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Официален Пекин потвърди, че тържествената церемония по повод пускането в екс-
плоатация на газопровода "Силата на Сибир" ще се състои през декември, съобщава
РИА Новости. Очаква се това да стане посредством телемост между Владимир Путин и
Си Цзинпин, с което ще бъде поставено началото на доставка на газ за Китай по
източния маршрут. "Силата на Сибир" е стратегически проект за сътрудничество в
областта на енергетиката, съгласуван лично между държавните глави на Русия и
Китай. Договорът е за срок от 30 години и предвижда ежегодна доставка на 38
милиарда кубически метра руски газ за Китай по тръбопровода "Силата на Сибир".  ç
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Íîâèòå ïåíñèîíåðè

ържавата най-сетне официално призна
трудна истина за втория стълб на пенси-
онната система, която поставя под въп-
рос смисъла от нейното съществуване. Има
голям риск първите кохорти пенсионери,
които ще взимат т. нар. втора пенсия от
частен фонд, да получават сумарно по-
малко, отколкото ако бяха се осигурявали
само в НОИ. Това признаха във вторник
социалният министър Бисер Петков и
председателят на социалната комисия в
парламента Хасан Адемов. Сметките на
Социалното министерство показаха, че за
70% от пенсиониращите се в периода 2021
- 2027 г. натрупванията в частните фон-

Ï
рез настоящата година се навършват 40 години
от началото на благородната инициатива "Знаме
на мира". Похвално е, че се организират тър-
жества, изложби, чийто патрон от името на инс-
титуциите е вицепрезидентът на републиката

Äúðæàâàòà ïðèçíà, ÷å ñå å ïðîâàëèëà ñ âòîðèÿ ñòúëá
íà ïåíñèîííàòà ñèñòåìà

Òå ïðàâèõà Áúëãàðèÿ
ïî-äîáðà

г-жа Илияна Йотова. Грубото прекъсване (още в края на
1989 г.) на "Знаме на мира" бе тревожен сигнал за
идващата преходна разруха. Пишман антикомунисти и
реваншисти в тогавашното перестроечно ръководството
на БКП сложиха кръст на идеята със следните мотиви -
била скъпа, била тоталитарна и най-вече… била на Люд-
мила Живкова. Оттогава, от дистанцията на времето,
обаче се вижда, че тези аргументи са крайно неверни.
Людмила Живкова бе държавен деец, който нямаше "на-
чалства" у нас и в чужбина, но имаше цялостна визия
за културно отваряне към света, при това основано на
общочовешки и патриотични ценности, вместо на идео-
логически. Асамблеите, световните писателски срещи,
международното честване на 1300-годишнината, мащаб-
ното културно строителство, кампаниите за изучаване
на всестранно развити личности (Рьорих и Леонардо
преди Ленин!), са доказателство за новаторско и нес-
тандартно за времето мислене. За опит за социализъм
с българска специфика, основан на духовността. То из-
превари преустройството и новото мислене с десетиле-
тие! Движението "Знаме на мира" е в основата си хума-
нистично, децата от цял свят общуват на основата на
културата. "Единство, творчество, красота" не се разли-
чава от основополагащия за ЕС принцип "Единни в раз-
нообразието". Тридесет години преди членството в ЕС
въвеждаме един европейски идеал като наша държавна
политика. Лъжа е, че асамблеите са били скъпи. Не
само на фона на провеждани днес "златни" ремонти и
на показни пиарски мероприятия на управляващите, а
преди всичко защото участието на близо 4000 деца от
138 държави, които стават приятели на България, е
национален капитал, който не може да се измерва с
бакалски тефтер в ръка. Движението е подкрепено от
ООН, ЮНЕСКО и УНИЦЕФ, така получава международна
легитимност, каквато са имали малко български идеи и
инициативи. Нека гледаме към миналото не с идеологи-
чески подход, а да уважим това, което е било добро за
България!

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

дове към момента на пенсиониране не биха
осигурили пенсия дори в размер на 50 лв.
Нещо повече - 55 % от първите пенсионе-
ри биха получили пенсия в размер, не-
надхвърлящ 30 лв. (през 2021 г. или след-
ващите години). Социалният министър
представи проект на промени, с който се
регламентират три основни вида пенсии,
които ще получават хората от универсал-
ните пенсионни фондове: пожизнена (ако
натрупаната сума по партидата дава въз-
можност за месечно плащане от поне 15%
от минималната пенсия), разсрочено пла-
щане и еднократен превод (при ниска су-
ма по партидата).
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Õðèñòî Ñòîè÷êîâ ñ
ïîæèçíåíà çàïëàòà
îò Áàðñåëîíà

Президентите Владимир
Путин и Реджеп Ердоган
трябва да се срещнат
през януари 2020 г., но
ако решат, че е необхо-
димо, може да разгова-
рят и по-рано, съобщи
ТАСС. "Добър повод за
личен контакт ще бъде
церемонията, с която ще
бъде отбелязано прик-
лючването на всички ра-
боти по "Турски поток".
Това по план трябва да
стане през януари", ка-
за прессекретарят на
Кремъл. Той обаче отбе-
ляза, че "между Путин и
Ердоган достатъчно бър-
зо се съгласуват по те-
лефона контакти, така че
в този случай това мо-
же да стане всеки мо-
мент".

Всички футболисти, из-
воювали европейски тро-
феи с Барселона, полу-
чават доживотни възнаг-
раждения. Това разкри
бившият играч на ката-
лунците Хуан Карлос "Ми-
лонгита" Ередия. Стоич-
ков е сред звездите,
спечелили купи на меж-
дународна сцена - КЕШ
и КНК. "Когато Барса спе-
чели финала в Рим през
2009 година - срещу
Манчестър Юнайтед, пре-
зидентът тогава (Жоан
Лапорта) заяви, че всич-
ки, които са шампиони
на Европа с Барселона,
ще получават доживотни
заплати. И изпълни обе-
щанието си", заяви 67-
годишният аржентинец,
играл в Барса между
1974 и 1979 година. ç

Ïóòèí è Åðäîãàí
ãîòîâè äà ñå âèäÿò
ïî âñÿêî âðåìå

след 2021 г. яко ощетени

Партньорите в коа-
лиция "БСП за Бълга-
рия" от ПК "Екоглас-
ност", ПК "Тракия", КПБ
и "Нова Зора" оцениха
като много добро предс-
тавянето на "БСП за
България" на местните
избори. Те отчетоха уве-
личаването на подкрепа-
та със 150 000 гласа, как-
то и увеличаването на
броя кметове и общин- < 19

Êîàëèöèîííèòå ïàðòíüîðè ïîäêðåïèõà
ÁÑÏ è ðúêîâîäñòâîòî é
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БСП, "Обединени патриоти", ДПС и "Воля" предлагат да се създаде временна комисия за промени в Изборния кодекс. Това
съобщи пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова след среща с представители на всички парламентарни групи без
ГЕРБ за подобряване на изборното законодателство с цел връщане на машинното гласуване и изчистване на избирателните
списъци от т. нар. мъртви души.

Òå îöåíèõà âèñîêî
óâåëè÷åíèåòî
íà áðîÿ êìåòîâå,
îáùèíñêè
ñúâåòíèöè è íàä
150 000 íîâè ãëàñà
íà ìåñòíèÿ âîò

ски съветници и побе-
дата в четири областни
центъра.

Политическият съ-
вет взе решения, сред
които:

1. Подкрепя водена-
та от БСП и ръководст-
вото й политика.

2. Предлага на ПГ
на "БСП за България"
да започне консултации
за подобряване на из-

борното законодателст-
во с цел премахване
възможността за мани-
пулиране на изборните
резултати и подмяна на
вота.

3. Предлага парла-
ментарната група на
"БСП за България" да
инициира диалог за раз-
мера на партийната суб-
сидия, който да позво-
лява нормалното функ-

циониране на партии-
те и да прекъсне зави-
симостите от бизнес ин-
тереси.  ç

Снимка Пресфото БТА
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Тази управляваща
коалиция в България няма
да издържи до следващите
избори през май 2021 г. и
предстои предсрочен
парламентарен вот, най-
вероятно след поканата за
влизане в т. нар. чакалня
на еврозоната.

Това са част от прогно-
зите на "Икономист инте-
лиджънс юнит" - анализа-
торското звено на групата
"Икономист", за развитие-
то на България до 2024 г.,
цитирани от Associated
Press и "Епицентър".

Според авторитетното
списание това напрежение
няма да постави под
въпрос основни елементи
като валутния борд, данъч-
ната политика, развитието
на инфраструктурата,
финансовия надзор или
опитите да се подобри

"Èêîíîìèñò": Óïðàâëÿâàùàòà
êîàëèöèÿ â Áúëãàðèÿ ùå ñå ðàçïàäíå

образованието, казват
авторите.

Според "Икономист"
България няма да въведе
еврото до средата на
следващото десетилетие.
Те предупреждават, че
икономиката на България
вече изпитва някои
проблеми още преди
реално да е започнал
очакваният период на
продължителен бавен
растеж в Европа.

Според "Икономист
интелиджънс юнит" насто-
ящата година ще завър-
ши с доста добър растеж
от 3.6% от БВП, но и
обясняват, че той се
дължи основно на вът-
решното частно потреб-
ление, подкрепено от
вдигането на номинални-
те заплати и солидните
правителствени разходи

(ръст от 3.9% за 2019 г.)
на фона на намаляващи
инвестиции.

Преките чуждестранни
инвестиции няма да се
подобрят чувствително -
при прогнозни 1.5 млрд.
долара за 2019 г. те ще са
1.3 млрд. догодина, 2
млрд. през 2021 г. и след
това ще останат на ниво
около 2.1 млрд. долара до
края на 2024 г.

Повишаването на
заплатите и цените на
енергията и горивата в
България са посочени
сред основните причини
за бързото увеличаване
на инфлацията - до средно
2.4% за 2017-2018 г. след
тригодишна дефлация

Íÿìà äà âúâåäåì åâðîòî ñêîðî,
èíâåñòèöèèòå íàìàëÿâàò, òóðèçìúò
ñå ñðèâà, ñà ÷àñò îò èçâîäèòå íà
àâòîðèòåòíîòî áðèòàíñêî ñïèñàíèå

Столичните общинари
положиха клетва
Кметът на София Йорданка
Фандъкова и новите
общински съветници към
Столичния общински съвет
положиха клетва, предаде
агенция "Фокус". Общият
брой на съветниците е 61.
Най-голяма е групата на
ГЕРБ - 27. БСП е с 15
съветници, обединение
"Демократична България" -
с 12,ВМРО-БНД - с 4,
"Атака" - с 2, и независи-
мият Борис Бонев от
"Спаси София". Те могат да
сформират политически
групи, като минималният
им брой трябва да е поне
от 5 души. Заседанието бе
открито и се ръководеше
от най-възрастния общинс-
ки съветник - Грети
Стефанова от "Демократич-
на България". Номинация
на ГЕРБ за шеф на Столич-
ния общински съвет е
досегашният председател
Елен Герджиков, той бе
избран с 33 гласа. Интерес
представлява и това, че
лидерът на "Атака" Волен
Сидеров, който наскоро
подаде оставка от парла-
мента се закле като
общински съветник.
Заместник-председатели на
СОС ще бъдат Милка
Христова от БСП, кардио-
логът проф. Иво Претров
от ГЕРБ и неуспелият
кандидат за кмет от
"Демократична България"
арх. Борислав Игнатов.

Повече пари за нощен
труд на полицаите
обеща МВР министърът
Според министъра на
вътрешните работи Младен
Маринов проектобюджетът
на МВР за следващата
година ще даде възмож-
ност за увеличаване на
нощния труд на служители-
те на 1 лев на час. По
думите му това е най-
големият бюджет за
държавно ведомство, но за
съжаление, 90 процента от
средствата отиват за
заплащане на заплати. С
проектобюджета се
гарантира от 1 януари
2020 г. 10-процентно
увеличение на основната
заплата на служителите на
МВР. "През годината
предприехме мерки по
оптимизиране на работата.
С това редуциране се
надявам с преразпределе-
ние и от парите, които са
отпуснати в новия бюджет,
да успеем да повишим
заплащането на нощния
труд, да направим една
стъпка, която на този етап
да даде нормално запла-
щане на този труд", заяви
пред журналисти в Ловеч
вътрешният министър. Той
добави, че нощният труд
на полицаите, освен че се
полага през тъмната част
на денонощието, е свързан
и с повишени рискове на
база на дейност и право-
мощия, които прилагат.

през 2014-2016 г. Очаква-
нето е за инфлация от
2.9% за 2019 г. и задържа-
не около това ниво (сред-
но 2.8%) за 2020-2024 г.
Износът рязко се забави
(-2.5% на годишна база)
през второто тримесечие
основно заради слаб
туристически сезон и
затруднения в глобалната
търговия. Инвестициите,
на които се дължеше
растежът през 2018 г.,
този път са по-малко,
включително защото
банките имат повишени
нива на необслужвани
кредити, а компаниите
извън финансовия сектор
са ограничени от високи
нива на задлъжнялост.ççççç

Според Закона за здравето ня-
ма конфликт на интереси на чле-
новете на ТЕЛК-Пазарджик, кои-
то са освидетелствали председа-
телите си и директора на болни-
цата. Това обясни в предаването
"Здравей, България" бившият со-
циален министър и настоящ пред-
седател на социалната комисия

Íÿìàëî êîíôëèêò íà èíòåðåñè â ÒÅËÊ-Ïàçàðäæèê,
òâúðäè øåôúò íà ñîöèàëíàòà êîìèñèÿ â ÍÑ
в парламента д-р Хасан Адемов.

По думите му има 4 хипоте-
зи, които позволяват на лекари-
те в тези комисии да си напра-
вят отвод. Те обаче не могат да
откажат да направят експертиза
на свои колеги или на предсе-
дателите.

Адемов обясни, че по закон
ТЕЛК-овете са структури към ле-
чебни заведения и членовете им
са в трудовоправни отношения
с директорите им. "В момента в
България работят 74 ТЕЛК-а, ко-
ито са към държавни и общинс-
ки болници. В тези комисии ра-
ботят хора с призната лекарска
специалност и с минимум 5 го-
дини стаж. Всеки ТЕЛК има пред-
седател и поне двама членове",

допълни той.
"Ако някой си е позволил да

нарушава текстовете в закона и
ако има документи с невярно съ-
държание, има съответните със-
тави, пред които да отговаря.
Всички възможни проверки ще
бъдат извършени по отношение
на болницата в Пазарджик", до-
пълни депутатът.

За да се прекратят порочните
практики, може да се приемат и
промени в закона. "Възможно е
към 4-те хипотези да се добавят
и тези, които станаха актуални.
Всеки един народен представи-
тел може да ги внесе. Министер-
ството на здравеопазването е в
правото си да направи тези про-
мени", заключи Хасан Адемов. ççççç

ÂËÀÑÒÒÀ

обясни д-р Адемов.
Хората, които искат да се явят

на ТЕЛК в определен град, тряб-
ва да имат постоянен или насто-
ящ адрес в региона от 3 месеца.
Освен това трябва да подготвят
набор от документи, които да
представят в регионалната кар-
тотека по медицинска експерти-
за към РЗИ, обясни още бивши-
ят социален министър.

Дупка в Закона за здравето
е дал възможност за злоупотре-
бата с ТЕЛК-ове в пазарджиш-
ката болница, намекна бившият
социален министър. Затова тряб-
ва да бъдат направени корекции
в нормативния акт и те могат да
бъдат предложени от Здравното
министерство или депутатите,

Снимки Пресфото БТА

Президентът Румен Радев
проведе днес работна среща на

"Дондуков" 2 с посланика на
САЩ в България Херо Мустафа.
Това съобщиха от прессекрета-

риата на държавния глава.
В срещата се включиха и

ръководните екипи на двете
институции.

По време на разговора бяха
обсъдени актуални теми от

взаимен интерес в сферите на
енергетиката, икономиката,
върховенството на закона,

сигурността, търговията,
инвестиционните програми и

образованието.

Íàêðàòêî

:
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ÁÑÏ îðãàíèçèðà äåáàò çà íåäåéñòâèòåëíèòå
áþëåòèíè è ìúðòâèòå äóøè

"И в тези избори имаше
редица проблеми, които по
мнението на различните по-
литически сили изкривяват
вота и не отразяват обек-
тивното гласуване на хора-
та. Затова поканихме раз-
личните парламентарни гру-
пи, за да обсъдим проме-
ните в изборното законо-
дателство и да гарантира-
ме честността и прозрач-
ността на изборите. Изра-
зяваме общо съжаление, че
колегите от ГЕРБ не се от-
зоваха. Оставаме отворени
и ги каним да се присъеди-
нят към тези разговори".

Това заяви председате-
лят на БСП Корнелия Ни-
нова в Народното събрание
след организираната от
БСП консултация с парла-

ментарно представените
партии.

Тя обясни, че по време
на срещата всяка от пар-
ламентарните групи е изло-
жила своите конкретни
предложения за подобрява-
не на изборното законода-
телство.

"Излизаме с конкретно
предложение, то е и към
ГЕРБ - заедно да излъчим
свои представители и да се
създаде временна комисия,
която да разгледа предло-
женията на всички парла-
ментарни групи. Нужно е
към тази комисия да се
включат и експерти, защо-
то за машинното гласува-
не, за машинно преброява-
не, за изчистване на спи-
съците е нужна голяма екс-

Ñúæàëÿâàìe, ÷å êîëåãèòå îò
ÃÅÐÁ íå îòêëèêíàõà íà íàøàòà
ïîêàíà, êàçàõà îò ëåâèöàòà

Ðóìåí Ãå÷åâ: Áþäæåò 2020 íè ãàðàíòèðà ñòàáèëíî èçîñòàâàíå
"Бюджет 2020 не е обвър-

зан с икономическото развитие
на страната, за разлика от бю-
джетните политики на другите
страни членки на ЕС, в това чис-
ло и на Румъния." Това каза Ру-
мен Гечев, народен представи-
тел от ПГ "БСП за България" пред
НТВ.

Според него първият проб-
лем на Бюджет 2020 е, че бъл-
гарското правителство предла-
га политика, която е обратна на
политиката на другите европей-
ски държави на поддържане на
бюджетните приходи около 45-

Ñîöèàëèñò: Äî 2017 ã. ÁÑÏ áå ìàðãèíàëèçèðàíà
ïàðòèÿ, Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïîñòèãà âðúùàíå
íà äîâåðèåòî íà ãðàæäàíèòå

мъния е заложила динамика 16-
17% ръст на инвестициите, до-
като в България тя е 3%. Делът
на инвестициите в Румъния от
БВП, стимулирани от бюджета,
е в пъти по-голям от този в Бъл-
гария. Ние сме на последно мяс-
то в Европейския съюз. Този бю-
джет ни гарантира стабилно
изоставане", заяви Гечев.

Той каза още, че български-
ят бюджет е безпомощен при ед-
на икономическа криза. Народ-
ният представител заяви, че БСП
ще подкрепи отделни стъпки на
правителството като повишени-

ето на заплатите на учителите
на второ четене, но това не е
достатъчно. "Къде са парите за
подобряване на материалната
база на професионалните учи-
лища и техническите универси-
тети?", пита той.

Според Румен Гечев друг
проблем е, че се увеличават дра-
матично разходите в здравеопаз-
ването при съмнителен ефект -
фалирали държавни и общинс-
ки болници, болнични и детски
отделения в трагично състояние
при нереформирана здравна
система.ç

×åñòèò
þáèëåé!

Горди сме да поздра-
вим с днешния 95-годи-
шен юбилей нашия оби-
чан съпруг, баща, дядо и
свекър

ïîëêîâíèê

ÊÎËÜÎ
ÀÍÀÑÒÀÑÎÂ,

който е пример за под-
ражание и стълб на на-
шето семейство!

Бъди здрав
и ни радвай

още дълги години!

От съпругата,

синовете, внуците
и снахите

пертиза", призова Нинова.
Тя обясни, че партиите

са се обединили около то-
ва, че не бива да се проме-
ня сега действащата норма
за 100 % машинно гласува-
не, като също така продъл-
жава да се търси вариант
за машинно преброяване и
начини за изчистване на

"Доволни сме от изборните
резултати - имаме четири облас-
тни града, в сравнение с нула на
последните избори. Препотвър-
дихме влиянието си и в знакови
градове като Гоце Делчев и Пе-
щера. Месеци преди изборите бя-
ха извършени няколко законови
промени, които притиснаха до сте-
ната повечето политически пар-
тии - лишени бяха от нормални
партийни субсидии, беше внезап-
но отменено машинното гласува-
не, а то се прилага в Калифор-
ния, например - щат с 40 милио-
на граждани, прилага се и в ог-
ромни държави, в които няма
проблем  с неграмотността. Ако
не бяха отменили машинното гла-
суване, нямаше да има 600 хиля-
ди невалидни бюлетини". Това за-
яви народният представител от ПГ
на "БСП за България" Георги Ми-

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

списъците.
"Ще предложим и на

ГЕРБ- заедно в тази коми-
сия да решаваме проблеми-
те, като целта е обща: га-
рантиране на честен и
прозрачен вот, възможност
българският гражданин да
гласува свободно, спокой-
но и да изрази волята си,

хайлов пред БНТ.
Той коментира, че настоява-

нето за касиране на изборите не
е само в София - по думите му
има съмнения за нарушения и в
3 от районите на града, където
също има желание за процедура
по касиране на изборите, както и
в град Шумен. Народният предс-
тавител коментира и репресиите
на властта срещу кандидатите на
БСП след изборите, като изтъкна
случая с Радина Банкова в Ло-
веч, чиито сметки бяха запори-
рани, въпреки липсата на задъл-
жения, както и запалването на
недвижим имот на общински съ-
ветник от БСП. "Това трябва да
приключи, нужен е сериозен раз-
говор за начина на провеждане
на изборите в България", катего-
ричен бе проф. Михайлов.

Относно инсинуациите на пре-

търпелия 10 поредни тежки из-
борни поражения екслидер на БСП
Сергей Станишев, Михайлов ко-
ментира: "БСП е много демокра-
тична партия, след като отделни
нейни членове си позволяват по
подобен начин да критикуват нас-
тоящото ръководство. Партията,
която наследи г-жа Корнелия Ни-
нова беше маргинализирана - с
39 депутати и 0 кмета на област-
ни градове. Тя я прекара през спе-
челени президентски избори, през
увеличаване на броя народни
представители и евродепутати,
както и през спечелването на 4
знакови областни града и 62 об-
щини. Трябва да си много субек-
тивен или да имаш специално по-
литическо желание да компроме-
тираш лидера и ръководството на
БСП, за да твърдиш всичко това",
заяви проф. Михайлов. ç

47% от БВП. "Това значи, че поч-
ти половината от БВП минава
през процесите на разпределе-
ние и преразпределение. Българ-
ското правителство е заложило
този дял да слезе до около 35%.
Това ще означава, че в бюдже-
та ще влизат около 12 млрд. лв.
по-малко от европейския стан-
дарт", каза Румен Гечев.

Вторият проблем, който де-
путатът от БСП вижда е, че бъл-
гарският бюджет не е обвързан
с икономическото развитие. "Не
виждаме фонд за публично- час-
тно партньорство. Например Ру-

такава каквато е", подчер-
та лидерът на БСП.

"Целта е обща - гаранти-
ране на честен и прозра-
чен вот и възможност бъл-
гарските граждани да гла-
суват свободно и да изра-
зят волята си такава, как-
вато е", обяви Нинова след
срещата.ç

ç
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След две години обсъж-
дания работна група към
Министерството на труда и
социалната политика е
готова с варианти за
изплащане на т. нар. втора
пенсия, за която родените
след 31 декември 1959 г.
внасят вноски в частните
пенсионноосигурителни
фондове. Първите пенсио-
нери, които ще имат
право на втора пенсия,
ще се появят в края на
2021 година, това ще са
жените, родени през
1960 година, които тогава
ще са навършили 61
години и 8 месеца. През
2024 г. към тях ще се
присъединят и мъжете от
този набор. И въпреки
това, че вноските се

Äúðæàâàòà èì ïðåäëàãà ñëåä 2021 ã. äà ãè
èçïëàòè íàâåäíúæ - çà íàé-ìàëêèòå ñóìè,
ðàçñðî÷åíî èëè ïîæèçíåíî çà ïî-ãîëåìèòå

събират от 20 г., регламен-
тация за фазата на изпла-
щане все още няма.
Междувременно работната
група отчита, че средната
сума в индивидуалните
партиди на кандидат-пен-
сионерите (на възраст
днес от 55 до 59 години) е
едва около 4075 лева, съ-
общи БТА. При тази из-
ходна база експертите са
разработили няколко ва-
рианта на изплащане -
наведнъж за най-малките
суми, разсрочено или по-
жизнено за по-големите.

Пожизнена пенсия за
старост ще се изплаща,
когато натрупаните от
пенсионера пари са
достатъчни месечното
плащане да е не по-малко

Çà 20 ãîäèíè êàíäèäàòèòå çà âòîðà ïåíñèÿ ñúáðàëè
ñðåäíî åäâà ïî 4075 ëâ. â ïàðòèäèòå ñè

от 15% от минималната
пенсия за осигурителен
стаж и възраст, действа-
щата към момента на
отпускането. За сравне-
ние - за тази година
размерът й е 219.43 лв. ,
но всяка година се увели-
чава.

Пенсионерите ще могат
да изберат и пожизнена
пенсия с гарантиран
период на изплащане.
Това значи, че ако чове-
кът почине, преди да
изтече периодът, който е
посочил, наследниците ще

получат остатъка. Ако не
се избере гарантиран
период на изплащане,
остатъкът ще отива в общ
фонд.

При недостатъчно пари
в личните партиди за
пожизнена пенсия хората
ще имат право на разсро-
чена, като избират срока
и размера на плащанията.
Ограничението е, че
размерът не трябва да
бъде по-малък от 15
процента от минималната
пенсия и не по-голям от
100% от нея. ç

От Института за пазарна
икономика изпратиха отворе-
но писмо до премиера Бойко
Борисов за необходимостта
от преотстъпване на част от
приходите от облагането на
доходите на физическите ли-
ца на общините. Вярваме, че
е назрял моментът общините
в България да получат част
от това, което се генерира ка-
то данъчен приход от иконо-

Българската икономика е
изправена пред забавяне на
ръста - от очакваните 3,5%
за 2019 г. до 2,5% за 2020 г.
Това показва актуализирана
прогноза на компанията за
застраховане на търговски
кредити Euler Herтеs. След
анализ на резултатите от
първото полугодие междуна-
родните експерти подобри-
ха прогнозата си за 2019 го-
дина с 0,5 пункта, но оста-
ват с известни резерви. "Ръс-
тът на БВП за периода е
4,2%, но ако се разгледат
двете последователни триме-
сечия, се вижда спад на тем-
повете - от 4,5% на 3,8% и
това е тенденция, която мно-
го вероятно ще продължи",
прогнозира Манфред Ща-
мер, главен анализатор Ико-
номически проучвания и
оценка на риска на Euler
Hermes. Според него реал-
ният двигател на икономика-
та в този период е вътреш-
ното потребление, което бе-

През периода януари -
август 2019 г. износът на
България за ЕС нараства
с 3.6% спрямо същия пе-
риод на 2018 г. и е в раз-
мер на 25 790.2 млн. лева.
Основни търговски парт-
ньори на България са Гер-
мания, Румъния, Италия,
Гърция, Франция и Белгия,
които формират 66.5% от

Ìåæäy ÿíyaðè è àâãyñò 2019 ã. áðîÿò íà ôàëèðàëèòå
êîìïàíèè ó íàñ íàðàñíàë c 10% íà ãîäèøíà áàçà
Áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà å èçïðàâåíà ïðåä
çàáàâÿíå íà ðúñòà, òâúðäÿò àíàëèçàòîðèòå
íà êîìïàíèÿòà çà çàñòðàõîâàíå
íà òúðãîâñêè êðåäèòè Euler Hermes

ше моментно стимулирано с
ръст на заплатите и намаля-
ване на безработицата. Той
обаче отбелязва, че в също-
то време износът ще отслаб-
ва с намаляването на търсе-
нето в Еврозоната и на гло-
бално ниво, което ще има
своето отражение.

Макар че на пръв поглед
данните за второто триме-
сечие индикират значителен
принос на нетния износ към
развитието на икономиката,
според експертите това е
само моментна снимка, ко-
ято всъщност показва, че
вносът намалява значител-
но по-бързо от експорта. Те
обръщат внимание и на на-
растването на излишъка по
текущата сметка, което за
август се оценява на 7% от
БВП при 5,4% за 2018 годи-
на. Негативна тенденция,
върху която се фокусира
анализът, е осезателното за-
бавяне на темпа на ръст на
индустриалното производс-

тво - от 3,5% в първото три-
месечие на -0,1% за второ-
то и очаквани -1,7% за пе-
риода юли-август.

Според Еиlеr Неrтеѕ
междy янyaри и авгyст 2019
г. броят на фалитите на ком-
паниите в България e нарас-
нал c 10% на годишна oсно-
ва, като ce очаква до кpая
на годината тенденцията да
ce запази. "Според офици-
алната категоризация на
Euler Hermes с прогноза за
10% ръст за 2019 година Бъл-
гария формално попада в
"червената" група на държа-
вите с най-съществено уве-
личение на фалитите. Там са
също Словакия, Китай, Чи-
ли, Дания, и Турция. За по-
реден път обаче обръщаме
внимание на специфичната
ситуация у нас - в България
има множество администра-
тивни усложнения и тежка

процедура за обявяването
на несъстоятелност. Затова
трябва да имаме предвид,
че този ръст не е водещ ин-
дикатор за увеличаване на
бизнес риска и по наши
очаквания ще засегне тра-
диционно за България мал-
ки и средни предприятия, а
не знаково големи органи-
зации", обяснява Камелия
Попова, управител на Euler
Hermes за България. Според
нея далеч по-важен индика-
тор са флуктуациите в меж-
дуфирмената задлъжнялост.

Въпреки че ръстът на не-
състоятелностите не е зна-
ков, според експертите оба-
че има други тревожни тен-
денции за бизнеса у нас.
Според последните анализи
на глобално ниво икономи-
ката забавя темповете си и
се очаква това да продъл-
жи и през следващата го-
дина. Международната тър-
говия също "замръзва" с по-
вишаване на напрежението
между САЩ и Китай. Всич-
ко това няма как да не се
отрази и на бизнеса в Бъл-
гария със забавяне на ръс-
та на икономиката и у нас и
повишаване на рисковите
фактори. ç

Ïðåäëàãàò 1/5 îò
äàíúöèòå íè äà
îñòàâà â îáùèíèòå
ïî ïîñòîÿíåí àäðåñ

Íà ìèíóñ 1180.4 ìëí. ëåâà å âúíøíîòúðãîâñêîòî íè ñàëäî
ñ ÅÑ çà ïåðèîäà ÿíóàðè - àâãóñò 2019 ã.

износа за държавите -
членки на ЕС, съобщиха от
НСИ. През август 2019 г. из-
носът за ЕС намалява с
4.0% спрямо същия месец
на предходната година и е
в размер на 3 160.6 млн.
лева.

Вносът на България от
ЕС през периода януари -
август 2019 г. се увеличава

ките, внесени от Германия,
Италия, Румъния, Гърция и
Испания. През август 2019
г. вносът на България от
държавите - членки на ЕС,
нараства с 5.2% спрямо съ-
щия месец на предходната
година и е в размер на 3
127.9 млн. лева.

Външнотърговското сал-
до (износ FOB - внос CIF)
на България с ЕС за пери-
ода януари - август 2019 г.
е отрицателно и е на стой-
ност 1180.4 млн. лева. ç

с 2.4% спрямо същия пери-
од на предходната година
и достига 26 970.6 млн. ле-
ва (по цени CIF). Най-голям
е стойностният обем на сто-

мическата активност на мес-
тните жители, казват от инс-
титута. Предложението на
ИПИ е, 1/5 от приходите от
облагането на доходите на
физическите лица да бъде ав-
томатично преотстъпвана към
общините. Мотото е: "парите
следват личната карта", пред-
лагат от ИПИ. По техни из-
числения това е ресурс в
рамките на 800 млн. лв., кой-
то почти ще удвои собстве-
ните данъчни приходи на об-
щините без да се вдигат да-
нъците. Преструктуриране на
приходите, а не покачване на
данъци с надбавка за общи-
ните, обясняват идеята си от
ИПИ. Целта е общините да по-
лучат повече собствен ре-
сурс, без да има ощетени от
реформата.

 "През 2018 г. разходите
на местно ниво в България
възлизат на 7,2 млрд. лв. Бли-
зо 5 млрд. лв. от тях не са
общински средства - това са
близо 4 млрд. лв. трансфери
от правителството и около
1 млрд. лв. европейски сред-
ства. Останалите 2,3 млрд. лв.
са собствените приходи на об-
щините, от които едва около
1 млрд. лв. са данъчните при-
ходи. На практика, от 7 лева
похарчени на местно ниво ед-
ва 1 лев е собствен данъчен
приход на общината. Всичко
останало са трансфери от дър-
жавата, европейски субсидии
и неданъчни приходи", пише
старши изследователят на ИП
Петър Ганев до премиера Бо-
рисов. По думите му тази раз-
бивка ясно показва, че общи-
ните нямат адекватен собст-
вен ресурс и са изцяло зави-
сими от трансфери (от цент-
ралното правителство) и по-
мощи (от европейския данъ-
коплатец).

Проблемът е законодател-
но заложен - липсата на сво-
боден публичен ресурс не е
провал на общинските влас-
ти. Облагането на доходите,
печалбите и потреблението,
които се генерират на местно
ниво, почти изцяло отива в
централното правителство, пи-
ше Петър Ганев. ç
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Поради усложнената на
12 ноември 2019 г. обста-
новка препоръчваме
временно да не се пътува
в Израел, а всички българ-
ски граждани на територи-
ята на страната трябва да
имат предвид, че са
изключително непрепоръ-
чителни посещенията на
места на териториите на
Западния бряг, Източен
Ерусалим, в близост до
границата с Ивицата Газа,
Голанските възвишения.
Това съобщиха от Минис-
терството на външните
работи.

Препоръчваме при
пристигане в местата за
настаняване в Израел
всички туристи да се
поинтересуват за наличие-
то на бомбоубежища в
района. В случай на
задействани звукови
сирени за въздушно
нападение (ракетна атака)
хората следва да се
отправят по най-краткия
път до бомбоубежище и да
чакат спиране на сигнала
за опасност.

Ïðåïîðú÷âàìå âñè÷êè òóðèñòè äà ñå ïîèíòåðåñóâàò çà íàëè÷èåòî
íà áîìáîóáåæèùà â ðàéîíà, ïèøå â ïðåññúîáùåíèåòî

Âúíøíî ìèíèñòåðñòâî ïðèçîâà
áúëãàðèòå: Íå ïúòóâàéòå â Èçðàåë!

Йожи

Събития
” 1002 г. - С благословията на
крал Етелред II се извършва
масово убийство на датчани,
живеещи в Англия.
” 1851 г. - Започва да действа
телеграфните връзки между Лондон
и Париж и между Москва и
Петербург.
” 1854 г. - На този ден стават две
големи морски катастрофи: с
американския кораб New Era, при
която загиват над 300 пътници и
екипаж, и с британския кораб
Prince с над 500 жертви.
” 1912 г. - Балканската война:
Българските войски влизат в
Дедеагач.
” 1923 г. - Започва използването
на националния флаг на СССР,
валиден до 25 декември 1991 г.
” 1945 г. - Генерал Шарл дьо Гол
е избран за председател на
Временното правителство на
Франция.
” 1974 г. - Палестинският лидер
Ясер Арафат прави изявление пред
Общо събрание на ООН, в което
обявява израелския ционизъм като
основна причина за конфликтите в
региона.

Родени
” 354 г. - Августин Блажени,
римски теолог
” 1834 г. - Николай Столетов,
руски генерал
” 1921 г. - Никола Мирчев,
български художник
” 1955 г. - Упи Голдбърг, амери-
канска актриса
” 1975 г. - Мария Петрова,
българска състезателка по
художествена гимнастика

Починали
” 1868 г. - Джоакино Росини,
италиански композитор
” 1937 г. - Димитър Подвързачов,
български писател
” 1974 г. - Виторио де Сика,
италиански режисьор

В случай че няма укри-
тие или не може да се
стигне до него навреме,
лицата следва да се прик-
рият до най-близката стена
или преграда, което би
могло да ги предпази от
потенциален взрив или
осколки от шрапнели. При
всички случаи следва да се

спазват инструкциите,
давани в такива случаи от
органите на обществения
ред и/или на военни части.

Във връзка с усложне-
ната обстановка посолст-
вото на България в Тел
Авив е затворено за
клиенти. При необходи-
мост от съдействие

българските граждани
могат да се свържат с
посолството на България
в Тел Авив на следните
телефонни номера: + 972
3 696 13 78 и + 972 3 696
13 61 или мобилни номе-
ра за спешни случаи:
+972 54 59 54 379 и +972
54 764 00 89. ç

:
Íàêðàòêî

ÁÃ èêîíîìèñò: Ñêîðî ñòðàíèòå îò
ÁÐÈÊÑ ùå ïðåäñòàâëÿâàò íàä
ïîëîâèíàòà ñâåòîâíà èêîíîìèêà

По темата за геопо-
литиката на мен ми се
струва, че това, което
страните от БРИКС мо-
гат да направят в обоз-
римо бъдеще, е да до-
говорят водещи пози-
ции в класическите
международни институ-
ции: СТО, МВФ и Све-
товната банка.

Това каза в интер-
вю за агенция "Фокус"
икономистът Красен
Станчев. Той обясни, че
такива договорки могат
да се постигнат, тъй ка-
то в не толкова дале-
чен момент комбинира-
но икономиките на
страните, съставлява-
щи БРИКС (Бразилия,
Русия, Индия, Китай,
Република Южна Афри-
ка), ще бъдат най-голе-
мите в света.

"Във всеки случай
ще съставляват повече
от половината от све-
товната икономика. В
МВФ има традиции: ед-
ната от тях е, че пози-
циите се определят,
спрямо страните, кои-
то най-много финанси-
рат, имат съответно
най-голям дял в капи-
тала на Световната бан-
ка и МВФ, а това засе-

га не са страните от
БРИКС. И съответно
най-големите акционе-
ри в тези институции -
те ще решават кой как-
во да управлява. Но е
възможно тогава, кога-
то се променят тези не-
ща, тези големи иконо-
мики де са с по-голям
дял в капитала на Све-
товната банка и МВФ.
И тогава, когато те имат
по-голям дял, те ще
имат и възможност и
вероятно ще се проме-
ни и традицията за уп-
равлението на МВФ.
Защото традицията е,
че той се управлява от
европеец", посочи Кра-
сен Станчев.

Икономистът заяви
още, че на срещата на
страните от БРИКС ще

се договарят най-вече
геополитически дейст-
вия. "Ако успеят да се
договорят по някакъв
начин да няма резки
действия в междуна-
родните търговски
правила, това би било
добре за всички .
БРИКС по-скоро е ге-
ополитически инстру-
мент. И доколкото раз-
бирам, такава е и цел-
та на срещата в Бра-
зилия тази седмица -
по-скоро договаряне
на геополитически
действия, отколкото
нещо друго. Но те ня-
ма да могат да отгово-
рят колективно на по-
литиката на американ-
ския президент До-
налд Тръмп", допълни
още Станчев. ç
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Незабравима зимна ваканция в хотел „КООП Рожен“,
м. Роженски поляни, обл. Смолян

През зимните месеци
някои хора се зареждат с
положителна енергия от
топлия домашен уют, а дру-
ги с разходка или практи-
кувайки зимен спорт в пла-
нината, от където се разк-
риват уникални гледки към
величествени снежнобели
пейзажи.

За всеки гост, незави-
симо от предпочитанията,
кооперативният комплекс
"КООП Рожен" предлага

атрактивни пакети за ре-
лакс и активности. Хоте-
лът е разположен в най-
предпочитаната дестинация
за зимен туризъм - Родо-
пи, на 7 км. от к.к. Пампо-
рово.

За любителите на зим-
ните спортове е осигурен
трансфер до ски центрове,
оборудвани с отлични съ-
оръжения и предоставящи
разнообразни ски писти за
начинаещи и напреднали.

Гостите на хотела имат въз-
можност да възстановят тя-
лото и духа в Релакс зона-
та, която предлага отопля-
ем закрит басейн, сауна,
парна баня и разнообраз-
ни масажи. В ресторанта
на хотела се предлагат вкус-
ни родопски специалитети
и изискани напитки, про-
изведени от кооперативни
организации.

Всичко това в съчета-
ние с тишината на плани-

ната, снежната покривка,
атрактивни зимни спорто-
ве, отлична материална ба-
за, уют и топлина предос-
тавят незабравимо изживя-
ване за всеки гост на коо-
перативния хотел "КООП
Рожен" .

За предстоящия зимен
сезон, резервирайте своя-
та ваканция с Вашето се-
мейство или споделете спе-
циални моменти с вашите
приятели!

Член-кооператорите
могат да се възползват от
специални предложения и
отстъпки!

Заповядайте в "КООП
Рожен", м. Роженски по-
ляни, обл. Смолян!
За резервации:
КООП Холидейс
гр. София,
ул. "Г. С. Раковски" № 99
+ 359 2 426 91 69
info@coopholidays.bg
www.coopholidays.bg
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Десните ли?
Ако целта
е била
"долу
социализма!",
тя е
постигната
и без тях.
Понякога
получаваме
впечатлението,
че те са
сринали
Берлинската
стена,
иронизира
известният
историк

Ïðîô. Àíäðåé Ïàíòåâ çà Ïðåõîäà:

- Проф. Пантев, какво се случи на
10 ноември 1989 г. и как то беляза
развитието на България през изми-
налите 30 години?

- Несъмнено, това бе един позорен
крах на предишната система и началото
на нов етап от развитието на българс-
ката държава. Тази промяна засяга
всички сектори от нашия битов, полити-
чески и дори културен свят, независимо
с какъв ефект се е простряла в живота
на обикновените хора. Не можем да
отречем позитивите на това събитие, но
не можем също и да твърдим, че
всичко тръгна според идеите и перс-
пективите на този срив.

- Къде бяхте, когато чухте новина-
та, че Тодор Живков подава оставка?

- Предполагам, че всеки възрастен
или млад човек помни къде е бил по
това време. Новината чух вечерта във
Видин, където бях при майка си. Цели-
ят град бе в особена възбуда, усещай-
ки, че нещо става. Още повече че
Петър Младенов беше родом от тук.
Кой можеше да предвиди, че ще стане
така?

- Настъпи ли всъщност "строителс-
тво" на ново общество след 10 ноем-
ври? Ако да, какво построихме?

- "Строителството" бе различно.
Ако си бил пиколо, а после си собст-
веник на хотел, ако си бил чейнджа-
джия, а после банкер - това е благо-
дат. И всичко подобно. В началото
всеки се надяваше на нещо по-добро.
Но после се появиха всякакви съмне-
ния. Наподобяваше повече реставра-
ция отколкото ново време. Но всички
приветстваха тази промяна, без да са
сигурни какво идва по-нататък. Прос-
то се радваха, че една вече уморена и
често нежелана система постепенно
си отива. Но резултатът от тази
промяна по-късно се възприе по
различен начин. Разбрахме, че не
идва "вечна обич, вечна правда на
света", а просто подновяване на
управлението. Разбира се, че настъ-
пиха позитивни промени, но те не се
проявяваха с еднаква степен добро в
живота на обикновения човек.

- Каква цена платиха осмелилите
се да излязат на улицата и да насто-
яват за демокрация? Останаха ли
излъгани?

- Днес можем да твърдим, че между
повечето от онези, които стояха на
подиумите на митингите, и тези, които
възторжено ги аплодираха долу, ще
легне познатата социална разлика, дори
пропаст. Един основателен гняв бе
постепенно инкасиран от водачите,
докато разочарованието бе изпитано
по-сетне от подкрепящите ги, които
слабо усетиха смисъла и духа на про-
мените. В тази връзка можем да твър-
дим, че настъпи нарастващо огорчение.
Защото и днес, ако говорим за някаква
"носталгия" по бившите времена, тя не
е толкова искане за възвръщането на
миналото, а разочарование, настъпило
по-сетне след толкова надежди.

- Къде е мястото на малка Бълга-
рия в революцията през 89-а? Спече-
лиха ли повече други страни от соци-
алистическия блок (Полша, Румъния,
Унгария, Чехия, Словакия)?

- Демокрацията не е лук, който
расте навсякъде. У нас тя бе вградена
още след Освобождението малко изкус-
твено и поради това рядко работеше
като практика. Колко са годините на
демокрация след възстановяването на
България? Магическата 1989 г. бе и
потвърждение, че всички политически
промени у нас, или поне повечето от

тях, идват отвън. Това е формулата на
Д. Благоев. Нашата революция пак
дойде отвън като верижна реакция. Тя
бе отначало продукт на "перестройка-
та". Но явно е, че жизненият стандарт
като разлика между нас и тези страни
стана по-голям, отколкото по времето
на социализма. Това е потвърждение на
идеята, че когато промените идват
повече отвътре, отколкото от друго
място, се отразява в резултатите.

- Като че ли у част от българите
има носталгия по социалистическото
време? Допускали ли сте, че ще
станем свидетели и на това - 30
години след падането на режима?

- Това са странностите на част от
провала и Прехода. Възможно ли е
толкова време след падането на пре-
дишния режим да има много хора,
които се сещат за преди? И въпросът
не се свежда до това колко е струвало
олиото тогава или за достъпните почив-
ни станции, а за по-човечните взаимо-
отношения въпреки отхвърления режим.
Драмата е, че повечето, които бяха
обект на осъждане, днес са битово по-

добре, отколкото онези, които ги обви-
няваха.

- Кои социалистически навици в
държавното управление не са "умре-
ли" и до днес?

- Кажете ми поне един морален
порок, който съществуваше при социа-
лизма, да не е възпроизведен днес.
Появиха се и нови. Идеята, че който е
беден, е глупав или мързелив, или и
двете, днес има отблъскващо потвърж-
дение. Едно зло не се побеждава с
друго. Една тъмнина не се осветлява с
нова.

- Демократично, но неравно ли
стана българското общество? Или
прикриваните преди неравенства
вече просто са видими?

- Толкова видимо е това неравенст-
во, че поражда не само угнетения, но и
съмнение за бъдещо насилие. Едно е да
гледаме по телевизията как се приготвя
гъши дроб с боровинки, друго е пенсио-
нерът, който нагъва кисело мляко. Ако
видиш луксозните коли по нашите и
други курорти, можеш да останеш с
впечатлението, че тук е прекрасно. Но
другото състояние рядко го виждаме
публично.

- Живи ли са идеалите на СДС
днес и постигна ли Съюзът целите
си?

- Не са моя работа такива оценки.
Ако целта е била "долу социализмът!",
тя е постигната и без тях. Понякога
получаваме впечатлението, че те са
сринали Берлинската стена. В сравне-
ние с тях истинските пострадали в
Белене бяха доста по-малко кресливи,
ако изобщо са били.

- Приключи ли Преходът за Бълга-
рия след приемането ни в НАТО и
ЕС?

- Имаше един комичен израз -
"Който е забогатял, смята, че Преходът
е свършил. Който още не е - смята, че
Преход тепърва предстои".

Ðåñòàâðàöèÿ, à íå íîâî âðåìå

Те се надяваха на демокрация...

... а получиха днешната действителност

- Ако 20-
годишният ви син
или внук ви
попита какво е
Преходът, как
бихте отговори-
ли?

- Бих му обяс-
нил, че у нас
често става така.
Русофили стават
австрофили,
първата работа на
всеки бунтовник е
да стане министър
или посланик,
първата инициати-
ва на повечето
нови правителства
в Третото българс-
ко царство е да
смени съдиите и
пъдарите. А също
и че всяко морал-
но геройство -
малко или голямо,
престава да бъде
такова, ако е
щедро възнаграде-
но с постове и
позиции. В това е
величието на
патриотизъм,
демокрация и
геройство.

Интервю
на Даяна

ДЮЛГЕРОВА
от "ТОП Новини"
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Èäâàíåòî íà ÃÅÐÁ íà âëàñò è íàëîæåíèÿò àâòîðèòàðåí
ìîäåë íà óïðàâëåíèå å âîäîðàçäåëúò, êîéòî âå÷å îïðåäåëÿ
íàñòîÿùåòî íè, à íå òîëêîâà 10 íîåìâðè 1989 ã.

1989 è 2009 ãîäèíà: Íàêúäå òðúãíà
Áúëãàðèÿ!?

Може би една от причини-
те така да се взираме в пе-
риода след 10 ноември 1989
г. е усещането ни за провал.
И с датата да отбелязваме
неговото начало. Подобно
разбиране е широко разп-
ространено сред големи гру-
пи от хора не просто с раз-
лични, а дори с противопо-
ложни политически възгле-
ди. Едните смятат за траге-
дия самото срутване на со-
циализма, а другите страдат,
че не сме се отблъснали дос-
татъчно решително от него.
Трети само печално конста-
тират, че за три десетилетия
употребихме демокрацията
като начин да превърнем ед-
на разкапваща се тоталитар-
на система в свръхкорумпи-
ран авторитаризъм. Така или
иначе равносметката е все
печална.
Този разнобой в оценките

за близкото ни минало не
позволява да погледнем
обективно и на настоящето
си. Ние постоянно се сблъс-
кваме, но така и не съзира-
ме един ключов въпрос за
историческото ни развитие:
дали днешното обществено-
политическо статукво е нас-
ледник на социалистическо-
то ни минало, или представ-
лява нов етап в историята
ни, започнал с идването на
ГЕРБ на власт през 2009 г.

Дали там някъде не
оставихме зад гърба си
демокрацията и тихо
пристъпихме в дебрите
на авторитаризма?

Ако 10 ноември се случи
чрез подкрепата на Москва,
ако демокрацията я възпри-
ехме, следвайки съветите на
Запада, то характера на
днешното управление го ро-
дихме и отгледахме самите
ние. То може да отговаря на
определени чужди интереси,
но се явява чисто български
продукт. ГЕРБ не стана из-
веднъж политическо чудови-

ще. То се формира колкото
през харизмата и интуиция-
та на Борисов, толкова и от
нашето безхаберие и негра-
мотност.
И като народ трябва да сме

наясно с тази си отговор-
ност. Защото състоянието на
политически регрес и проя-
ден от корупция авторитари-
зъм ще очертава бъдещето
ни незнайно в каква перс-
пектива и е хубаво поне да
сме наясно с този факт.
Това че не само не вижда-

ме очевидните разлики с пе-
риода отпреди 2009 г., нещо
повече, започваме да свик-
ваме с настоящата си влас-
това система, не означава,
че тя продължава да бъде де-
мократична. Нищо не може
да промени фактите, че

имаме един абсо-
лютно безконтролен
министър-председател,

че правоохранителните и
правораздавателните органи
са се превърнали в ключов
елемент от  авторитарната
система, че купеният и конт-
ролираният вот имат реша-
ващо значение за изборни-
те резултати, че опозицията
е поставена в ъгъла посред-
ством законодателни и ад-
министративни мерки и че
медийният сегмент е строго
контролиран. И над всичко
това да тече една мащабна
манипулация, целяща да
прикрие гореизложените
факти.
В този смисъл, точно ид-

ването на ГЕРБ на власт е
водоразделът, който вече
определя настоящето ни, а
не 10 ноември 1989 г. Про-
тестите срещу кабинета на
Орешарски само препот-
върдиха избора ни в пол-
за на авторитаризма, кол-
кото и в тяхната основа да
седяха продемократични
идеи и елементи. През 2014
г., с вота на народа, лява-
та алтернатива на гербер-
ското управление бе уби-

та, а дясната се самоуби.
В допълнение властта в

България успя да се впише
в международен план, с ко-
ето елиминира и външните
заплахи пред себе си. За
разлика от управлението на
Орбан и Качински,

Борисов е изключи-
телно послушен пред
"големите началници",
в замяна на което полу-
чава пълен картбланш
да се разпорежда

както си ще в държавата ни.
Комбинацията от вътрешни
и външни фактори засега за-
дава възможността Борисов
и ГЕРБ да продължат да
властват над страната ни в
средносрочен хоризонт. До-
ри и управлението им да бъ-
де прекъснато временно, тех-
ният ресурс позволява бър-
зо да свалят всяко друго уп-
равление и отново да пое-
мат кормилото на властта.
Управляващите успяха по

перфектен начин да капита-
лизират умората ни от де-
мократичните преобразува-
ния, предлагайки ни популис-
тки прочит на политически-
те процеси. Но не това е до-
ри основният проблем в по-
литиката ни. Страшното е, че
режимът у нас не е спосо-
бен на нищо друго, освен да
се държи на власт. За цяло
десетилетие той дори не де-
финира основните проблеми
пред страната ни, още по-
малко пък е способен да тър-
си тяхното решение.

Дето се вика, не
случихме и на
авторитаризъм.

Нашият, въпреки електо-
ралните си успехи, я кара
все ден за ден. И нищо дру-
го не показва така добре
идейната му нищета, както
демографската му политика.
И по-точно - липсата на та-
кава. Докато в Полша

привлякоха милиони имиг-
ранти от Украйна, докато Ор-
бан позлатява семействата
с три и повече деца, нашите
министри се радват на бю-
джетни излишъци.
Докато страни като Гърция,

Италия, Испания, Португалия
и др. потънаха в заеми, но
вдигнаха жизнения стандарт
в страните си, с което уве-
личиха раждаемостта и на-
малиха емиграцията,

целта на Борисов и
Горанов сякаш е държа-
вата ни да умре като
изряден длъжник.

При нас средството (бю-
джетната стабилност) се е
превърнало в цел, в името
на която се жертва бъдеще-
то на нацията.
Защото пред България

вече не стои въпросът, че
не трябва да обременява-
ме следващите поколения
с дългове, а дали все още
е възможно чрез дългове
да осигурим възникването
на бъдещи поколения. Мо-
же да сме изпуснали и то-
зи влак.

Ние се намираме и
демографски, и полити-
чески в черна дупка.
От която не можем
да се оттласнем.

И в останалите области
от живота ни ГЕРБ колко-
то можаха задълбочиха
проблемите ни, оставяйки
навсякъде своя отпечатък
на глупост и корупция. Ве-
че самото им властване се
превръща в аргумент за
мнозина да емигрират.
Без да е причина, ГЕРБ

е олицетворение и следс-
твие на националния ни
декаданс.
В тази негова органич-

ност се крие голямата му
сила. И за да бъде той по-
беден, обществото ни тряб-
ва да се върне към състо-
янието си отпреди 2009 г.
Нещо, което все по-малко
хора вярват, че е възмож-
но.

Георги ГЕОРГИЕВ
От "Гласове"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Ò
те три години“, каза той.

В Турция индексът на
потребителските цени
през октомври нарасна с
2% на месечна база, а
индексът на цените на
родните производители –
с 0,17%, съобщи Статис-
тическият институт.

Годишната инфлация
на потребителските цени
достигна 8,55%, а на
цените на местните
производители сe
повиши с 1,7%.

Износът надхвърли 16,3 млрд.
през октомври

урция продължа-
ва борбата с
инфлацията и
към края на
годината ще

достигне набелязаните
показатели. Това заяви
министърът на финансите
Берат Албайрак.

„Правителствените
мерки за борба с инфла-
цията дават резултати.
Инфлацията на потреби-
телските цени се оказа
най-ниската за последни-

Износът на Турция през октомври достигна
16,336 милиарда долара, заяви министърът на
търговията Рухсар Пекджан на пресконференция
в провинция Денизли, предаде Анадолската
агенция.

Тя е убедена, че турската икономика ще успее
да достигне 5% ръст. „Ексимбанк“ планира да
усили подкрепата за малките и средните компа-
нии.

„В момента банката оказва финансова подк-
репа на 72% от малките и средните фирми в
Турция. Тя планира да увеличи този показател
до 73%, а по-късно и до 75%“, каза Пекджан.

Áîðáàòà ñ èíôëàöèÿòà äàâà
ðåçóëòàòè

Агенция „Фич“ повиши
прогнозата по кредитния
рейтинг на Турция от „не-
гативен“  на „стабилен“. Той
е потвърден на нива ВВ-.

Агенцията също така по-
виши прогнозата за рас-
тежа на БВП през 2019 г.
с 0,8 процентни пункта на
фона на високите резулта-
ти през второто тримесе-
чие на тази година. „Фич“

За периода януари-сеп-
тември Турция е посетена
от 41,6 милиона туристи, а
доходите от тях са достиг-
нали 26,63 милиарда дола-
ра. Това съобщи Министер-
ството на културата и ту-
ризма и Статистическият
институт.

Броят на туристите е на-
раснал с 14,5% спрямо съ-
щия период на миналата
година. Средно един ту-
рист е оставил 649 дола-
ра.

Най-много туристи ид-
ват от Русия, Германия, Ве-
ликобритания и България.

„Фич“ повиши прогнозата за
кредитния рейтинг

26,6 млрд. долара е донесъл
туризмът за 9 месеца

прогнозира, че БВП на
страната ще нарасне с
3,1% през 2020 г. и с 3,6%
през 2021 г.

„Турция продължава да
постига напредък при въз-
становяването на баланса
и стабилизирането на сво-
ята икономика, което до-
веде до намаляване на
риска от спад“, отбелязват
анализаторите на кредит-

ната агенция, цитирани от
Анадолската агенция.

„Салдото по текущата
сметка също се е подоб-
рило, валутните резерви
са се увеличили, икономи-
ческият растеж продължа-
ва, инфлацията намалява,
а турската лира се закре-
пи въпреки значителното
понижаване на лихвите“,
добавят от „Фич“.

Турция увеличи вноса на петрол с 1/3
Разходи-

те на Турция
за внос на
енергоноси-
тели през
септември
са намале-
ли с 11,7% в
сравнение
със същия
период на
2018 г.  до
3,262 милиарда долара. То-
ва съобщиха Статистичес-
кият институт и Министер-
ството на търговията.

За посочения период
турският внос като цяло е
нараснал с 1% до 16,5 ми-
лиарда долара.

Разходите за внос на го-

рива, минерални масла,
битум и минерален восък
възлизат на 3,262 млрд. до-
лара.

През септември Турция
е увеличила вноса на пет-
рол с 30% в сравнение със
септември 2018 г.  - до
2,692 милиона тона.
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Â Èñòàíáóë îáñúäèõà áúäåùåòî
íà åíåðãèéíèÿ ïàçàð

Â
одещи руски и
турски експерти се
събраха в Истанбул,
за да обсъдят състо-
янието и перспекти-

вите на енергийния пазар в
региона. Обсъждането се
състоя по инициатива на
двете водещи информаци-
онни агентства на Турция и
Русия – Анадолската и
ТАСС.

Членът на УС на компа-
нията „Есгаз и Измир Газ“
Ариф Актюрк се спря на
ролята на „Турски поток“ за
диверсификацията на
турската енергетика. Той
подчерта, че Анкара трябва
да отстрани юридическите
и търговски прегради пред
развитието на газовия
пазар.

„Турция успя да осигури
диверсификацията на
газовите доставки, но на
първо място трябва да
бъдат отстранени юриди-

В източната турска про-
винция Карс се създава го-
лям логистичен център, къ-
дето също така ще бъдат
сменяни колелата на вла-
ковете, пътуващи по мар-
шрута Баку-Тбилиси-Карс.

Бившият министър на
транспорта, корабоплава-
нето и комуникациите на
Турция, депутатът от про-
винция Карс Ахмед Арслан
заяви пред Анадолската
агенция, че част от стра-
ните, които ще използват
новата железопътна арте-
рия, а именно Русия, Азер-
байджан, Грузия и Казахс-
тан, използват двуколесна-
та система, където шири-
ната на колелата е 1520 мм,
докато в Турция и Европа
този показател е 1435 мм.
За ускоряването на транс-
портирането на стоки по
БТК, Турция строи алтер-
нативна железница между
логистичния център в Карс
и района Ахалкалаки в Гру-
зия.

В Карс се създава голям логистичен център
Освен това, на терито-

рията на логистичния цен-
тър в Карс ще бъдат пост-
роени зърнохранилища с
капацитет 45 хиляди тона.
„В Карс ще се съхранява
зърното, внасяно в Турция
от Китай и Казахстан“, за-
яви бившият министър.

Общата дължина на же-
лезницата Баку-Тбилиси-
Карс е 838 км: 76 км от тях
се падат на Турция, 259 км
преминават през територи-
ята на Грузия и още 503 км
– през Азербайджан.

На територията на Тур-
ция са построени 4 спир-
ки, три моста и 76 км ж.п.
линия.

В рамките на проекта на
турско-грузинската граница
е построен тунел, част от
който (2375 метра) преми-
нават през територията на
Турция, а част (2070 метра)
– през грузинска територия.

В Грузия е построена но-
ва 105-километрова отсеч-
ка от железопътната магис-

трала, реконструиран е
154-километров участък от
ж.п. линия. На територия-
та на Азербайджан са ре-
конструирани 503 км ж.п.
линия.

БТК ще позволи да се
създаде железопътна връз-
ка между Лондон и Пекин
без прекъсване, ще се на-
малят разходите за транс-
портиране на стоки между
Азия и Европа, ще донесе
многомилионни приходи в
турския бюджет.

Полза от експлоатация-
та на линията ще имат
всички страни, през които
тя преминава, а също така
Туркменистан, Казахстан,
Узбекистан, Пакистан, Аф-
ганистан и Индия.

Пиковата пропусквател-
на способност на коридо-
ра ще бъде 17 милиона то-
ва товари годишно. На на-
чалния етап този показа-
тел ще бъде на нива от
един милион пътници и 6,5
милиона тона стоки.

ческите и търговски огра-
ничения на газовия пазар,
за да може да се превърне
в регионален център за
търговията с енергоносите-
ли“, смята Актюрк.

Според него е изключи-
телно важно, започвайки
от следващата година
Турция да се концентрира
върху международните
проекти за добив на газ.
Той обърна внимание на
факта, че на турския пазар
газът в продължение на
много години е бил доста-
вян на субсидирана цена.
Държавната субсидия от
2014 г. възлиза на 12
милиарда долара.

Актюрк отбеляза, че
цената на 1000 куб.м. газ в
австрийския газов център
„Баумгартън“ струва 123,6
долара.

„В приложенията на
турската компания „Енер-
джи Маркет Мениджмънт“

цената на 1000 куб.м. газ в
Турция достига около 253
долара. Разликата е почти
двойна. За да се отстрани
тази разлика трябва да се
промени незабавно законо-

дателството. Ако така
продължи и занапред, то
през следващите години
цената на „синьото гориво“
в Турция ще остане непро-
менена“, предупреди членът
на УС на „Есгаз и Измир
Газ“.

Актюрк подчерта, че
проектът за строителството
на газопровода „Турски
поток“ е създал прекрасни
възможности за отстраня-
ването на техническите
ограничения на газовия
пазар. На следващия етап
трябва да бъдат отстранени
юридическите и търговски
ограничения, добави той.

В същото време пре-
зидентът на Института за
енергийни пазари и
политики Волкан Йозде-
мир заяви, че проектът
„Турски поток“ има голя-
мо значение, защото за
пръв път ще позволи да
бъде доставян газ на

Балканите през Турция.
„Турски поток“ ще

намали зависимостта на
Турция от другите транзит-
ни газопроводи, а втората
отсечка от тръбата ще се
превърне в източник на
доходи за Турция и Русия.

„Турция придава прека-
лено голямо значение на
този проект. За да се
превърнем в енергиен хъб,
трябва да създадем необ-
ходимите условия за това,
а реализацията на между-
народните проекти – това
вече е вторият етап“,
подчерта Актюрк.

Ако Турция стане регио-
нален център за търговия с
енергийни ресурси, това ще
създаде значителни въз-
можности за ценообразува-
не в турски лири, каза той.

Турция има голям
потенциал, който до мо-
мента не е реализиран,
добави Актюрк.
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в НАТО. Членовете на али-
анса демонстрираха сдържа-
ност спрямо операцията.

След старта на операци-
ята „Мирна пролет“ срещу те-
рористичните организации
Партия „Демократически съ-
юз“ и Отрядите за народна
отбрана, които образуват си-
рийското ядро на терорис-
тичната организация Кюрд-
ската работническа партия
ПКК, от страна на ЕС все
по-силно се чуваха възраже-
ния. Но те не получиха ана-
логичен отклик в НАТО. Ми-
нистрите на отбраната на
страните от алианса, които
се събраха на двудневна сре-
ща в Брюксел, демонстрира-
ха сдържаност заради стра-
тегическото значение на Тур-
ция като член на организа-
цията.

Министърът на национал-
ната отбрана Хулуси Акар,
който взе участие в заседа-
нията от името на Турция, ин-
формира съюзниците за це-
лите на операцията „Мирна
пролет“, споразуменията на
Турция със САЩ и меморан-
дума от Сочи между Турция
и Русия. Анкара за пореден
път потвърди, че с помощта
на операцията осигурява бе-
зопасността и на съюзници-
те си по НАТО, и получи цен-
на възможност да отговори
на черната пропаганда, коя-
то се води срещу страната
от терористичните организа-
ции и техните привържени-
ци.

Турция отново не се
обяви против

Турция и САЩ още вед-
нъж показаха, че могат да
постигат съгласие чрез диа-
лог, макар и да не им е по
силите да постигат единоду-
шие по всички въпроси. Но-
воназначеният германски

ритиката на Европей-
ския съюз по адрес
на Турция заради опе-
рацията „Мирна про-
лет“ не намери отглас

„Ìèëëèåò“: Òóðöèÿ óêðåïè ñâîèòå
ïîçèöèè â ÍÀÒÎ

12 АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ

Позицията на Европейс-
кия съюз по отношение на
Турция в последно време е
далеч от конструктивната. То-
ва заяви турският президент
Реджеп Тайип Ердоган на
съвместна пресконференция
с унгарския премиер Виктор
Орбан в Будапеща.

„Отношенията между Тур-
ция и ЕС не трябва да бъдат
заложници на двустранните
проблеми на няколко стра-
ни-членки“, подчерта държав-
ният глава, цитиран от Ана-
долската агенция.

ЕС трябва да оцени при-
носа, който може да внесе
пълноправното членство на
Турция в тази организация.
Президентът Ердоган отбеля-
за, че в момента в Турция
живеят 4 милиона бежанци
и „значителен брой може да
мигрира, включително в Ев-
ропа“.

Позицията на ЕС е неконструктивна
„Турция ще продължи да

предоставя подслон на си-
рийските бежанци, независи-
мо от това дали ще ни бъде
оказвана подкрепа или не.
Ако ние не се справим с та-
зи задача, то ще ни се нало-
жи да отворим вратите към
Европа“, заяви президентът.

Засягайки темата за бор-
бата с тероризма Ердоган
подчерта, че „към този мо-
мент нито една страна по
света не води по-безкомпро-
мисна борба срещу ДАЕШ от
Турция“.

Той съобщи също така, че
силите за сигурност са за-
държали по-голямата сестра
и съпругата на водача на те-
рористичната организация
ДАЕШ Абу Бакр ал-Багдади,
а също така 13 души от не-
говото най-близко обкръже-
ние. „В момента те са в на-
шите ръце“, уточни Ердоган.

Турската армия е ликви-
дирала над 3000 бойци на ДА-
ЕШ само в сирийския Ел-
Баб, а други 1140 бойци на
групировката са пленени.

„В рамките на борбата
срещу тероризма ние забра-
нихме влизането в Турция на
76 хиляди души от 151 дър-
жави. Сред тях има членове
на ДАЕШ и други терорис-
тични организации“, добави
президентът Ердоган.

Турският лидер отново
призова международната об-
щност да избягва политика-
та на двойни стандарти в бор-
бата с тероризма. „Разделе-
нието на терористите на „доб-
ри и лоши“, на „свои“ и „чуж-
ди“ е недопустимо“, каза той.

В тази връзка Ердоган да-
де като пример лидерът на
терористичната организация
YPG/PKK Мазлум Кобани,
който „по нищо не се разли-

чава от ал-Багдади“. „И два-
мата са терористи от един
калибър“, заяви Ердоган.

Турският президент също
така разказа за програмата
на своето предстоящо посе-
щение във Вашингтон, което
ще се състои на 13 ноемв-
ри. То е по покана на стопа-
нина на Белия дом Доналд
Тръмп. Ердоган съобщи, че
по време на визитата ще бъ-
дат обсъдени двустранните
отношения, регионални въп-

роси, а също така покупката
на руските системи за ПВО
С-400, американските „Пейт-
риът“ и изтребителите от пе-
то поколение Ф-35.

„Купихме С-400. Този въп-
рос е закрит. Но можем да
купим и „Пейтриът“, ако САЩ
се съгласят да ни ги прода-
дат на приемливи условия.
Ние информирахме амери-
канската страна за нашето
предложение“, отбеляза тур-
ският президент.

министър на отбраната Анег-
рет Крамп-Каренбауер се
опита да заема конструктив-
на позиция, озвучавайки на
срещата предложение, кое-
то е спорно от гледна точка
на реалистичността, но важ-
но от гледна точка на демон-
страцията на добри намере-
ния.

Германия подкрепи създа-
ваната от Турция зона за си-
гурност край южните й гра-
ници, но предложи, освен
Турция и Русия, контролът
над нея да бъде осъществя-
ван от международни сили.
Това предложение изглежда
добро на теория, но нереа-
листично на практика. За
разполагането на междуна-
родни сили в региона Съве-
тът за сигурност на ООН
трябва да приеме съответна-
та резолюция. На Германия
и Франция ще им бъде дос-
та трудно да убедят остана-
лите постоянни членове за
целта. Нито Турция, нито
САЩ се обявиха срещу това
предложение, отбелязвайки,
че тази идея е достойна за
разглеждане.

Въпреки политическите
изявления на европейските
съюзници на Турция в НАТО,
през първите дни от начало-
то на операцията „Мирна
пролет“, по време на среща-
та на външните министри от
алианса, нито една страна,
освен Франция, не зае аг-
ресивна позиция спрямо Тур-
ция. По думите на наблюда-
телите френският министър
на отбраната Флоранс Пар-
ли се опита да поеме роля-
та на представител на пре-
зидента Еманюел Макрон и
да ретранслира цялата му
критика срещу Турция, обви-
нявайки страната за всички
негативни последици от си-
рийската криза. Гневът на
Франция е свързан не само
с факта, че парижката ад-
министрация е близка с те-
рористичните организации
PYD / YPG. Според военни-

те наблюдатели този гняв е
свидетелство на военната и
дипломатическа несъстоя-
телност на Франция.

Положителна реакция
През последните 2 годи-

ни Турция се оплакваше от
заплахите срещу НАТО, кои-
то идват от южния фланг.
Още през 2015 г. Турция про-
веде консултации с членове-
те на алианса в рамките на
член 4 от Вашингтонския до-
говор и настояваше да се
предприемат предохранител-
ни мерки срещу възможни
заплахи от страна на Сирия.
Тогава Холандия, Испания и
САЩ решиха да изпратят в
региона системи за проти-
воракетна отбрана „Пейтри-
ът“ и се задължиха да защи-
тават Турция от ракетни ата-
ки от Сирия. В момента в
региона заедно с италианс-
ката система САМП-Т има и
испански комплекси „Пейт-
риът“ РАС1-С. След начало-
то на операцията „Мирна
пролет“ Испания и Италия
обявиха, че могат да изтег-
лят своите зенитни ракетни
комплекси от Турция. Въпре-
ки това на срещата на ми-
нистрите на отбраната на
страните-членки на НАТО, ис-
панската министърка на от-
браната подчерта, че няма
да изтеглят своите ПВО за-
ради операцията „Мирна
пролет“.

Председателят на Мюн-
хенската конференция по си-
гурност и бивш съветник в
министерството на външни-

те работи Волфганг Ишингер
припомни в интервю за
„Шпигел“, че за да бъдеш ак-
тивен играч във външната по-
литика, неговата страна тряб-
ва да поеме военната отго-
ворност в региона. Ишингер
също така отбеляза, че Тур-
ция има право да защитава
своята територия и да се бо-
ри с тероризма.

Анкара ясно даде
да се разбере

Анкара винаги открито е
заявявала своите опасения
във външната политика, яс-
но подчертавайки, че тясно-
то сътрудничество на някои
съюзници от НАТО с PYD и
YPG, които са клонове на
ПКК, не трябва да нанася
вреди на националната си-
гурност на Турция.

Генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг съ-
що проведе изключително
важна работа за преодоля-
ването на разногласията
между съюзниците и разби-
рането на справедливите
страхове на Турция. След ка-
то се разсея димът от пожа-
ра от критики, подпален от
страните-членки на ЕС по
време на операция „Мирна
пролет“, станаха ясни грани-
ците на операцията, а също
така това, че тя преследва
цели, които са включително
и в интерес на съюзниците
от НАТО.

Военната мощ на Турция
Междувременно операция

„Мирна пролет“ на дело по-

каза, че Турция притежава
втората най-голяма армия в
НАТО. Военните експерти на-
помниха, никой, освен САЩ,
няма такъв потенциал под
формата на 8 дивизии, ка-
къвто има Турция. Освен во-
енните операция и учения на
НАТО, Турция имаше възмож-
ността безпроблемно да про-
веде операциите „Щитът на
Ефрат“, „Маслинова клонка“,
„Мирна пролет“ и това де-
факто е потвърждение на си-
лата на турската армия.

Разглеждайки операцията
от стратегическа гледна точ-
ка, може да се заяви, че съ-
юзниците по НАТО за поре-
ден път се убедиха, че отно-
шенията, които се създават
с незаконните организации
по една или друга причина,
също имат своя лимит.

Но и самата Турция още
веднъж осъзна политическо-
то и стратегическо значение
на членството в НАТО, а ней-
ните съюзници разбраха, че
стратегическото значение на
Турция не се свежда само
до приемането на бежанци
или размяната на информа-
ция за чуди бойци, то е обус-
ловено от по-дълбока и сил-
на структура.

Акар се срещна с Еспер
Министърът на отбраната

на Турция Хулуси Акар се
срещна с министъра на отб-
раната на САЩ Марк Еспер.
Според изявлението на во-
енното ведомство на Турция,
срещата се е провела в цен-
тралата на НАТО, където ми-
нистър Акар е участвал в за-
седанието на втория ден от
срещата на министрите на
отбраната от алианса. На
преговорите са били обсъ-
дени въпросите за отбрана-
та и сигурността, по-конкрет-
но Сирия и операцията „Мир-
на пролет“ източно от река
Ефрат, разменени са били
мнения по въпросите от
дневния ред на НАТО и двус-
транните военни отношения.
Министрите са се договори-
ли да продължат диалога.

Гюлдерен
СОНУМУТ

Ердоган с Виктор Орбан
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нозинството нем-
ци, според данни-
те от социологи-
ческо проучване,
се обявяват за из-

Генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг от-
хвърли призивите за прек-
ратяване на членството на
Турция в алианса заради
нейната операция в Север-
на Сирия. Такива механиз-
ми не съществуват, каза той
в интервю за „Билд ам Зон-
таг“.

Участниците в блока са
обединени от привързаност-
та към демокрацията и вър-

Столтенберг: Няма механизъм за изключване от НАТО
ховенството на закона. „Ви-
наги напомняме това в раз-
лични столици, включител-
но и в Анкара. Но НАТО, за
разлика от ЕС, няма меха-
низми, с които да се предп-
риемат мерки по отношение
на участниците. НАТО е съ-
юз, където всички могат да
обменят мнения честно и от-
крито“, каза Столтенберг, ко-
ментирайки призивите на
някои германски политици,

които искат изключването
на Турция от алианса.

Генералният секретар на
алианса нарече Турция „ва-
жен съюзник“, който внася
съществен принос в борба-
та с „Ислямска държава“, а
също така е приел 3,6 ми-
лиона бежанци. „Много е
важно да не рискуваме в
момента големия напредък,
който сме постигнали в бор-
бата срещу нашия общ враг

– ИД“, каза той. ИД все още
представлява заплаха, въп-
реки ликвидирането на во-
дача на терористите Аба Ба-
кар ал-Багдади.

Според резултатите от
допитване, осъществено от
YouGov, мнозинството гер-
манци (58%) подкрепят из-
ключването на Турция от Се-
верноатлантическия пакт, а
18% се обявява срещу по-
добно наказание.

Âúçìîæíî ëè e èçëèçàíåòî
íà Òóðöèÿ îò ÍÀÒÎ?
M
ключването на Турция от НА-
ТО. Тази идея се подкрепя
от много политици.

Турската военна операция
в Северна Сирия нанесе се-
риозен удар върху отноше-
нията на Анкара с НАТО. В
Германия все по-силно зву-
чат гласовете на тези, кои-
то искат изключването на
Турция от алианса. Освен по-
литиците от Лявата партия
сега и лидерът на ПГ на Гер-
манската социалдемократи-
ческа партия в Бундестага
Ролф Мютцених постави под
съмнение членството на Ан-
кара в НАТО.

При това 58% от немците
смятат, че Турция трябва да
бъде изключена от Северно-
атлантическия алианс. Таки-
ва са резултатите от предс-
тавително допитване до об-
щественото мнение, прове-
дено от международната
аналитична компания
YouGov по поръчка на инфор-
мационна агенция ДПА. В из-
следването, проведено от 25
до 28 октомври, са взели
участие над 2000 души. Едва
18% от тях не са се обявили
против изключването на Тур-
ция от НАТО. По-голямата
част от запитаните смятат,
че германското правителст-
во трябва да заеме по-твър-
да позиция по отношение на
Турция: 61% от анкетирани-
те подкрепят икономически
санкции срещу турския пре-
зидент Реджеп Тайип Ердо-
ган, а 69% – пълната забра-
на за продажбата на оръжия
на Анкара.

Защо НАТО критикува
турската военна
операция

Мнозинството страни-
членки на НАТО критикуват
военната операция на Тур-
ция в Сирия, в която се на-
меси и Русия. Ердоган за-
почна военно настъпление в
Северна Сирия на 9 октомв-
ри – операцията бе кръсте-
на „Мирна пролет“. На 17 ок-
томври Турция и САЩ се до-
говориха за петдневно

прекратяване на настъплени-
ето на турските войски. А на
22 октомври в Сочи прези-
дентите Ердоган и Владимир
Путин съгласуваха удължава-
нето на режима на прекра-
тяване на огъня в Северна
Сирия – за да могат Отря-
дите за самоотбрана на си-
рийските кюрди (YPG) да се
изтеглят на 30 км навътре в
територията на Сирия.

За властите в Анкара
„Мирна пролет“ вече се е
превърнала в огромен успех,
тъй като сериозно попречи
на възможността за създа-
ването на кюрдска държа-
ва. Като причина за опера-
цията турските власти посоч-
ват борбата с тероризма. В
НАТО смятат, че действията
на Анкара противоречат на
интересите на останалите
държави-членки, защото те
са помогнали за усилването
на позициите на така наре-
чената „Ислямска държава“
и са създали условията за
бягството на бойци на ИД,
държани под стража на те-
риториите, контролирани от
кюрдските бойци.

Един от критиците на дей-
ствията на Турция е минис-
търът на външните работи
на ФРГ Хайко Маас. Той оп-
редели операцията като „на-
рушение на международно-
то право“. В отговор турс-
ките власти заявиха, че
очакват от партньорите по
НАТО не обвинения, а со-
лидарност. Германия вече
ограничи продажбите на
оръжия за Турция, след ка-
то Ердоган започна настъп-
ление в Северна Сирия, но
пълна забрана за момента
все още няма.

Русия иска да
раздели НАТО?

В НАТО са разтревоже-
ни от военното сътрудни-
чество на Турция и Русия и
се страхуват, че то може
да доведе до излизането на
страната от Северноатлан-
тическия алианс. Експерти-
те смятат, че руският пре-
зидент Владимир Путин се
опитва да разцепи алиан-
са със своята политика по
отношение на Турция. Русия
изигра не малка роля за на-

растващото напрежение
между Турция и НАТО през
последните месеци, отбе-
лязват анализаторите.

Първо в Брюксел предиз-
вика възмущение факта, че
Анкара реши да придобие
зенитни ракетни комплекси
С-400 вместо американски-
те „Пейтриът“. В НАТО са
обезпокоени, че Кремъл мо-
же да получи достъп до сек-
ретна информация на али-
анса с помощта на възмож-
ностите на   С-400. По тази
причина Вашингтон запла-
ши със санкции Анкара, а в
деня на започването на тур-
ското военно настъпление
американският президент
заплаши Ердоган с „унищо-
жаването на турската ико-
номика“.

След споразумението в
Сочи Русия трябва да по-
могне на Турция да изтлас-
ка от турско-сирийската
граница Отрядите за само-
отбрана на сирийските кюр-
ди, които Анкара смята за
съюзник на забранената в
страната Кюрдска работни-
ческа партия ПКК. В НАТО
се страхуват, че операция-
та „Мирна пролет“ ще по-
могне за усилването на во-
енните позиции на Русия в
Сирия и ще циментира Си-
рия като „васална държа-
ва“ на Кремъл.

Ще се стигне ли до
изключването на
Турция от НАТО?

В Брюксел смятат, че из-
ключването на Турция от али-
анса е малко вероятно от
правна гледна точка и е поч-
ти невъзможно. На първо
място, защото Северноат-
лантическият договор не
предвижда изключването на
страните от алианса. Макар
самата държава-членка те-
оретично може да обяви за
излизането си от НАТО в съ-
ответствие с член 13 от до-
говора. Това би било продъл-
жителен процес, който ще
изисква одобрение и рати-
фициране от всички страни-
членки.

Бившият министър на вън-
шните работи на Германия
Зигмар Габриел заяви в ко-
ментар за „Дер Тагесшпигел“,
че идеята за изключването
на Турция от НАТО е „гро-
теска“, подчертавайки, че та-
зи стъпка ще доведе до поя-
вата на „нова сериозна зап-
лаха за сигурността на из-
точните граници на ЕС“.

Поне за момента няма
признаци, че Турция може да
напусне НАТО. По време на
срещата на НАТО в Брюк-
сел беше подчертано стра-
тегическото значение на Тур-
ция за алианса. За пореден

път беше отбелязано геог-
рафското положение на Тур-
ция, нейната борба с теро-
ризма и контрола върху дви-
жението на бежанците. Не-
що повече, изключването
може сериозно да повлияе
на военните възможности на
алианса, тъй като Турция
разполага с втората по го-
лемина армия в алианса.

Ще излезе ли Турция
сама от НАТО?

Този вариант също е мал-
ко вероятен, защото между
алианса и Турция съществу-
ва взаимна зависимост. Али-
ансът предоставя на Анкара
платформа за дискусии с
най-влиятелните страни в
света. Освен това, Турция в
момента се намира във вън-
шнополитическа изолация.

Нищо не демонстрира то-
ва по-добре от военната опе-
рацията в Северна Сирия.
Почти цялата международна
общност – дори арабските и
мюсюлмански държави – се
обявиха срещу тази опера-
ция. Военната защита от
страна на НАТО – най-сил-
ният военен съюз в света –
е обезателен фактор за оси-
гуряването на безопасност-
та на изолираната страна,
каквато в момента е Турция.

Даниел БЕЛЮТ,
 „Дойче Веле“.
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На този ден през 1938 г. Тур-
ската Република загуби своя
основател и първи президент.

Ататюрк почина в 9.05 ча-
са на 57-годишна възраст в
двореца Долмабахче в Ис-
танбул. От тогава всяка го-
дина на 10 ноември в цяла-
та страна неговата памет се
почита с минута мълчание.

Официалната церемония
се състоя в мавзолея на го-
лемия държавник в Анкара.
На нея освен президента Ре-
джеп Тайип Ердоган, предс-
тавители на политически,
икономически и обществен
елит, присъстваха десетки хи-
ляди граждани от цялата

страната.
Мероприятия в памет на

Ататюрк се проведоха във
всички 81 провинции на Тур-
ция.

След Първата световна
война /1914-1918 г./ Кемал
Ататюрк застава начело на
националноосвободителното
движение и войната за не-
зависимост на Турция. Той
създава нова държава на ру-
ините на Османската импе-
рия, провежда редица ре-
форми – социални, полити-
чески и културни.

Като председател на Ве-
ликото национално събра-
ние, а след това и като пре-
зидент на Турската Републи-
ка той придобива голям ав-
торитет и уважение не само
в Турция, но и извън нейни-
те предели.

а 10 ноември Турция
почете паметта на
основателя на Ре-
публиката – Муста-
фа Кемал Ататюрк.

Ердоган: Ще осъществим
заветите на Ататюрк

В президентския
комплекс в Анкара се
състоя церемонията в
памет на основателя
на Турската Републи-
ка Мустафа Кемал
Ататюрк, предаде Ана-
долската агенция.

Гражданите на Тур-
ция трябва да мислят
за благото и интере-
сите на държавата. За
това ги задължава
сложното геополити-
ческо положение на
страната, заяви турс-
кият президент Ре-
джеп Тайип Ердоган в
реч по време на це-
ремонията в памет на

Òóðöèÿ ïî÷åòå ïàìåòòà íà Àòàòþðê

Операцията „Мир-
на пролет“ и послед-
валите я споразуме-
ния със САЩ и Русия
за Сирия внесоха ко-
рекция в разположе-
нието на силите как-
то на регионалната,
така и на междуна-
родната сцена.

Операцията на Ан-
кара доведе до нама-
ляването на влияние-
то на терористите от
PYD в региона и кри-
за на американската
политика в Сирия.

Проектът за създа-
ване на държава от
терористите от PYD
на територията на Си-
рия се провали само
за 15 дни антитеро-
ристична операция,
което хвърли в пани-
ка техните помагачи
отвън.

Положението в Си-
рия излезе извън кон-
трола на американс-
ката страна, която ве-
че не може напълно

„Мирна пролет“ внесе
корекция в региона

Ердоган.
Той отбеляза, че в

рамките на трите ан-
титерористични опе-
рации, проведени от
Турция в Сирия, са
прочистени 8100 кв.км
от терористи.

„Тези операции
създадоха условията
за доброволното зав-
ръщане на сирийски-
те бежанци по родни-
те им места .  Към
днешна дата в Сирия
са се завърнали 365
хиляди бежанци. Но
ние смятаме, че тази
бройка е недостатъч-
на. Анкара е разрабо-

тила план за стимули-
ране на завръщането
бежанците в Сирия.
Или Анкара ще свика
Международна донор-
ска конференция за
Сирия, или сама ще
осъществи съответни-
те проекти“, каза пре-
зидентът.

Той обърна внима-
ние и на факта, че ре-
дица чуждестранни
партньори на Анкара
не са пожелали да
подкрепят нейните
планове.

„Отказаха ни да ни

продават оръжия и
тогава започнахме да
развиваме собствено
производство, да про-
извеждаме най-съвре-
менни оръжие, вклю-
чително ракети“, под-
черта Ердоган.

Турция трябва да
уважава наследството
на Османската импе-
рия, призова още дър-
жавният глава.  „Опи-
тите да се оскърби и
принизи значимостта
на многовековната
държавност от осман-
ския период са недо-
пустими. Това е приз-
нак за невежество,
безразсъдство или
зъл умисъл . Друго
обяснение не може да
има“, подчерта Ердо-
ган.

Турският президент
определи като лъжа и
изопачаване на исто-
рическите факти твър-
денията на редица по-
литици, че в Османс-
ката империя е отсъс-
твала оръжейна про-
мишленост.

Турция ще продъл-
жи да се противопос-
тавя на опитите за
изопачаване на ней-
ната история и култу-
ра, със същата реши-
телност, с която води
борбата с тероризма,
подчерта Ердоган.

„Турция е готова да
постигне целите, пос-
тавени до 2023 г. и да
се нареди сред воде-
щите световни държа-
ви. Ние сме задълже-
ни да постигнем това,
защото такъв е заве-
тът на Ататюрк. Уваже-
нието към основателя
на Републиката тряб-
ва да се проявява не
на думи, а на дела“,
категоричен е Реджеп
Тайип Ердоган.

да контролира дори
терористите от PYD/
ПКК

Най-добрата оцен-
ка на ситуацията в
Сирия даде вестник
„Джерузалем Пост“.
„6 години американс-
ка подкрепа за  PYD
станаха на пух и прах
само за шест дни“, на-
писа изданието. Авто-
рът на статията смя-
та, че сирийското кри-
ло на ПКК се оказа
сред губещите.

В резултат на дейс-
твията на Анкара в Си-
рия не само PYD загу-
биха, но и САЩ, Фран-
ция и Израел, които ги
подкрепяха директно
или косвено. Освен то-
ва, в Сирия беше све-
дено до минимум вли-
янието на редица ре-
гионални държави, ка-
то Саудитска Арабия,
ОАЕ и Египет.

В същото време се
укрепиха позициите
на Анкара сред стра-

ните, участващи в ре-
шаването на полити-
ческото бъдеще на
Сирия. Погледът на
международната общ-
ност се е насочил към
Женева, където про-
дължават заседание-
то на Конституцион-
ния комитет на Сирия.

Не е изключено, че
скоро върху реално-
то разположение на
силите в Сирия влия-
ние ще оказват не си-
туацията в региона, а
преговорният процес.

Също така трябва
да се признае, че си-
туацията в Сирия пос-
тоянно се променя, и
Анкара укрепва свои-
те позиции в тази
страна.

Нуршин, Атешоглу
Гюней, професор в
Университета Бахче-
шехир и директор на
центъра  CEMES. Ко-
ментарът му е публи-
куван в Анадолската
агенция.

Ататюрк.
Антитурските гла-

шатаии  са задейства-
ли всички ресурси, за
да осъществят плано-
вете, нанасящи удар
по интересите на Ан-
кара в региона, пре-
дупреди президентът.

Той обърна внима-
ние на заплахите, ид-
ващи от Сирия. „Тур-
ската армия не може-
ше да седи със скръс-
тени ръце на фона на
провокациите и обст-
релите от сирийска
територия“, подчерта
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Турските телеви-
зионни сериали
предизвикват
голям интерес в
чужбина, допри-

насят за имиджа на
Турция и налагането на
нейните продукти в
страните, в които се
излъчват. С това те
играят ефективна роля за
увеличаване на износа
на стоки и услуги, се
казва в анализ на вест-
ник "Сабах".
Според оценките, изно-
сът на турски драми е
достигнал 500 милиона
долара за изминалата
година, отбелязва изда-
нието, цитирано от
БГНЕС.

страните, в които се
излъчват, ефективно
увеличават износа на
стоки и услуги, като
допринасят за имиджа на
Турция и промотирането
на нейните продукти в
тези страни. През пос-
ледните три години е
постигнат стабилен ръст
на износа на стоки за
Венецуела, Бразилия,
Перу, Парагвай, Домини-
канската република,
Аржентина, Уругвай и
Чили от Латинска Амери-
ка и Карибските страни,
където се излъчват много
турски сериали.
В сравнение с 2016 и
2018 г. износът за Вене-
цуела е нараснал с 572%,

следван от Доминиканс-
ката република със 155%,
Парагвай със 105%, Перу
с 88% и Чили със 78%.
Износът за Египет, къде-
то турските драми са
голям хит, отбелязва

постоянен ръст, въпреки
влошаващите се полити-
чески отношения. Екс-
портът за северноафри-
канската страна е достиг-
нал 2,6 милиарда долара
за периода януари-

октомври тази година с
6,5% ръст в сравнение
със същия период на
миналата година. По
подобен начин се разви-
ва продажбата на стоки
и услуги в Обединените
арабски емирства (ОАЕ),
където официалните
власти призовават някол-
ко пъти за бойкотиране
на турски "сапунени
опери", като тя е нарас-
нала с 11,8% през същия
период и е достигнала
1,7 милиарда долара.
Износът за Саудитска
Арабия, където турските
телевизионни сериали се
радват на голям зрителс-
ки интерес, е нараснал с
26% през първите 10
месеца на тази година в
сравнение със същия
период на миналата
година. Износът за стра-
ната от Персийския
залив възлиза на над 2,6
милиарда долара.
Турски продукции се

излъчват в Латинска
Америка, както и в Афри-
ка, Западна Европа,
Централна Европа и на
Балканите. Например
износът за Испания,
където се излъчват "Безк-
райна любов" и "Черна
любов", се е покачил с
55% през 2018 г. в срав-
нение с 2016 г.
Сериали са изнасяни и в
Румъния, Хърватия, Черна
гора и Сърбия, оказващи
влияние върху турските
продукти и марки в тези
държави. Износът за
Черна гора е нараснал
със 70% през първите 10
месеца на тази година в
сравнение със същия
период на миналата
година. Общата стойност
на турския износ възлиза
на 105 милиона долара.
Освен това износът за
Сърбия също се е пока-
чил умерено до 786,5
милиона долара през
споменатия период от
729 милиона долара през
първите 10 месеца на
миналата година.
В Африка турските теле-
визионни сериали също
имат огромна група
почитатели. Експортът на
стоки за много от тези
страни също се е увели-
чил през последните три
години. Износът за
Сенегал, Танзания и
Кения е скочил съответ-
но със 153%, 134% и 63%,
а за Мароко - с 35% за
същия период.
Тъй като турските сериа-
ли са особено популярни
в страните от Южна
Америка, броят на турис-
тите, идващи от този
регион, е нараснал с 46%
спрямо миналата година.
Междувременно предста-
вителите на сектора
очакват положително
развитие в износа на
услуги като здравен и
образователен туризъм,
гастрономия и пътничес-
ки транспорт до страни-
те, внасящи турските
сериали.

Делът на филмовия и
телевизионен сектор
нараства в турската
икономика с всяка изми-
нала година. По данни на
Министерството на търго-
вията около 50 до 70
нови телевизионни сери-
ала се излъчват по
телевизиите или сайтове
със стрийминг платформи
всеки сезон.
Турските "сапунени опе-
ри" са излъчвани в цял
свят - от Близкия изток
до Балканите, от Африка
до Централна Азия, от
Далечния Изток до Южна
Америка, достигайки
аудитория от около 700
милиона души в почти
146 страни. Турция е на
второ място след САЩ
по износ на сериали.
Средната продажна цена
на сериал от 4 000 дола-
ра на епизод се е увели-
чила до 400 000 долара
през последните пет
години. Износът през
2013 г. възлиза на около
150 милиона долара. Той
е нараснал до 350 милио-
на долара през 2017 г. и
500 милиона долара през
2018 г.
Турските телевизионни
предавания, които се
превръщат в едни от най-
гледаните продукции в
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на име Фатих Султан Мех-
мед, пътуването до него се
съкращава неимоверно
много. Старото име на то-
ва селище населявано в ми-
налото от поляци е било
Адампол. Това полско сели-
ще е било основано от бор-
ци за свобода, емигрирали
от Полша. Днес население-
то му продължава да съх-
ранява своите традиции и
помни своите предци. Със
своята култура, гостоприем-
ство и трудолюбие, те го
превърнаха в едно от ре-
номираните курортни сели-
ща на Истанбул. Когато
през 1918 година Полша
спечели своята независи-
мост, само едно семейство
се завърна в Полша. Но по
време на тежката икономи-
ческа криза през 1960 го-
дина много жители на се-
лото са го напуснали. Мла-
дежите са заминали да тър-
сят щастието си в Герма-
ния, Канада и Австралия. С
построяването на моста над
Босфора Фатих Султан Мех-
мед, заможните истанбулс-
ки граждани са насочили
погледите си към По -
лонезкьой като място за от-
дих в края на седмицата и
постепенно са започнали
да закупуват жилища тук.
Това довело до увеличава-
не на цените на жилищата
в селото и то се е превър-
нало в популярно място за
отдих. С нарастването на
възможностите за работа,
този път то е започнало да
посреща преселници. Днес
в него живеят 250 турски
граждани като 90 от тях са
с полски произход. В хоте-
лите и пансионите работят
около 500 души, повечето
от окръг Токат.

Емигриралите по полити-
чески причини в Османска-
та империя поляци са за-
почнали строежа на село-

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници:

БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ,
в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

Ïîëîíåçêüîé - ÷àñòèöà îò Ïîëøà
íåäàëå÷ îò Èñòàíáóë

олонезкьой се нами-
ра на анадолския
бряг на Босфора и
с построяването на
моста над Босфора

Франция, но поради бли-
зостта на Османската им-
перия, последната е пред-
почитана. При разгром на
бунтовете на поляците сре-
щу Русия, бунтовниците на-
мираха лесно приют в Ос-
манската държава. Някои
от тези полски емигранти
най-прочутият, от които е
Адам Мицкевич дори са
приели мюсюлманството.
Мехмед Садък Паша, който
е оказал голяма подкрепа
за изграждането на село-
то, също е полски благород-
ник приел исляма. Името му
е било Михаил Чайковски.
Живеел е в къща в Джи-
хангир. Но действителният
създател на проекта е жи-
веещият в Париж полски
емигрант революционер
Адам Чарториски. Негово-
то желание е било в пери-
ода, когато Полша е била
под руско управление, в ре-
дица региони по света да
се създадат независими
полски колонии. Но това
желание за независима ко-
лония е било в разрез с ос-
манските закони. Въпреки
това, със снизхождението
на султан Абдул-Меджид за-
почва изграждането на се-
лището. През този период
там са се намирали сгра-
ди, принадлежащи на мо-
наси от католическия лаза-
ристки орден. Садък паша
настанява тук няколко пол-
ски емигранти. При много
трудни условия, подобно на
живота на пионерите в ди-
вия запад в САЩ, полските
емигранти започват да гра-
дят селото. То е наречено
Адампол-комбинация от
името на Адам Чарториски
и Пол – т.е. полски. С тече-
ние на времето, обаче по-
пулярност добива името По-
лонезкьой. След време мо-
насите лазаристи напускат
мястото и то остава на пол-
ските емигранти. Дълго вре-
ме полските емигранти се
занимават с животновъдст-
во и производство на млеч-
ни продукти. И днес млеч-

като Ференц Лист и Гюстав
Флобер са посетили Поло-
незкьой. През 1937 година
то е посетено и от Кемал
Ататюрк. Вниманието му е
привлечено от успеха пос-
тигнат от жителите в земе-
делската работа. Селяните
го посрещат с хляб и сол,
по стар полски обичай.

Най-привлекателната
черта на Полонезкьой е
прекрасната природа на ра-
йона. Селото е разположе-
но в горски район, който
представлява един от ос-
новните бели дробове на
Истанбул. В гората до се-
лото има два маршрута за
разходки. Единият от тях за-
почва от селото и измина-
ва пет километра в сянка-
та на кестените. Разходки-
те в гората са сред основ-
ните занимания през про-
летта и лятото. Освен това
посетителите изпитват удо-
волствие от разходките с
файтон, от разговорите с
местните жители, от вкуса
на полските пасти и при-
готвящите се в ресторанти-
те с изглед към зелената до-
лина скари, от разходките
с коне и от разговорите
пред камината с чаша ка-
чествено вино в ръка. Най-
забележителните места в
селото, напомнящи за ми-
налото му са гробището и
къщата музей Леля София.
В църковния регистър пър-
вото погребение в селото е
от месец юни 1848 година.

Според плановете на
Михаил Чайковски в това
гробище ще се погребват не
само жителите на селото,
но и всички поляци отбили
се тук. Чайковски е поло-
жил огромни усилия, за да
бъде погребан тук почина-
лият през 1855 година в Ис-
танбул велик полски поет
Адам Мицкевич, но не е
постигнал искания успех.
Но тук е погребана почина-
лата на 22 февруари 1866
година в хотел в Истанбул
негова съпруга Людвика
Сниядечка. Сред 270-те гро-
ба в гробището, най-инте-
ресна е историята на този
гроб. Людвика Снядечка е
дъщеря на прочут полски
учен. Тя заминава за Бъл-
гария, за да построи тук
гробница за загиналия в та-
зи страна свой годеник.
След като не намира гроба

му идва в Истанбул и тук
се запознава с приелия ис-
ляма и името Мехмед Са-
дък паша полски благород-
ник на име Михаил Чайков-
ски. Омъжва се за него и
също приема исляма. Тя
създава приятелски връзки
с обитатели на османския
двор и се превръща в една
от уважаваните тук личнос-
ти. Въпреки че живее в
квартал Джихангир в Истан-
бул, тя е оказала голяма по-
мощ на Полонезкьой. Уми-
ра през 1866 година в Ис-

земетресението от 1894 го-
дина. През 1912 година за-
почва строежът на нова
църква. Строежът приключ-
ва през 1914 година. В го-
дините на Първата светов-
на война в църквата е раз-
положен щабът на турска-
та армия. През 1918 година
църквата е ремонтирана и
се използва като училище.
Днес ежегодно за фестива-
ла на черешите в Полонез-
кьой пристигат полски ан-
самбли за народни песни
от Полша, които изнасят

то през 1842 година. През
този период Полша е била
съюзник на Османската им-
перия, тъй като и двете
страни са воювали с общ
неприятел, Русия. Като ка-
толическа страна Полша е
била близък съюзник и на

ни продукти от Полонезкьой
се продават по магазините
в Истанбул. Населението на
селото расте и през 1836
година тук вече живеят око-
ло 100 полски семейства
станали турски граждани.
Световноизвестни личности

танбул и съпругът й я пог-
ребва на върха на хълм не-
далеч от гробището на се-
лото. Къщата Музей на Со-
фия Ризи датира от 1882 го-
дина. В къщата се намират
много документи и фотогра-
фии свидетелстващи за ми-
налото на селото, а също и
паметна книга, в която от
1915 година насам всички
посетители на селото са из-
разили своите впечатления.
София Ризи е положила го-
леми усилия, за да запази
автентичния полски облик
на селото и е станала сим-
вол на традиционното пол-
ско гостоприемство и на
полската култура. Тя не се
е омъжила до края на жи-
вота си. След смъртта й,
през 1992 година Антони До-
хода и Леслав Ризи са под-
готвили къщата на леля им
като къща-музей.

През 1845 година в се-
лото е имало малка църк-
ва. През 1870 година е пос-
троена нова църква, но тя
е разрушена по време на

своите концерти в градина-
та на тази църква. Тук жи-
телите посрещат и религи-
озните и национални полс-
ки празници.

Ако сте решили да отсед-
нете в Полонезкьой, може-
те да се настаните в мал-
ките хотели или в селски
пансиони. Освен това мо-
жете да се нахраните със
скарите, готвещи се в рес-
торантите или в парковете
и да се изкъпете в открити-
те и закрити басейни. По-
вечето от хотелите и пан-
сионите са отворени през
цялата година. Повечето от
стаите се отопляват с пар-
но отопление или с клима-
тични инсталации и много
малко се отопляват с печ-
ки. Специалитетът на село-
то е ликьор от орехи. Има
малко на брой ресторанти,
в които се готвят ястия от
полската кухня. През пос-
ледните години е на мода
сватбените и новогодишни
тържества да се провеждат
в Полонезкьой.
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- Г-н Георгиев, има ли фалшива
информация, която се разпростра-
нява във връзка с качеството на
храните в България?

- За съжаление, измамата с храни е
факт, с който се сблъскваме всеки-
дневно. В масовия случай това е
измама със състава на храните.

Казано по друг начин, двойният
стандарт. Факт е, че след като се
заговори за двойния стандарт, инфор-
мацията, свързана с качеството на
храните, залива непрекъснато медиите
с верни и неверни твърдения, недока-
зани обвинения към производители, а
понякога и с откровени инсинуации, да
не кажа и хули.

- Какво би следвало да се напра-
ви в посока повишаване качеството
на храните?

- В тази връзка е огромна отговор-
ността и ролята на потребителските
организации. Като представители на
първата и автентична потребителска
организация в България, ние от ФПБ
си даваме сметка, че нямаме право на
импровизации и игра със страховете
на потребителите.

Лично аз смятам, че е лицемерие да
се стряскат потребителите с информа-
ция, която не е актуална и не е подк-
репена с лабораторни изследвания от
акредитирани български лаборатории.

Затова от ФПБ продължаваме да
настояваме за засилен и безкомпро-
мисен потребителски контрол на
пазара, както и противопоставяне на
подвеждащата информация.

В тази връзка работим съвместно с
държавните контролни органи в лицето
на БАБХ и КЗП, с които сме подписали
меморандум за съвместна дейност.

- Вие ще подкрепите ли Национал-
ния браншови съюз на хлебарите и
сладкарите?

- От Федерацията на потребителите
в България подаваме ръка за съвмест-
на дейност и с фирмите от бранша с
цел поддържане на доброто качество, а
защо не и борба със сивия сектор,
защото отговорността ни пред потреби-
телите, независимо от тяхното социално
положение и възраст, е обща.

Затова следим с интерес всичко,
което е свързано с храните и твърде-
нията в публичното пространство,
които стряскат потребителите.

И ще си послужа с пример с вещес-
твото акриламид, който се формира в
богати на скорбяла храни със състав-
ки от зърнени култури и картофи, при-
готвени, както се твърди, при темпера-
тура над 120 градуса по Целзии.

И в тази връзка все повече се
налага твърдението, че това вещество,
за което се предполага (забележете -
предполага) е силно канцерогенно и по
дефиниция се съдържа в пържени или
печени картофи, пържени филийки
хляб, обикновени вафли, чипсове,
кафето и един бог знае какво още в
близо 500 хранителни продукти по
твърдение на ЕС, на база на информа-
ция, предоставена от 10 потребителски
организации.

И в същото време абсолютно е
сигурно, че в България не са правени
тестове. И възниква въпросът, как да
се успокоят майките, след като се
твърди, че примерно 13% от тествани-
те бебешки храни са показали откло-
нения от допустимите граници.

Твърди се, че при чипсовете откло-
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ненията са 8%, а при бисквитите за
кърмачета и малки деца - 6%.

Твърди се също така, че натрупване
на акриламид в организма може да се
получи и при неправилно обработване
на храни и при домашни условия.

И резонно възниква въпросът: Какво
е допустимото съдържание на акрила-
мид и широко рекламираните изследва-
ния за кои държави се отнасят?

Връщам се към познанията си като
възпитаник на Хранително-вкусовия
институт в Пловдив и си спомням, че
хлябът се изпича при температура от
порядъка на 220 градуса.

- Означава ли това, че в него се
съдържат огромни количества акри-
ламид. Разбира се, че не. Защо
тогава са институциите?

- Възниква и въпросът защо се
мълчи за измамата със състава на
храните и спазване на технологична
дисциплина от фирмите в сивия сек-
тор, които при хлебарите и сладкари-

те, за съжаление, са твърде много.
Категорично твърдя, че такова

мълчание не се отнася за ФПБ.
Казвам всичко това, за да подчер-

тая важността на форума "От зрънце
до хляба", посветен на подрастващото
поколение и организиран от Национал-
ния браншови съюз на хлебарите и
сладкарите.

И когато говорим за детското и
ученическо хранене, е редно да не
подминем и въпроса за предлагания в
детските градини и училища хляб,
който не се произвежда по утвърден
БДС, както и това, че неговият състав
невинаги се проследява от БАБХ.

Казано по друг начин - несъответст-
вия с изискванията на Наредба №9 за
детско и ученическо хранене. Факт е,
че все още има фирми доставчици,
които не са регистрирани в БАБХ.

Извън всякакво съмнение това са
фирми от сивия сектор, които не
участват в обществени поръчки и се
договарят пряко с кметовете по общи-
ни, с което се създават предпоставки
за застрашаване здравето на децата.

- Какви промени би трябвало да
се направят, за да се избегнат тези
проблеми?

- В тази връзка е редно да се
помисли и за актуализация на законо-
дателството в хранителния сектор в
посока на строги санкции спрямо
нарушителите.

Затова в Закона за храните трябва
да се въведе нова глава - "Измама с
храни", с което да се защитават бъл-
гарските потребители против двойния
стандарт и се възвърне доверието им
в българското производство.

За съжаление, при нас все още се
залага на предписания и в краен
случай на санкции до 2000 лв.

Доколкото съм запознат, в други
държави от ЕС при нарушения първата
санкция е от порядъка на 100 хил.
евро, а следващата е прекратяване
дейността на фирмата доставчик.

За още по-голямо съжаление новият
Закон за храните все още събира прах
в НС между първо и второ четене
заради лобистките интереси на две
външни бутилиращи минерална вода
компании.

 От sofiapress
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На 15 ноември млади-
ят и талантлив български
пианист Мартин Иванов,
който от 10 години живее
и развива успешна со-
листична кариера във
Виена, ще зарадва отно-
во своите почитатели с
нов, интересен концертен
проект. Събитието е
предизвестено уникално
музикално преживяване,
тъй като Мартин Иванов
е подготвил програма, в
която ще изпълни за
първи път в Австрия
всички 19 унгарски рап-
содии от Ференц Лист в
рамките само на една
концертна вечер. Този
оригинален по своя
замисъл проект ще бъде
представен в известния
Музикален салон на Bank
Austria - красива бароко-
ва концертна зала в
центъра на Виена.

Рециталът на Мартин
Иванов отново заявява
широтата на неговите

Ðúñåë Êðîó íåóçíàâàåì
â íîâàòà ñè ðîëÿ

Известният холивудски
актьор Ръсел Кроу, който
ce прослави на екрана ка-
то гладиатор в едноимен-
ния филм, въплъщавайки
мускулестия римски гене-
рал Максимус, в последно
време e далеч от тази ви-
зия.

За новата роля в трилъ-
ра Unhinдеd актьорът качи
много килограми, за раз-
лика от старателните тре-
нировки, c които ce под-
готвяше за ролята в "Гла-
диатор". Единствената му

Непоказвани творби
на Георги Баев
редят в Бургас
Картините са вклю-
чени във впечатлява-
ща експозиция,
посветена на 95
години от рождение-
то му. Част от лични-
те колекции на сина
на художника - Иво
Баев, верните прия-
тели на твореца като
Илко Бонев, Стефан
Корадов, Кольо
Кехайов, Руси Курт-
лаков, Георги Вел-
ков, Георги Долапчи-
ев, Георги Райков. Те
ще бъдат изложени в
галерия "Баев".
Официалното откри-
ване на експозиция-
та бе на 12 ноември.
Неподражаемият
майстор на четката
Георги Баев успява
да създаде уникална
лична колекция от
свои произведения.

Лувърът в Абу Даби
отпразнува втората
си годишнина без
"Спасителят на света"
Лувърът в Абу Даби
отпразнува втората
си годишнина без
"Спасителят на
света" - най-скъпата
картина в света,
която е нарисувана
от Леонардо да
Винчи и за която се
смята, че е изчезна-
ла след продажбата
й през 2017 г.

:

Íàêðàòêî

Áúëãàðñêè ïèàíèñò ùå ñâèðè âúâ
Âèåíà òâîðáè íà Ôåðåíö Ëèñò

интереси и богати въз-
можности като интерпре-
татор  в клавирния ре-
пертоар - този път пое-
майки предизвикателство-
то да изпълни виртуозни-
те композиции на Ференц
Лист - неговите изключи-
телно популярни унгарски
рапсодии. Но той има
таланта и заявява реши-
телността да осъществи
тази своя мечта.

Роден в Русе през
1990 г., той е възпитаник
на клавирната школа на
своята майка Красимира
Иванова, която е препо-
давател в Русенското
музикално училище. По-
късно младият пианист
се дипломира в Универ-
ситета за музика и из-
пълнителски изкуства във
Виена, където учи при
проф. Олег Майсенберг, а
от 2013 г. при проф.
Стефан Владар. Следва
поредица от впечатлява-
щи изяви за Мартин

Иванов. През 2016 г. той
осъществява концертно
турне с 32 клавирни
рецитала в Англия, Авст-
рия, Германия и Унгария.

задача cега e да яде как-
вото си поиска.

Във филма, който ще ви-
дим през 2020 г., Кроу иг-
рае маниак, който преслед-
ва жени, a за да направи
героя му по-убедителен, ре-
жисьорът Дерик Борте по-
иска от него да промени
външния си вид.

Разбира ce, подобни
промени за Ръсел не ca не-
познати, но това e една от
по-радикалните и мнозина
не биха разпознали Кроу
в този вид на улицата. ç

"Режисьорът Светла Цо-
цоркова рисува визуално
впечатляващ, изпълнен с
конфликти семеен портрет",
коментира международно-
то жури решението си за
връчване на приза за "най-
добър филм". Отличието е
придружено от награден
фонд от 25 хиляди евро.

За първи път цял женс-
ки ансамбъл беше отличен
с наградата за "най-добра
актриса". Пет актриси по-
лучиха наградата за пред-
ставянето си във филма
Shpia e Ages на режисьо-
ра Лендита Зекирай. Те бя-
ха наградени с общо 5 хи-
ляди евро. Историята раз-
казва за пет жени, които

Áàëåòúò âúðõó ëåä
îò Ðóñèÿ "Ñàíêò
Ïåòåðáóðã" ùå
ãîñòóâà â Áóðãàñ

Руският държавен балет
на лед "Санкт Петербург"
ще гостува в Бургас този
месец с две представле-
ния. На 23 ноември ще бъ-
де представен балетът "Ле-
бедово езеро" от 16.30 и
19.00 ч., а на 24 ноември -
"Лешникотрошачката". И
двете представления очак-
ват своята публика в за-
лата на Операта.

Държавният балет на
лед "Санкт Петербург", съз-
даден от уважавания хоре-
ограф Константин Боярс-
ки, отбеляза своя 50-годи-
шен юбилей през 2017 г.
със серия от представле-
ния по цял свят. В ансам-
бъла неизменно присъст-
ват олимпийски шампиони
по фигурно пързаляне или
медалисти в този знаков
за Русия спорт. ç

"Ñåñòðà" ñïå÷åëè ãîëÿìàòà íàãðàäà
â Êîòáóñ, Ãåðìàíèÿ

Сред актуалните му
гастроли са концерти в
къщата музей на Ференц
Лист в Будапеща и къща-
та на Бетовен в Бон. ç

живеят в пустинята след
войната в Косово, откъс-
нати от мъжкото влияние.
Филмът е копродукция на
страните Косово, Албания,
Франция и Хърватия.

За "най-добър актьор"
бе отличен Албан Укай за
представянето му в бос-
ненския филм "Пълнолу-
ние". Той играе полицай,
който решава да излезе от
корумпиран кръг. Награда-
та за него също е 5 хиля-
ди евро.

Руската трагикомедия
Yakutian: The sun above me
never goes under с режи-
сьор Любов Борисова спе-
чели наградата на публи-
ката. ç
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Óêðàéíà å ïðèêëþ÷èëî

Представители на
украинските правителстве-
ни сили и на проруските
сепаратисти обявиха днес,
че двете страни са приклю-
чили изтеглянето си от
линията на съприкоснове-
ние в Източна Украйна,
предаде АП.

Започналото в събота
раздалечаване на войници
и оръжия в района на
населеното място Петривс-
ке бе последвано от изтег-
ляния и в други части по
фронтовата линия, на която
подкрепяните от Русия
сепаратисти се сражават с
украинската армия над 5 г.
Раздалечаването на силите
в Източна Украйна е
смятано за важна стъпка
към организирането на
среща на върха между
Русия и Украйна и посред-
ниците Германия и Фран-
ция с цел прекратяване на
конфликта. Юрий Ушаков,
съветник по международни-
те въпроси на руския
президент Владимир Путин,
каза по-рано вчера, че
такава среща може да се
състои преди края на

Âëàäèìèð Ïóòèí è Àíãåëà Ìåðêåë ñà
ñúãëàñèëè, ÷å Êèåâ òðÿáâà äà ñå äàäå
íà Äîíáàñ ñïåöèàëåí ñòàòóò

Íàêðàòêî

:
Френският президент Еманюел

Макрон си шепне с председател-
ката на Европейската комисия

Урсула фон дер Лайен на
Парижкия форум за мир, който се
откри във вторник. В речта си на
форума Макрон повтори неотдав-
нашните си критики по адрес на
НАТО: "Имаме нужда от повече
сътрудничество", каза Макрон
пред тридесетина държавни и
правителствени ръководители.
"Съществува риск от ленивост,

при който си казваме, че имаме
международни организации, че

много ги харесваме, не им
задаваме въпроси, а понякога те
са изгубили своята крайна цел,
повече никой не разбира накъде

отиват", отбеляза френският
президент. Неотдавна Макрон каза

за НАТО, че е изпаднала в
"мозъчна смърт".

Óáèõà êîìàíäèðà íà "Èñëÿìñêè äæèõàä"
ïðè èçðàåëñêè ðàêåòåí óäàð íàä Ãàçà

Израелската армия уби
командира на палестинска-
та екстремистка групировка
"Ислямски джихад" при при-
целен удар по дома му в иви-
цата Газа призори вчера, съ-
общи Ройтерс.

"Ние току-що нанесохме
удар по командира на "Ис-
лямски джихад" Баха Абу ал
Ата в Газа", съобщи на анг-
лийски език командването
на израелските отбранител-
ни сили на сайта си.

"Той бе пряко отговорен
за стотици терористични ата-
ки срещу израелски цивил-
ни и войници, включително
с дронове и ракети", допъл-

Снимки Пресфото БТА

ни командването, като доба-
ви, че Ал Ата е бил ликвиди-
ран непосредствено преди
да осъществи следващата си
атака.

Ударът е бил нанесен по
сграда в Шеджая - югоизточ-
но предградие на град Газа.
Къщата е срината до осно-
ви. Военното крило на "Ис-
лямски джихад" е потвърди-
ло смъртта на Ал Ата.

Операцията е била раз-
решена лично от премиера
Бенямин Нетаняху. Израел-
ската полиция междувремен-
но е затворила някои шосе-
та край границата с Газа ка-
то превантивна мярка. ç

Турският президент
Реджеп Ердоган предупреди
европейските държави, че
неговата страна може да
освободи всички затворници
от "Ислямска държава",
които държи, и да ги изпрати
в Европа в отговор на
санкциите на ЕС заради
Кипър. Говорейки пред
журналисти преди посещение
в САЩ, Ердоган каза също,
че Турция ще продължи
репатрирането на чуждест-
ранни бойци от ИД към
родните им страни, дори ако
тези страни откажат да ги
приемат. Коментарите на
Ердоган идват, след като ЕС
обяви система за налагане
на санкции срещу Турция във
връзка с неразрешените й
газови сондажи във водите
на Средиземно море край о.
Кипър. Ердоган предупреди
страните от ЕС: "Вие трябва
да преразгледате позицията
си спрямо Турция, която
държи толкова много
членове на ИД в затвора и
ги контролира в Сирия".

Правителството
на Молдова
бе свалено вчера с парла-
ментарен вот на недоверие.
Това стана само пет месеца
след формирането на
кабинета на премиера Мая
Санду и може да дестабили-
зира още повече бившата
съветска република. Вотът на
недоверие бе одобрен с 63
гласа в 101-местния
парламент. Правителството
на Санду бе резултат от
трудно създадена коалиция
между нейния прозападен
блок "Акум" ("Сега") и
проруската Партия на
социалистите. Отношенията в
коалицията се влошиха
заради реформата в
процедурата за избор на
главен прокурор. Санду,
която пое премиерския пост
през юни, имаше желанието
да контролира номинирането
на кандидата за главен
прокурор като част от
обещаната борба срещу
корупцията.

Бившият
американски президент
Джими Картър постъпи в
университетската болница
"Емъри" в Атланта за
хирургическа процедура по
намаляване на вътрешноче-
репното налягане, което е
резултат от кървене,
получено при неотдавнашни
негови падания. Процедурата
е насрочена за днес.

Сеизмолози
в щата Вашингтон са
използвали шампионата
"Мейджър Лийг Сокър" като
възможност да проучат
информация, събрана, докато
футболните фенове "тресат"
стадиона. Специалисти от
Тихоокеанската северозапад-
на сеизмична мрежа са
инсталирали сеизмични
монитори на стадион
"Сенчъри Линк Фийлд" в
неделя за срещата между
"Сиатъл Саундърс" и "Торонто
ФК". Изследователите са
отчели най-силни вибрации,
когато "Сиатъл Саундърс"
отбелязват за победата на
отбора с 3 на 1.

Подкрепените от Русия сепаратистки отряди заемат нови позиции в
района на населеното място Петривске след започналото в събота
раздалечаване на позициите с украинската армия. Проруските

сепаратисти се сражават с украинската армия от 2014 г. В боевете
досега са загинали над 13 000 души.

Палестинци скандират гневни лозунги, докато носят в град Газа
тялото на командира на "Ислямски джихад" Баха Абу ал Ата, който
беше убит със съпругата си от израелски ракетен удар по къщата
му. Лидерите на палестинското ислямистко движение "Хамас",
което контролира ивицата Газа, се заканиха да отмъстят за

убийството на Ал Ата.

годината, но не посочи
дата.

Руският президент
Владимир Путин и германс-
кият канцлер Ангела Мер-
кел обсъдиха по телефона
уреждането на украинската
ситуация. Двамата лидери
са отбелязали важността
на мерките за уреждане на
конфликта, предвидени в
минските и други договоре-
ности, и са потвърдили
нагласата си за по-голяма
координация на усилията
на Русия и Германия в
нормандския формат за
Украйна, съобщи пресслуж-
бата на Кремъл. В центъра
на разговора е била и
темата за подготовка на
среща на върха в норманд-
ски формат, допълни зам.-
говорителят на германско-
то правителство Улрике
Демер. Путин и Меркел са
се съгласили, че Украйна
трябва да даде на Донбас
специален статут, заложен
в украинския закон, посоч-
ва Кремъл, цитиран от
Ройтерс. Постигане на
съгласие по въпроса за
този статут би бил стъпка

напред към организиране
на четиристранната среща
на върха в нормандски
формат за Украйна, отбе-
лязва Ройтерс.

Миналия месец украинс-
кият президент Володимр
Зеленски каза, че Киев се
е съгласил да даде на
Донбас специален статут и
да позволи да се проведат
там местни избори. Но
пред опасността от улични
протести на сънародниците
си, обвинили го, че се
поддава на натиск от
Москва, Зеленски по-късно

каза, че изборите не
трябва да бъдат произведе-
ни под заплаха и трябва да
бъдат в съответствие с
украинския закон.

В телефонния разговор
Путин и Меркел са обсъ-
дили и въпроса за бъде-
щия транзит на руски газ
през територията на
Украйна, поясни пресс-
лужбата на Кремъл и
припомни, че тази тема е
обект на тристранни
разговори, водени от
Русия, Украйна и Европей-
ската комисия. ç

Ðàçäàëå÷àâàíåòî íà ñèëèòå â Èçòî÷íà
Óêðàéíà å ïðèêëþ÷èëî
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Ево Моралес, който
преди дни подаде остав-
ка под натиска на воен-
ните като президент на
Боливия, съобщи, че
отлита за Мексико -
страната, която му пре-
достави политическо
убежище, предаде Рой-
терс.

Мексикански самолет
е отлетял от летището в
боливийския град Чимо-
ре, провинция Кочабам-
ба, с 60-годишния Мора-
лес на борда.

"Братя и сестри, аз
излитам за Мексико с
благодарност за безко-
ристността на тази
братска страна, която ни
предложи убежище, за
да спаси нашите животи,
- написа Моралес в
Интернет. - Боли ме, че
напускам страната по
политически причини.
Ще се върна скоро с

Почти 90 процента от
американците не си доспи-
ват заради маратонско гле-
дане на телевизия, сочат
резултатите от анкета, ци-
тирани от ЮПИ.

Изследването на специ-
алисти от Американската
академия по медицина на
съня обхванало над 2000
участници. Те посочили съ-
ня като втори по важност
свой приоритет след семей-
ството.

Но независимо че смя-
тат съня за важен, 88 про-
цента заявили, че остават
до късно да гледат епизо-

Ìíîãî õîðà íå ñè äîñïèâàò çàðàäè
ïðåêàëåíî ãëåäàíå íà òåëåâèçèÿ

Испанският крал Фелипе VI и кралица Летисия пристигат на междуна-
родното летище "Хосе Марти" в Хавана. Фелипе VI е първият испански
крал, посетил официално Куба. Кралската двойка ще се срещне тук с
дейци на културата, творци и бизнесмени, но ще избягва контакти с

представители на нелегалната кубинска опозиция.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

60-ãîäèøíèÿò äîñêîðîøåí ïðåçèäåíò
áåøå ñâàëåí ñ äúðæàâåí ïðåâðàò

"Окуражаващо е, че американците поставят съня сред най-важните си
приоритети, но предпочитането на телевизията пред съня може да има
сериозни здравни последствия", заяви председателката на Американс-

ката академия по медицина на съня Кели Кардън.

Бившият боливийски президент Ево Моралес държи мексиканско
знаме на борда на самолет на мексиканските военновъздушни сили,
с който напусна страната си. Напоследък Моралес загуби подкрепата

дори на въоръжените сили и полицията в страната си.

Испанският крал Фели-
пе VI и кралица Летисия
пристигнаха в Куба на пър-
во държавно посещение в
островната карибска стра-
на от испански монарх, пре-
даде АП.

Двамата кацнаха в Ха-
вана в началото на 3-днев-
ната си визита, чието офи-
циално начало бе във втор-
ник. Те ще посетят истори-
чески забележителности
през седмицата, в която
столицата Хавана ще праз-
нува 500-годишнината от
своето основаване, но ще

Êðàë Ôåëèïå VI è êðàëèöà Ëåòèñèÿ
çàïî÷íàõà 3-äíåâíà âèçèòà â Êóáà

прие с голямо мнозинство,
като всяка година от 1991 г.
насам, необвързваща резо-
люция с призив към САЩ
да отменят своето икономи-
ческо и финансово ембар-
го над Куба.

Резолюцията беше под-
крепена от 187 страни.

"Тази блокада е сериоз-
но нарушение на междуна-
родното право, на Устава на
ООН и на принципите на
провъзгласяването на Ла-
тинска Америка и Карибс-
кия басейн за зона на мир",
заяви тогава кубинският
външен министър Бруно
Родригес. За 57-те години,
откакто е въведено, ембар-
гото е нанесло щети за над
922 млрд. долара. ç

напуснат страната преди
фактическия юбилеен ден в
събота.

Тяхната визита предиз-
вика критики сред десни ис-
пански политици, а консер-
вативни вестници публику-
ваха остри статии срещу ви-
зитата, на която се гледа
като на стъпка към норма-
лизиране на отношенията
между Мадрид и неговата
бивша колония, която днес
е еднопартийна комунисти-
ческа държава.

По-рано този месец Об-
щото събрание на ООН

ди от сериали или шоута на
стрийминг платформи .
Всъщност това се отнася за
95 процента от респонден-
тите на възраст между 18 и
44 години.

Много от анкетираните
отлагат лягането в леглото,
за да играят видео игри, да
четат и да гледат спортни
предавания.

За 72 процента от участ-
ниците на възраст между 18
и 34 години било по-веро-
ятно да останат до късно
да играят видео игри, дока-
то това се отнасяло за ед-
ва 38 процента от интервю-

ираните на възраст 35 и по-
вече години. По-късното
заспиване заради видео иг-
ри било по-вероятно за 59
процента от мъжете и 42
процента от жените.

2/3 от запитаните не си
доспивали, за да четат.

Около 60 процента от
участниците - 75 процента
от мъжете и 45 процента от
жените, пък не си доспива-
ли заради гледане на спор-
тни предавания.

За 54 процента от ан-
кетираните на възраст
между 25 и 54 години било
по-вероятно да останат да
гледат продължения на
мач, докато това се отна-
сяло за 51 процента от
участниците от други въз-
растови групи. ç

Åâî Ìîðàëåñ îòëåòÿ îò Áîëèâèÿ
è ïîëó÷è óáåæèùå â Ìåêñèêî

нови сили и енергия."
Моралес съобщи и как

след оставката си в
неделя е бил укрит от
членове на синдиката на
производителите на кока
в Кочабамба.

"След като разграбиха
и се опитаха да подпалят
къщата ми, вандалските
банди на експрезидента
Карлос Меса и Луис
Фернандо Камачо нахлу-
ха и в моя дом в квартал
"Мажистерио" в Кочабам-
ба. Много съм благодарен
на моите съседи, които
успяха да спрат тези
набези", писа Моралес.

Той визира своя
съперник от опозицията
в изборите, който не
призна резултатите от
вота, и предводителя на
масовия бунт срещу
резултатите от президен-
тските избори през
октомври, в които Мора-

лес бе обявен за победи-
тел.

Според мнозина
изборите са били фалши-
фицирани. "Благодарен
съм на братята от Феде-
рацията на тропическата
част на провинция Коча-
бамба (синдиката на
производителите на
листа на кока - б.р.),
които се погрижиха за
мене и ми предоставиха
закрила", добавя още
Моралес.

Към писмото си си
той прибавя и снимка, на
която се вижда как лежи
на постеля на пода. "Така
прекарах първата нощ,
след като бях принуден
да се откажа от прези-
дентския пост заради
държавния преврат,
устроен от Карлос Меса
и Луис Фернандо Камачо
с помощта на полицията",
пише Моралес. ç
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Вицепрезидентът на
Българската федерация
по волейбол и легендарен
играч от миналото - Любо
Ганев, съзря заговор,
който да го извади от
ръководството на центра-
лата. За това алармира
самият бизнесмен, който
някога водеше национал-
ния тим към успехи на
игрището. На заседание
на Управителния съвет бе
взето решение да бъде
свикано извънредно
Общо събрание, на което
да бъдат изключени и
добавени нови хора в
ръководството на федера-
цията. Сбирката ще се
проведе в последния
работен ден преди Колед-
ните празници - 20 декем-
ври, в Казанлък. Според
Любо Ганев извънредното
заседание и избраната

Има организация аз да бъда
отстранен на извънредното
Общо събрание, твърди
бившият легендарен състезател

Скандал разтърси анг-
лийския национален отбор
по време на тренировка на
базата "Сейнт Джорджис
Парк". Рахийм Стърлинг,
който преди месец беше
един от оплакалите се от
расизъм на мача срещу
България, е опитал да хва-
не за гушата Джо Гомес, пи-
ше "Дейли Мейл". Напада-
телят на Манчесър Сити и
играчът на Ливърпул са про-
дължили свадата си, която
започна по време на дер-
бито между двата отбора в
неделя. Както е известно,
"червените" спечелиха с 3:1.

Останалите английски
национали бързо са реа-
гирали и са разтървали
двамата си съотборници.
Проведена е спешна сре-
ща на селекционера Гарет
Саутгейт и част от управа-
та на Английската футбол-
на асоциация. От центра-
лата са искали Стърлинг

Един от най-добрите български волейболисти Любо Ганев (вляво) е
поредният "употребен" от Данчо Лазaров

дата са странни. Бившият
волейболист има обясне-
ние и е сигурен, че има
организация той да не
попадне в обновения
Управителен съвет.

"Със сигурност очаквам
аз да отпадна. Напосле-
дък такива бяха индикаци-
ите, но това е нормално.
В крайна сметка Общото
събрание има думата. Аз
винаги съм помагал на
българския волейбол.
Всичко, което съм постиг-
нал е благодарение на
волейбола, и ще продъл-
жа да го правя, без
значение дали съм член
на УС, или не", сподели
Ганев за "Нова тв".

За конфликт "между
бившият" играч и прези-
дента на централата Данчо
Лазаров се говори "на ухо"
из медии и волейболните

среди от месеци. Най-
яркото доказателство, че
между двамата нещата не
са наред, дойде, когато
Ганев се похвали, че
дарява 700 топки чрез
фирмите си на волейболни
отбори и федерацията.

76-годишният инженер
Данчо Лазаров е най-
дългогодишният шеф на
спортна федерация у нас.
С апаратни хватки той се
е бетонирал "уставно",

така че шансовете да
бъде сменен, граничат с
нула. Вече 17 години
Инженера се обгражда с
известни имена във
волейбола, но когато
някой от тях само поглед-
не към президентския
стол, веднага е отстраня-
ван. По подобен сценарий
се очаква да премине и
предстоящото извънредно
Общо събрание, за което
алармира и Любо Ганев. ç

Îáâèíèë Áúëãàðèÿ â
ðàñèçúì ñêà÷à íà áîé

да бъде отстранен от тима
за предстоящите европей-
ски квалификации с Чер-
на гора (14 ноември) и Ко-
сово (17 ноември). Саут-
гейт обаче е надделял с ре-
шението да не позволи на
24-годишния нападател да
играе срещу Черна гора,
но ще го използва в сре-
щата с Косово.

Впоследствие Рахийм
Стърлинг се е извинил на
Гомес и на останалата част
от националния отбор. Иг-
рачът на Ливърпул е приел
извинението. Футболистът
на Манчестър Сити публи-
кува на профила си в "Инс-
таграм" своята гледна точ-
ка за историята. "Част сме
от спорт, където емоциите
са много големи. Аз съм
достатъчно разумен, за да
призная, че при мен емо-
циите взеха връх. Двамата
с Джо поговорихме и се
разбрахме спокойно", напи-

Звездата на Манчестър Сити Рахийм Стърлинг влезе в остър конфликт с Джо Гомес от Ливърпул
 още по време на дербито между двата отбора

Ивет Лалова-Колио бе
избрана за Атлет на Бълга-
рия за 2019 година в тра-
диционната анкета на спи-
сание "Атлетика". 35-годиш-
ната спринтьорка спечели
анкетата за пети път. Ивет
събра 309 точки пред Ра-
дослава Мавродиева с 261
точки и Мирела Демирева
с 245 точки. Лалова беше
избирана за атлет на Бъл-
гария още през 2004, 2005,
2008 и 2012 г.

Звездата на Барселона Ли-
онел Меси разочарова фено-
вете на Барселона с решени-
ето си да не продължава до-
говора си с клуба през лято-
то. Единственото радващо за
каталунците е, че аржентине-
цът няма да се възползва от
възможността да напусне ти-
ма след края на настоящия
сезон. Президентът на Барса
Хосеп Мария Бартомеу обя-
ви, че е готов да предложи
на Меси доживотен договор.
Петкратният носител на "Злат-
ната топка" обаче не е убе-
ден, че може да остане след
изтичането на настоящия кон-
тракт през лятото на 2021 го-
дина.

Ръководството на Барсе-
лона вече е уведомено за на-
мерението на капитана на от-
бора, пише "Марка". Лионел
Меси е обявил, че сам ще
даде сигнал кога може да се
започнат преговори за под-
новяването на контракта. Ар-
жентинецът е искал да се уве-
ри в две неща. Първото е да-
ли самият той ще бъде дос-
татъчно силен физически, за
да издържи на огромните на-
товарвания. Второто условие
е свързано с желанието на
звездата да играе в силен
тим, какъвто без съмнение е
каталунският клуб.

За момента Лионел Меси
не е дал индикации, че ще
напусне Барса. Той смята, че
градът е изключително доб-
ро място за живеене и об-
разование на децата му. 32-
годишният аржентинец само
в един случай до момента бе-
ше намекнал, че може да си
тръгне от "блаугранас", но то-
ва беше покрай проблемите
му с данъчната служба на Ис-
пания. ç

Ìåñè ñå
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са Рахийм Стърлинг.
Другите футболисти на

Ливърпул са останали из-
ненадани от избухването
на нападателя на "гражда-

ните", тъй като Стърлинг и
Гомес са се били помири-
ли още след мача на "Ан-
фийлд". Предполага се, че
поводът за новото избух-

ване на играча на Манчес-
тър Сити е осмиването му
в социалните мрежи след
скандала на дербито в не-
деля. ç

Èâåò Ëàëîâà áå èçáðàíà
çà Àòëåò ¹1 çà ïåòè ïúò

Ивет заслужи признани-
ето за номер едно в Бъл-
гария за тази година след
успешен летен сезон, в
който покри нормативите
на 100 м (11.08) и 200 м
(22.45) за олимпийските иг-
ри в Токио 2020, където ще
участва за пети път. Сприн-
тьорката се раздаде за на-
ционалния тим през годи-
ната и спечели по две по-
беди за България на 100 м
и 200 м на европейското

отборно първенство във
Вараждин, Хърватия и на
балканския шампионат в
Правец пред хиляди род-
ни фенове. Софиянката,
която живее и тренира в
Италия, имаше призови
места в турнирите от "Ди-
амантената лига" и някол-
ко победи за турския си
клуб "Енка". Най-тежкото и
престижно състезание за
годината бе световното
първенство в Доха, Катар,
където Ивет достигна фи-
нала на 200 м и зае сед-
мото място.

Подгласничката на Ивет
в анкета е Радослава Мав-

родиева, която спечели бал-
канската и европейската
титла на гюле в зала и са-
мо неприятна контузия й
попречи да продължи по-
бедния си ход през лятото.

Атлет на България за
2016 и 2018 г. Мирела Де-
мирева също покри олим-
пийския норматив на скок
височина за Токио 2020,
спечели победи на европей-
ското отборно първенство
и балканския шампионат, а
на световното в Доха бе във
финала. Демирева се кла-
сира четири пъти в тройка-
та на турнири от "Диаман-
тената лига" през 2019-а. ç
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01.30 „Общество и култура“ (п)
02.30 „Дискусионен клуб“ (п)
03.30 „За историята – свободно“ (п)
04.30 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
09.15 „Холивудски знаменитости“
09.45 ТВ пазар
10.00 „Жоакина, доня Революция“ – сери-

ал, 29 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 „Лява политика“ с Александър Симов

(п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 „Жоакина, доня Революция“ -  сери-

ал, 30 епизод
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: „Тихият Дон“ – се-

риал, 13 и 14 епизод (2015 г.), Русия
режисьор Сергей Урсуляк, в ролите
Евгений Ткачук, Полина Чернишова,
Сергей Маковецки, Людмила Зайце-
ва, Даря Урсуляк и др.

17.50 „Холивудски знаменитости“
18.20 „За историята – свободно“ с  Алек-

сандър Сивилов
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: „Мандарини“ (2013

г.), Естония/Грузия режисьор Заза
Урушадзе, в ролите Лембит Улфсак,
Георгий Накашидзе, Елмо Нюганен,
Миша Месхи, Зураб Бегалишвили и
др. Живописно село с естонски пре-
селници е останало празно – всички
са се върнали в родината. Само
двама са останали за реколтата от
мандарини, но войната ги застига…

22.00 „За историята – свободно“ (п)
23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

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

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Д@, опера! - документален филм

/България, 2014 г./, режисьор Дени-
ца Торньова

14.00 Малки истории
14.30 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
14.45 Сребристият жребец - анимационен

филм
15.10 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /22

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 Равносметките на прехода: Емигран-

тски дневници - документален филм
/България, 2014  г./, режисьор Нико-
лай Василев

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/

02.25 Съкровище в двореца - тв филм /22
епизод/п/

03.35 Библиотеката /п/
04.35 Днес и утре

bTV

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

мация, сериал, с. 4, еп. 17
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 54
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 9
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с. 3, еп. 1
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 11
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп. 21
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 7
00.30 "Втори шанс" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 10

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 25, 26, с.
2, еп. 1, 2

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 6

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 10

10.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 19
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 5
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 10
13.00 "Борба за справедливост" - екшън,

криминален (САЩ, 1991), в ролите:
Стивън Сегал, Уилям Форсайт, Джери
Орбак, Джина Гършон, Джон Легуи-
замо и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 7

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 11

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 1
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 2, еп. 20
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с. 3, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ван Хелсинг" -

фентъзи, екшън, хорър, трилър (САЩ,
Чехия, 2004), в ролите: Хю Джакман,
Кейт Бекинсейл, Ричард Роксбърг,
Дейвид Уенъм, Уил Кемп и др.

00.30 "Смъртоносно оръжие" /п./ - сериал,
с. 3, еп. 4

01.30 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 20
02.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 7
03.30 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 1
04.30 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

11, еп. 8, 9
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 5, 6
10.00 "Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия

(САЩ, Франция, 2004), в ролите:
Куин Латифа, Джими Фалън, Жизел
Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.

12.00 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Мис Сладкиш" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 102
17.00 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

17, 18
18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.

4, 5
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11

еп. 1
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 53
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 12, 13
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп. 3, 4
00.00 "Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия

(САЩ, Франция, 2004)
02.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 5, 6

08.00 "Принцът и аз 3: Кралски меден
месец" - комедия, семеен, романти-
чен (САЩ, 2008), режисьор Катрин
Кирън, в ролите: Кам Хескин, Крис
Гиър, Адам Кроусдел, Джонатан Фърт

09.45 Телепазар
10.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6

еп. 7, 8
12.15 Телепазар
12.30 "Тутанкамон" - минисериал, истори-

чески (Канада, САЩ, 2015), еп. 2, в
ролите: Авън Джоджиа, Бен Кингсли,
Нонсо Анози, Сибила Дийн, Алекзан-
дър Сидиг, Кайли Бънбъри и др.

14.15 "Блейд Рънър" - фантастика, трилър
(САЩ, Хонконг, Великобритания,
1982), в ролите: Харисън Форд, Рут-
гер Хауер, Шон Янг, Дарил Хана,
Майкъл Емет Уолш, Едуард Олмос,
Джоана Касиди и др.

16.45 "Убийствен финал" - трилър (тв филм,
Канада, 2014), в ролите: Джоузи
Лорън, Найъл Матър, Шона Джохане-
сен, Сара Стрейндж и др.

18.45 "Най-доброто предстои" - комедия
(Великобритания, 2017), в ролите:
Джоан Колинс, Полин Колинс, Фран-
ко Неро, Роналд Пикъп, Джоули Ри-
чардсън, Шон Рийвс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Големият заговор" - криминален,

комедия (САЩ, 2004), в ролите: Оуен
Уилсън, Морган Фрийман, Гари Си-
нийс, Чарли Шийн, Вини Джоунс, Бъч
Хелемано, Сара Фостър, Уили Нелсън

22.45 "Неуредени сметки" - трилър (САЩ,
Великобритания, Унгария, Израел,
2011), в ролите: Хелън Мирън, Сам
Уърдингтън, Том Уилкинсън, Кирън
Хайндс, Джесика Частейн, Йеспер
Кристенсен, Мартон Чокаш [14+]

01.15 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6 еп. 7, 8

03.30 "Джолийн" - драма (САЩ, 2008), в
ролите: Джесика Честейн, Франсис
Фишър, Рупърт Френд, Дърмът Мъл-
роуни, Чаз Палминтери, Майкъл Вар-
тан, Териса Ръсел и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
/п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

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

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериал, сезон 1
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 1

09.00 "В редиците на любовта" - романтич-
на комедия с уч. на Джеймс Дентън,
Натали Браун, Ребека Лидиард и др.

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

12.00 "Бъди" - семейна комедия с уч. на
Рене Русо, Роби Колтрейнл, Алън
Къминг, Ирма P. Хол и др.

13.50 "В кадър"
14.20 "В ритъма на танца: Революция" -

музикален филм с уч. на Раян Гусман,
Катрин Маккормак, Питър Галахър/п/

16.20 "Джон Картър: Между два свята" -
екшън-фантастика с уч. на Тейлър
Кич, Лин Колинс, Саманта Мортън,
Уилям Дефо, Томас Хейдън Чърч,
Марк Стронг и др. /п/

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

сезон 15
21.00 "Автобус 657: Обирът" - екшън с уч.

на Робърт Де Ниро, Джефри Дийн
Морган, Кейт Босуърт и др.

23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15 /п/

00.00 "Звездни рейнджъри: Мародер" - ек-
шън-фантастика с уч. на Каспър Ван
Диен и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 13 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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ВОДОРАВНО: Лимузина. Окиси. "Ти не си сам". Мен.
Тотила. Анук Еме. Петен (Анри Филип). Витанов (Ге-
орги). Порив. Макарова (Тамара). За. Аманитин. ПИН.
Сер. Нок. Ле (Иван). Бутик. Рабат. Тарапана. Илона.
"Наталина". Тим. КОВО. Иносан. "Ти". Илика (Луи-
джи). Атаман. Данила. Анетол. Рата. Амарал (Тарси-
ла). Нет. Вана. Илири. Памир. Нинов (Стоян). Кили
(Жан Клод). "Азиза". "Ата". РИКАДОНА. Ирод. Мине-
рал. Котора.
ОТВЕСНО: Вито Позитано. Аретири. Митеран (Фран-
соа). Равинат. Лин. Сунити. Батолит. Пике. "Зелева
супа". Илава. Ар. НИСАН. "Металика". "Амада". Ни.
Маринина (Александра). Анизол. Пасаван. Кано
(Алонсо). Амарин. Аникин (Владимир). Асана. Зак.
Комутатори. Атерина. Карикал. "Натали". Ит. Симе-
нон (Жорж). Бот. Молинаро (Едуар). Семов (Кирил).
Ланитал. "Ротор". "Синева". Етамин. Ливада.

Днес минималните температури ще се повишат
и ще бъдат от 8 до 14 градуса. През деня облач-
ността от запад ще се вплътнява и над западните райони ще завали
дъжд. По-съществени валежи ще има в Благоевградско и околните
планини. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще се усили до
умерен, северно от планините - и силен. Там не са изключени и
бурни пориви. Температурите ще бъдат високи за средата на ноемв-
ри - от 20 до 25 градуса в по-голямата част от страната и само в
крайните западни райони до 15-17 градуса.

В четвъртък минималните температури ще останат без промяна,
а дневните ще се понижат с 2 до 4 градуса. Облачността ще бъде
променлива, а краткотрайни превалявания от дъжд ще има на отдел-
ни места, най-вече в южните и част от северозападните райони.

В петък вятърът ще отслабне, в западната половина на страна-
та ще стихне и сутрин ще се образуват мъгли, които в низините ще
се задържат през целия ден. Минималните температури ще са от 4
до 9, а дневните от 15 до 20 градуса, малко по-ниски в местата с
мъгли.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Големият заговор" - криминален,
комедия, в ролите: Оуен Уилсън, Морган Фрийман, Гари

Синийс, Чарли Шийн, Вини Джоунс, Бъч Хелемано,
Сара Фостър, Уили Нелсън
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Съдийска тройка от
Португалия ще ръководи
предстоящата приятелската
футболна среща между България
и Парагвай. Главен рефер на
мача ще е Фабио Верисимо, а
негови помощници ще са Алваро
Мешкита и Нуно Перейра.
Четвърти съдия на двубоя пък ще
е българският арбитър Никола
Попов. Контролата ще се играе
на 14 ноември на Националния
стадион "Васил Левски" от 19
часа.
Лъчо Танев обяви своя
фаворит за президент
на БФС. Футболният мениджър
смята, че Веселин Балевски
трябва да наследи Боби
Михайлов. Танев заяви, че
големият проблем на БФС е, че
ръководи първенството и това
трябва да престане. Бившият
футболист на ЦСКА е на мнение,
че клубните президенти трябва
да направят силна професионал-
на лига и нямат място в
Изпълкома на БФС. Танев
сподели, че Боби Михайлов не е
заслужавал да напусне поста си
по този начин.
България изпраща
петима щангисти на
първия турнир
в памет на легендарния Наим
Сюлейманоглу, починал на 18
ноември 2017 г. Състезанията,
които са и олимпийска квалифи-
кация, са в три дни - от 15 до
17 ноември, в град Газиантеп в
Южна Турция.  При жените за
България ще вдигат: в кат. 49 кг
Даниела Пандова и в кат. 55 кг -
Мая Иванова, а при мъжете в
кат. 67 кг - Стилян Гроздев, кат.
81 кг -  Божидар Иванов, и кат.
109 кг -  Васил Господинов.
Локомотив (Пловдив)
изпуска Езе,
след като гигантът отказва да
преподпише със "черно-белите"
и през зимната пауза ще си
тръгне от "Лаута". Нов чуждест-
ранен защитник се очаква да
дойде на проби в Локомотив
(Пловдив) до дни. Той ще изкара
пробен период, преди треньора
Бруно Акрапович да реши дали
да го задържи.

:

Íàêðàòêî

Наставникът на Царско
село Никола Спасов не се
плаши от гостуването на
Левски, което предстои на
отбора му след паузата в
efbet Лига. Срещата от 17-
ия кръг е на 24 ноември
на стадиона в квартал
"Герена". Специалистът
подчерта, че напрежение-
то е при "сините". "Напре-
жението при Левски е
високо. Всъщност, цялото
напрежение е при тях,
ние не носим отговорност
да вземем мача на всяка
цена. Надявам се да
затрудним Левски макси-
мално. Смятам, че имаме
не лош отбор, можем да
се надиграваме на "Гере-
на" с тях", каза Спасов.

Наставникът на Царско
село сподели разочарова-
нието си след поражение-
то с 1:2 от Дунав в пос-
ледната среща от 16-ия
кръг на шампионата.
Специалистът е на мне-
ние, че многото изпуснати

положения са довели до
загубата. "Жалко! Беше
много важно да вземем
трите точки срещу Дунав.
Щяхме да ги откажем и да
дишаме спокойно. Ясно е,
че ги надиграхме, но сами
сме си виновни. Не успях-
ме да си вкараме положе-
нията. Играем от мач на
мач по-добре и сме по-
уверени. Единствено ни
липсват повечето голове.
Родни Антуи вкарва във
всеки мач, но трябва и
някой друг да бележи. В
следващите срещи ще
опитаме да сме по-резул-
татни. Ще дойдат мачове,
в които късметът ще се
обърне на нашата страна.
Срещу Дунав двубоят се
разви по нещастен начин.
Това е положението.
Сигурен съм, че ще избя-
гаме от баражите с тази
игра", каза Спасов.

Отборът на Дунав взе
много важни три точки от
визитата си на Царско

село. Русенци победиха с
2:1 "царете". Родни Антуи
(20) изведе домакините
напред, а Мартин Ковачев
(31) изравни. През второ-
то полувреме Ивайло
Лазаров (63) направи

Напрежението ще бъде при
"сините", твърди треньорът на
Царско село Никола Спасов

Нападателят Валери Божинов
обяви, че остава в Ботев (Враца),
където от два дни треньор е Анто-
ни Здравков. След напускането на
Сашо Ангелов се заговори и за
раздяла със звездата.  "Продъл-
жавам да играя за Ботев (Враца).
Надявам се скоро да прекъснем
негативната серия. Целта пред на-
шия отбор е да спечели колкото
се може повече точки до края на
шампионата. Най-важно е да из-
питваме удоволствие от футбола
и да се забавляваме", каза Божи-
нов пред "Гонг".

 Бившият национал е доволен,
че отново ще има възможност да
работи със Здравков. "Радвам се,
че Тони Здравков стана треньор
на нашия отбор. Познавам го доб-
ре, тъй като съм работил с него в
Левски. Именно той ме привлече
първия път на "Герена". Здравков
имаше възможност да работи и в

Âàëåðè Áîæèíîâ îñòàâà
â Áîòåâ (Âðàöà)

пълен обрата за русенци.
След този кръг съперници-
те си размениха местата
в класирането. Дунав вече
е десети с 16 точки,
докато Царско село е на
12-о място с 15. ç

Клубът от Втора лига Монта-
на и треньорът на отбора Влади-
мир Иванов се разделиха по вза-
имно съгласие заради незадово-
лителните резултати на тима, съ-
общава Dsport.bg.

На среща, която се е прове-
ла вчера, двете страни са се съг-

Ìîíòàíà îñòàíà áåç òðåíüîð
ласили договорът на младия спе-
циалист да бъде прекратен преж-
девременно.

Фугата пое Монтана в нача-
лото на лятото, но към момента

отборът изостава значително от
първата позиция, която дава пра-
во на директно класиране в efbet
Лига. Монтана загуби с 0:2 до-
макинството си на лидера Сеп-

тември в последния кръг. След
поражението ръководството на
клуба е взело своето решение
договорът на Владимир Иванов
де бъде прекратен.ç

Треньорът на Царско село Никола Спасов е убеден, че в края на
сезона отборът му ще избегне баражите за оставане в групата

Лудогорец, където със сигурност
е научил много. Надявам се да го
пренесе в Ботев (Враца). Здрав-
ков ми направи много добро впе-
чатление. Личи си, че през пос-
ледната година е претърпял раз-
витие. Разбира се, че не може да
сравняваме Лудогорец с Ботев
(Враца). Там качеството е много
по-високо, но въпреки това смя-
там, че разполагаме с добри фут-
болисти и имаме сили да постиг-
нем положителни резултати", ка-
за още Божинов.

 "Моят баща Сашо Ангелов е
легенда на Ботев (Враца) и това
не е само мое мнение, а на още
много хора. Не е случайно изказ-
ването на ръководството и кмета
на Враца, че вратите на клуба ви-
наги са отворени за него. Той даде
много на отбора, но във футбола
няма нищо вечно", коментира на-
падателят смяната на треньора.ç

Кениецът Робърт Кетер подобри световния рекорд на 5 километра шосейно бягане. Постижението стана
факт по време на пробега "Ърбън трейл Лил", който се проведе във френския град Лил. Кетер спечели
бягането на 5-километровата дистанция с 13:22 минути. Досегашният световен рекорд беше на белгиеца
Жулиен Вандерс - 13:27 мин, след което постижението беше повторено и от кениеца Едуард Чесерек.


