джака, чий-
то удар бе отразен от врата-
ря Хендерсън.

През втората част "арти-
леристите" имаха превъзход-
ство по отношение владени-
ето на топката, но разоча-
роваха феновете с липсата
на всякакви идеи как да по-
разят противниковата врата.
В крайна сметка до нови по-
падения не се стигна и "ост-
риетата" се поздравиха с
трети успех за сезона, кой-
то ги изкачи до десетата по-
зиция с 12 точки, колкото
имат още четири тима.

Арсенал допусна втора
шампионатна загуба този се-
зон и е пети с 15 точки,
изоставайки на 10 от лиде-
ра Ливърпул и 4 от шампио-
на Манчестър Сити. ç

берт Левандовски (Байерн Мюнхен/
Полша), Роберто Фирмино (Ливър-
пул/Бразилия), Алисон (Ливърпул/
Бразилия), Матайс де Лихт (Ювен-
тус/Холандия), Карим Бензема (Ре-
ал Мадрид/Франция), Джорджинио
Вайналдум (Ливърпул/Холандия),
Серхио Агуеро (Манчестър Сити/Ар-
жентина), Френки де Йонг (Барсе-
лона/Холандия), Юго Лорис (Тот-
нъм/Франция), Душан Тадич (Аякс/
Сърбия), Кристиано Роналдо (Ювен-
тус/Португалия), Килиан Мбапе
(ПСЖ/Франция), Трент-Александър
Арнолд (Ливърпул/Англия), Дони
ван де Беек (Аякс/Холандия), Пи-
ер-Емерик Обамеянг (Арсенал/Га-
бон), Марк-Андре тер Стеген (Бар-
селона/Германия), Садио Мане (Ли-
върпул/Сенегал), Лионел Меси
(Барселона/Аржентина), Рияд Ма-
рез (Манчестър Сити/Алжир), Ке-
вин де Брюин (Манчестър Сити/
Белгия), Калиду Кулибали (Наполи/
Сенегал), Антоан Гризман (Барсе-
лона, Атлетико Мадрид/Франция),
Рахим Стърлинг (Манчестър Сити/
Англия), Маркиньос (ПСЖ/Брази-
лия), Еден Азар (Реал Мадрид/Бел-
гия), Жоао Феликс (Бенфика, Атле-
тико Мадрид/Португалия) и Моха-
мед Салах (Ливърпул/Англия). ç

един от онези мачове, в
които трябваше да наме-
ря начин да победя.
Много силно исках да
намеря необходимия
ритъм. И все пак вярвам,
че имаше някои неща,
които можеше да направя
по-добре", каза бившият
№3 в света.

"Прекрасно е ,че
отстраних Джумхур в
последователни сетове.
Това, от което съм най-
доволен, е начинът, по
който проведох целия
двубой" анализира Гришо.

Следващият противник
на Димитров - поставени-
ят под номер 3 в схемата
Матео Беретини - също

показа доста колебания
при успеха си в три сета
над Кайл Едмънд, като
поиска и медицински
таймаут заради проблем
в десния глезен.

"Беретини играе добре.
Конкретно в тази ситуа-
ция мога да кажа, че
предстои страхотен
двубой. Той натрупа
добри мачове през годи-
ната и затова се чувства
комфортно навсякъде.
Много е уверен и съм
сигурен, че ще опитва
най-добрите си удари и
ще иска да наложи собст-
вения си стил на игра. Но
в същото време, с всеки
следващ мач аз също

трупам увереност и всеки
двубой е толкова важен и
за мен", заяви  Димитров
за следващия си съпер-
ник на турнира във Вие-
на.

Изпитанието за българ-
ския тенисист във втори
кръг във Виена ще бъде
тежко, защото третият
поставен в схемата
Матео Беретини, се бори
за място на финалите в
Лондон. Григор и 23-
годишният италианец
имат един двубой помеж-
ду си до този момент -
през този сезон на "Мас-
търс" турнира в Монте
Карло, а победата беше
за българина - 7:5, 6:4. ç

Íîâàê îñòàâè
Àðñåíàë
èçâúí òîï 4
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Харманли, ІІ част
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Местно време" - Сандански
10.20 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

14 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Трявна
13.00 ТВ пазар
13.15 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

15 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Средец
16.10 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ : "Хрътката" -

криминален сериал, втори сезон, 3 и
4 епизод (п)

18.20 "За историята - свободно" с
Александър Сивилов

19.20 "Местно време" - Белене
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Предизорни акценти
21.00 "Местно време" - обзор
22.00 Киносалон БСТВ : "Хрътката" -

криминален сериал, втори сезон, 5 и
6 епизод

23.50 "За историята - свободно" (п)
00.50 Новини (п)
01.20 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев (п)
03.20 "Лява политика" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни  предаване  за

здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Кълна се - аз всичко бих повторил

документален филм /България,
2010г./, режисьор Йордан Йорданов

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на горските мечоци

анимационен филм
14.45 Сребристият жребец анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Местни избори 2019: Диспут пряко

предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца тв филм /8

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 тв филм /5 епизод/

(12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни  предаване  за

здравословен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм /8

епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 4 тв филм /5 епизод/

п/(12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" -

анимация, сериал, с.4 еп.2
06.30 "Тази сутрин" - информационно

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с.2 еп.39
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.6 еп.69
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал,

с.2 еп.15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

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

с.13 еп.117
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп.6
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.18
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Час пик" - сериал, еп.8
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с.2 еп.22 - 25
08.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.13
09.00 "Час пик" - сериал, еп.8
10.00 "Готъм" - сериал, с.2 еп.6
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп.22
12.00 "Стоте" - сериал, с.5 еп.8
13.00 "Трусът" - екшън, трилър, драма

(Норвегия, 2018), режисьор Йон
Андреас Андершен , в ролите :
Кристофер Йонер, Ане Даал Торп,
Едит Хогенруд-Санде, Йонас Хоф
Офтебро и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.14
16.00 "Час пик" - сериал, еп.9
17.00 "Стоте" - сериал, с.5 еп.9
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп.23
19.00 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно

магазинно предаване
19.30 Студио "Шампионска лига"
19.55 Пряко, Шампионска лига: Аякс - Челси
22.00 Пряко, Шампионска лига: Славия

Прага - Барселона
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 Шампионска лига, обзор
01.45 Шампионска лига /запис/: Интер -

Борусия Дортмунд
03.30 "Бягство от затвора" - сериал, еп.14
04.30 "Неизвестният" - сериал, еп.23

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с.4 еп.19, 20
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" /п./ -

комедийно шоу (2019 - есен), еп.11,
12

10.00 "Залог за любов" - комедия (Русия,
2016), режисьор Артьом Михалков,
в ролите: Ованес Азоян, Андрей
Бурковский, Катерина Шпица, Андрей
Смоляков, Ян Цапник, Вадим Андреев
и др.

12.00 "По средата" - сериал
13.00 "Супер екипаж" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сериал,

еп.87
17.00 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.23,

24
18.00 "По средата" - сериал, с.8 еп.21, 22
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.9

еп.12
20.00 "Новите съседи" - сериал, en.38
21.30 "На гости на третата планета" - сериал

22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.3 еп.6, 7

23.00 Премиера: "Супер екипаж" - сериал,
еп.15, 16

00.00 "Залог за любов" /п./ - комедия
(Русия, 2016)

02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "По средата" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./ - сериал,
еп.1, 2

08.15 "Опасна зависимост" - трилър (тв
филм, Канада, 2016), режисьор
Моника Мичъл, в ролите: Андреа
Боуен, Скот Листър, Чила Хорсдал,
Морган Тейлър Кембъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Отново и отново" - сериал, еп.3, 4
12.15 Телепазар
12.30 "Смъртоносна женитба" - драма,

трилър (тв филм, Канада, 2016), в
ролите :  Шъней  Граймс -Бийч ,
Кристофър Ръсел, Саманта Ферис,
Крисчън Слоун и др.

14.15 "Принцът и аз 4: Приключения в рая"
- романтичен, комедия (тв филм,
САЩ, 2010), в ролите: Кам Хескин,
Крис Гиър, Джонатан Фърт, Селина
Ло и др.

16.15 "Да преживееш Коледа" - комедия,
романтичен (САЩ, 2004), в ролите:
Бен Афлек, Кристина Апългейт,
Джеймс Гандолфини, Катрин О`Хара,
Удо Кир и др.

18.00 Телепазар
18.15 "Човек от стомана" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ ,  Канада ,
Великобритания, 2013), в ролите:
Хенри Кавил, Ейми Адамс, Майкъл
Шанън, Даян Лейн, Ръсел Кроу, Антье
Трауе, Кевин Костнър, Айелет Цурер,
Лорънс Фишбърн и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Перфектно убийство" - трилър,

криминален, драма (САЩ, 1998), в
ролите: Майкъл Дъглас, Гуинет
Полтроу, Виго Мортенсен, Дейвид
Сушей, Сарита Чаудъри и др.

23.15 "Море от любов" - криминален,
романтичен (САЩ, 1989), в ролите:
Ал Пачино, Елън Баркин, Джон Гудман,
Майкъл Рукър, Уилям Хики, Ричард
Дженкинс, Пол Калдерон и др.

01.30 "Отново и отново" /п./ - сериал,
еп.3, 4

03.30 "Бруклинските стражи" - екшън,
трилър, криминален (САЩ, 2009), в
ролите: Ричард Гиър, Дон Чийдъл,
Итън Хоук, Уесли Снайпс, Винсънт
Д`Онофрио, Лили Тейлър, Елън
Баркин и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3 /
п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премиера)

- риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериен

филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 3
00.30 "Скорпион" - сериен филм, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

06.50 "Войната на Фойл" - сериен филм,
сезон 4

09.00 "Ново начало" - драма с уч. на Хедър
МакКомб, Пол Грин, Кирстен Уорън,
Лекси Джиовагноли, Старла Кристън,
Джули Норман и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

11.50 "Стена между две сърца" - комедия с
уч. на Катя Бренер, Щефан Фаупел,
Ханес Янике, Наима Ференбахер,
Юлия-Мария Кьолер и др.

13.50 "Когато играта е от най-голямо
значение" - драма с уч. на Джим
Кавийзъл, Майкъл Чиклис, Александър
Лудвиг, Лора Дърн, Матю Дадарио,
Кланси Браун и др.

16.10 "Невероятният Спайдърмен " -
приключенски екшън с уч. на Андрю
Гарфийлд, Ема Стоун, Рис Айфънс,
Денис Лиъри, Мартин Шийн, Сали
Фийлд и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити сериал
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 8
21.00 "Мъже в черно 3" - екшън комедия с

уч. на Уил Смит, Томи Лий Джоунс,
Ямен Клемент, Джош Бролин, Ема
Томпсън, Рип Торн, Никол Шерцингер
и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Анаконди: Кървавата орхидея" -
приключенски екшън с уч. Джони
Меснър, Кади Стрикланд, Матю
Марсдън, Никълъс Гонзалес, Юджийн
Бърд, Карл Юн, Сали Ричардсън, Морис
Честнът, Анди Андерсън

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 23 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 201

ВОДОРАВНО: "Зелените пагони". Канап. Латерит.
Мур (Роберт). Кати. Илава. Пузо (Марио). Атон. Лаг.
Ресивер. Баро. Балата. ИВЕР. Каре. Анадол. Ла. Та-
лон. Баволе. Боб. "Лара". Ивана. Рали. Акин. МАВ.
Витанов (Теодоси). Кота. Засада. Арат. Напа. Ино-
сан. ТА. Корал. "Гатака". Тим. "Рита". Осака. Лора.
Анам. Кар (Алфонс). Тирамин. Ника. Никитини. Адон.
"Нана". Анаколути.
ОТВЕСНО: Рекуператори. Акилина. ЛАРУС. Рабат.
ПОМОРИН. Лен. Зибел. Лазар. Рака (Джулио). На-
кова. Олина. Арами. Липа. ЕЛАНА. Осили. ИТА. "Та-
ран". Раван. Танин. Пелит. Табак. Доган. "На". Па.
Обада. Икаса (Хорхе). "Аник". "Катина". Овино. Ато-
ми. Гел. Рилов (Аркадий). Танас. "Кал". Коралов
(Емил). Ламар. Какаду. Нива. ЕЛЕНА. "Атака". От
(Дмитрий). Питагора (Паола). Авата. Арани (Янош).

Днес минималните температури
ще са от 5, 6 до 11 градуса, а днев-
ните - от 21 до около 25. Ще бъде
слънчево и почти тихо. Сутрин на
повече места ще има мъгли, които
до обед ще се разсейват.

В четвъртък ще остане топло за
сезона, сутрин с мъгли на места и минимални температури от 5
до 10 градуса. През деня ще бъде слънчево, с максимални
температури от 20 до 25 градуса.

Съществена промяна на времето няма да има и в петък.
Минималните температури ще останат без промяна, а дневните
ще се понижат с още градус и ще са от около 20 до 24 градуса.

Според предварителните прогнози, през двата почивни дни
мъглите ще бъдат по-чести, на повече места и малко по-про-
дължителни, особено в неделния ден.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Перфектно убийство" - трилър,
криминален, драма (САЩ, 1998), в ролите: Майкъл
Дъглас, Гуинет Полтроу, Виго Мортенсен, Дейвид

Сушей, Сарита Чаудъри и др.
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Селекционерът на
националния отбор
Стефан Михайлов
избра 23-ма
баскетболистки, които включи
в разширения състав на тима
за предстоящите през
ноември първи срещи от
квалификациите за европейс-
ко първенство с Исландия и
Словения. Нашите гостуват на
скандинавките на 14 ноември
и са домакин на Словения на
17 ноември.  Михайлов ще
събере 14 състезателки на
лагер на 8 ноември в София.
Футболната лига на
Испания не е съгласна
с пренасрочването
на Ел Класико между Барсе-
лона и Реал (Мадрид) да се
играе на 18 декември, пише
Марка. От Лигата настояват
срещата да се изиграе на 4
декември. Двата отбора имат
време до четвъртък, за да
предложат нова дата. Ако
желанието на Ла Лига не
бъде удовлетворено, то
решението може да бъде
пратено в съда. Първоначално
срещата трябваше да се
изиграе на 26 октомври, но
мачът беше пренасрочен
заради политическите
вълнения в Каталуния.
Един от най-известните
футболни босове в
Италия стана за смях
на своите колеги. Любопит-
ната случка се е разигра в
Милано, където се проведе
заседание на шефовете на
клубове в Серия "А" относно
предложението на "Mediapro"
за ТВ правата за периода
2021-24 година. Присъствали
са президентите на всички
клубове от италианския елит,
с изключение на боса на
Дженоа Енрико Прециози.
Голяма издънка обаче е
сътворил собственикът на
Лацио Клаудио Лотито. 62-
годишният бизнесмен е
заспал на заседанието. За
това свидетелства снимка,
разпространена в италианс-
ките медии. На заден фон се
виждат останалите присъст-
ващи, които се заливат от
смях заради постъпката на
колегата си.

:

Íàêðàòêî

Ръководството на Берое
прие оставките на тре-
ньорския щаб в лицето на
Александър Томаш, Конс-
тантин Мирчев и Тодор
Кючуков. Спортния дирек-
тор на старозагорци
Валентин Грудев също
сдаде поста. Раздялата им
с клуба се очаква да бъде
финализирана официално
днес. След домакинската
загуба с 1:2 от Славия
феновете настояха за
смяна на треньора. Ръко-
водството на клуба уважи
желанието им и сега
предстои назначаването
на нов наставник.

Александър Томаш води
Берое два сезона и поло-
вина. Той бе назначен на
поста на 23 май 2017
година. Под негово ръко-
водство отборът завършва-
ше на четвърто място в
класирането на българския
шампионат.

Сега ръководството на
Берое ще трябва да реаги-
ра бързо в намирането на
нов старши треньор, който
да застане начело на
отбора, тъй като на старо-
загорци предстои домакин-
ство срещу Ботев (Враца)
от 14-ия кръг на първенст-
вото, което е насрочено
за 29 октомври от 13,30
часа. Берое е на осмото
място в класирането с 18
точки. Отборът има 6
победи и 7 загуби от
началото на първенството.

След четири поредни
домакински победи в
елита Берое изненадващо
загуби на свой терен от
Славия с 1:2 в последния

мач от 13-ия кръг на efbet
Лига. Георги Йомов (50) и
Галин Иванов (75) донесо-
ха трите точки за столича-
ни. Иван Минчев (67) бе
изравнил за домакините.
След края на срещата
феновете на домакините
поискаха оставката на
треньора Александър
Томаш.

До преди този мач
отборът от Стара Загора
нямаше загуба в 8 поред-
ни срещи срещу този
съперник - 4 победи и 4
равенства. За последно
"белите" триумфираха на
26 октомври 2015 година,
когато се наложиха с 2:1 в
Стара Загора. Това бе
единствената победа на
Славия в последните 17
мача срещу Берое за
първенство.

Александър Томаш прие
спокойно недоволството
на феновете и призивите
за оставка. Според него
най-големият проблем на
тима е лесното допускане
на голове. "В България е
така - от "осанна" до
"разпни го" е много тънка
разликата. Причините са
много, че не успяхме да
изглеждаме така, както
искахме. Допуснахме 2
удара към нашата врата,
от които паднаха двата им
гола. Славия имаха и 3
корнера. И ние не отпра-
вихме кой знае колко
изстрели. Най-големият
проблем е, че много лесно
допускаме голове. Видях
скованост у някои играчи,
която не ми хареса",
коментира Александър

Томаш след срещата.
"Трябва да извадим тези

футболисти от зоната им
на комфорт. Може би
някои трябва да си тръгнат
още днес. Аз не искам
живуркане. Не ми харесва
да живуркаме. Двамата ни
крайни защитници не бяха
толкова активни, но нор-
мално - те за първи път
играят с отбора. Най-
голямата причина за
загубата е у нас. Днес си
го позволявам пак - безоб-
разни бяха хората, които
ръководеха мача. Три
минути продължение…
Това не бива да ни оправ-
дава. Има много футболис-
ти в зоната си на комфорт
в Берое, това трябва да го
променим веднага", про-
дължи наставникът на
старозагорци.

"Аз разсъждавам по
много по-различен начин.

Клубното ръководство на тима
от Стара Загора прие оставките
на целия треньорски щаб

Ботев (Враца) претърпя сериозно пораже-
ние при гостуването си в София на Царско
село, губейки с 0:3 в среща от 13-ия кръг на
efbet Лига. За победителите на два пъти се
разписа Родни Антуи (48, 68), а един добави
Антон Карачанаков (28).

"Зелените", за които като титуляр стартира
Валери Божинов, но бе заменен през втората
част, нямаха почти никакви възможности през
целия двубой срещу новака в елита и заслуже-
но отстъпиха.

Загубата за тима на Сашо Ангелов значеше
дванадесето място за врачани и 12 точки в
актива. С трите точки пък домакините израв-
ниха с Ботев (Враца), като единствено по-доб-
рата им голова разлика ги изкачи до единаде-
сетото място.ç

Öàðñêî ñåëî íàòóïà
Áîæèíîâ è êîìïàíèÿ

Много лесно можем да се
оправдаваме - болни,
контузени.

Днес вратарят Душан
Перниш игра с проблем.
Аз винаги съм човек,
който търси причината в
себе си. Знам колко
работим, знам колко
искам, знам екипът ми как
работи. Въпросът е кога
ще дойдат резултатите. Да,
тази продукция днес не ми
хареса, както и мача
срещу Царско село. И в
другите си двубои бяхме
водещият отбор. Защо не
победихме? Заради много
хора в зоната на комфорт.
Всеки треньор, когато е
назначен е и готов да си
тръгне. Аз работя със
сърце и душа за Берое, но
съм готов да си тръгна",
каза Томаш след срещата,
а на другия ден хвърли и
оставката си. ç

След 2,5 години начело на Берое Александър Томаш (вляво) напусна
треньорския пост на старозагорския тим

Световният футбол отдаде почит на легендата Лев Яшин.
На 22 октомври бившият вратар на Съветския съюз щеше
да навърши 90 години. Черния паяк обаче принадлежи на
вечността. Той е единственият вратар, печелил "Златната
топка" (1963 г.). С националния отбор на СССР е олимпий-
ски шампион за 1956 г. и европейски първенец за 1960 г.
Освен това е петкратен национален шампион с Динамо
(Москва) и трикратен носител на Купата на Съветския съюз.

Официалният профил на ФИФА във "Фейсбук" отбеляза
годишнината от рождението на Яшин, който световната фут-
болна централа обяви за най-добрия футболист на ХХ век.
Преди месец на негово име беше учредена нова награда на
списание "Франс Футбол" за най-добър вратар за годината.
До края на 2019 г. се очаква да излезе по екраните и
филма "Лев Яшин. Вратарят на мечтите ми". Както е извес-
тно легендарния страж на Динамо (Москва) и националния
отбор на СССР умира през 1990 г.ç
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