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Корнелия Нинова: Промяната
в БСП продължава и Нацио-
налният съвет я потвърди

Безпомощната свобода
< 3 Кеворк Кеворкян

Каква свобода имат един милион и
650 хиляди българи, които живеят
под прага на бедността!?
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Áîðèñîâ

редложението първият ден от болничните
да не се плаща на работника няма да бъ-
де внесено в Народното събрание, съоб-
щи пред журналисти министър-председа-
телят Бойко Борисов, цитиран от прави-
телствената пресслужба. В изказване пред
медиите, излъчено в социалната мрежа,
той иронизира, че от мярката с неплаща-
нето на първия ден от болничния най-
недоволни ще са хотелиерите в Гърция и
очаква протести от тях. Заради силния об-
ществен отпор и след като синдикатите за-
явиха, че ще организират национален про-
тест, премиерът заяви, че няма да допусне
изменението в нормативната уредба, одоб-

Ó
нас медиите обясняват към какво светло бъдеще
сме вървели през последните 30 години. Какво
обаче стана за тези 30 години неолиберална
демокрация в самите Съединени щати? В профи-
ла си във Фейсбук бившият министър на труда в

Òîâà íè å
äåìîêðàöèÿòà…

САЩ проф. Робърт Райх показва актуални данни за аме-
риканския капитализъм - обществото, което българските
реставратори на капитализма издигнаха като модел.

А ето и данните в нея:
- Броят на американските милиардери в момента е

607.
- Броят на живеещите под равнището на бедност

американци е 37 милиона.
- Съотношението между това, което получава един

мениджър на корпорация, и средното заплащане на аме-
риканския работник е 278 към 1.

- Богатството на 3-мата най-богати американци е
345 милиарда долара.

- Богатството на по-бедната половина от американс-
кото население, т. е. на около 160 милиона американци,
е 250 милиарда долара; с други думи, трима души при-
тежават много повече от половината американско насе-
ление.

- Единият процент (1%) най-богати в САЩ са доба-
вили към богатството си 21 трилиона долара през пос-
ледните 30 години.

- По-бедните 50% от американското население, или
около 160 милиона души, са обеднели общо с около
900 милиарда долара от 1989 г. досега.

"Класата на милиардерите мачка всичко по пътя си",
заключава проф. Райх.

Ако един американски бивш министър говори така
за стореното по пътя, по който е вървяла 30 години
Америка, защо нашите министри и "демократични поли-
тически елити", които ни водеха по пътя на Америка и
шестват сега по телевизиите, не казват истината за
това, което те са сторили? Това е светлото бъдеще, към
което ни водеха родените от развалините на Горбачова-
та перестройка и геополитическия разпад български десни
и леви "демократи", създатели на днешния български
капитализъм, маскиран като "преход към демокрация".
Това им е "демокрацията" - капитализъм, който мачка
всичко по пътя си. Който заграбва от огромната част от
народа, за да обогати едно малцинство.
Проф. Васил ПРОДАНОВ
От "Клуб 24 май"
Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ

за болничните
рено от съвета на коалицията, да бъде вне-
сено в парламента. Уточни обаче, че се
надява този проблем да намери решение
в Националния съвет за тристранно сът-
рудничество.

КНСБ и КТ "Подкрепа" решиха да про-
тестират в края на месеца въпреки обрата
за болничните, обявиха председателите на
националните стачни комитети Любка Ге-
оргиева и Тодор Капитанов. По думите им,
крайно време е българското правителство
да разбере, че не може да си играе с нер-
вите на българските граждани, не може да
се подиграва с хората и да си прави експе-
рименти.
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ГЕРБ и "Обединени
патриоти" предлагат
главния прокурор Со-
тир Цацаров за пред-
седател на КПКОНПИ,
предаде агенция "Фо-
кус". Новината обяви
д-р Даниела Даритко-
ва по време на брифинг
в Народното събрание
вчера следобед.

Другата внесена
кандидатура е на депу-

ñå èçâúðòÿ
Ñêàíäàëíîòî ïðåäëîæåíèå ùå
áúäå îòòåãëåíî, íî ÊÍÑÁ è ÊÒ
„Ïîäêðåïà“ èçëèçàò íà ïðîòåñò

Ñîòèð Öàöàðîâ íîìèíèðàí çà øåô íà ÊÏÊÎÍÏÈ
Предлагат го управляващите от ГЕРБ
и „Обединени патриоти“

тата от "Воля" Симеон
Найденов. Той е на 68
години, по професия е
юрист, работил е в МВР
и като адвокат. В НС
членува в комисиите по
правни въпроси и по
борба с корупцията.

На 6 ноември пар-
ламентът прие проце-
дурни правила за из-
бор на председател и
членове на антикоруп-

ционния орган. Из-
слушването на канди-
датите ще се проведе
на открито заседание
на комисията, което се

излъчва в реално вре-
ме чрез интернет стра-
ницата на Народното
събрание. Изборът се
извършва от парла-
мента. Съгласно пра-
вилата гласуването ще
се извършва поотдел-
но за всеки кандидат
по поредността, опре-
делена в списъка. За
избран се смята кан-
дидатът, получил пове-
че от половината от
гласовете на присъст-
ващите народни пред-
ставители.  ç

Снимка
Пресфото
БТА

Хасково.
Люляк,
лешник
и нар
разцъфнаха
поради
необичайно
високите
за сезона
температури.
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Ултиматуми не прие-
мам. Ще се произнеса по
темата за назначаването
на Гешев в обозрим срок
- когато реша.

Това заяви президентът
Румен Радев след тържес-
твеното събрание във
Военната академия "Геор-
ги Стойков Раковски" по
повод празника на Сухо-
пътни войски.

"Няма да протакам, ще
се произнеса в обозрим
срок. Не съм човек, който
използва различни мани-
пулации", допълни Радев,
предаде Novini.bg.

"Всички отговори са в
Конституцията", каза още
президентът.

"Обърнах се към ВСС с
настояване, което те не
изпълниха по най-добър
начин", завърши Румен
Радев.

Министър-председате-
лят Бойко Борисов комен-
тира избора на Иван
Гешев за главен прокурор
и отказа правителството
да издигне кандидат.
Премиерът говори пред
журналисти по време на
обхода на строителството
на АМ "Хемус" край Габро-
во.

"Дали ако Дани Кири-
лов беше издигнал канди-

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ çà íàçíà÷åíèåòî íà ãëàâíèÿ ïðîêóðîð:

Óëòèìàòóìè íå ïðèåìàì!
Íå ñå õâàíàõ â êàïàíà
ìèíèñòúðúò íà ïðàâîñúäèåòî
äà ïðåäëàãà êàíäèäàò. Èçöÿëî
ñìå ñòúïèëè íà
ïðîôåñèîíàëíèòå êà÷åñòâà íà
Ãåøåâ, êîíòðèðà Áîéêî Áîðèñîâ

дат и го бяха избрали,
когато той повдига обви-
нения на кмет от БСП,
дали щяха да го приемат
с чиста монета? Виждате
какво лицемерие е! Не се
хванах в капана. Изцяло
сме стъпили на професио-
налните качества на
Гешев. Ние не го избира-
ме за булка. Колкото го
познават другите, толкова
и аз. С Христо Иванов
така променихме закона,
че прокурорите да си
избират прокурори, съдии-
те - съдии", разясни
Борисов.

"Искаха да ме вкарат в

капан аз да излъча канди-
дат, да го избера и след
това да кажат, че Бойко
Борисов си избра главния
прокурор. Не им се хва-
нах и сега се чудят какво

Събития
” 284 г. - Диоклециан
става римски император.
” 1541 г. - Жан Калвин
представя теорията си за
реформиране на църквата.
” 1818 г. - Симон Боливар
обявява Венецуела за
независима държава.
” 1910 г. - В Мексико
избухва буржоазна револю-
ция.
” 1917 г. - Първата светов-
на война: Великобритания за
първи път използва танкове
в бойните действия.
” 1945 г. - Започват
Нюрнбергските процеси,
които са съдебни дела
срещу 24 видни нацистки
военнопрестъпници от
Втората световна война, 12
от които са осъдени на
смърт.
” 1989 г. - Нежната
революция: Броят на
протестиращите в Прага,
Чехословакия, нараства от
200 000 предния ден до
половин милион.
” 1990 г. - Арестуван е
украинският сериен убиец
Андрей Чикатило.
” 2003 г. - В Москва е
учредено международно
евразийско движение.
Родени
” 1858 г. - Селма Лагер-
льоф, шведска писателка,
Нобелова лауреатка
” 1875 г. - Йосиф Хербст,
български журналист
” 1904 г. - Орлин Василев,
български писател
” 1923 г. - Надин Гордимър,
южноафриканска писателка,
Нобелов лауреат

” 1925 г. - Мая Плисецкая,
руска балерина
” 1925 г. - Робърт Кенеди,
американски политик
” 1956 г. - Бо Дерек,
американска актриса
Починали
” 1910 г. - Лев Толстой,
руски писател
” 1975 г. - Франсиско
Франко, испански генерал и
диктатор
” 1976 г. - Трофим Лисен-
ко, украински генетик
” 2000 г. - Вячеслав
Котьоночкин, руски анима-
тор и кинорежисьор

Íà òîçè äåí

:
ÂËÀÑÒÒÀ

Българският патриарх Неофит
прие вчера новия посланик на
САЩ у нас Херо Мустафа. Сре-
щата се състоя в Софийската
митрополия, съобщиха от Българ-
ската патриаршия.

В срещата са участвали също
Мелнишкият епископ Герасим -
главен секретар на Светия си-
нод на БПЦ, Белоградчишкият
епископ Поликарп - викарий на
патриарха, архимандрит Василий
- протосингел на Софийската мит-
рополия, и иконом Николай Ге-
оргиев - началник на отдела
"Връзки с обществеността" при
Светия синод на БПЦ.

Посланик Херо Мустафа е из-
разила своята благодарност за
възможността да се срещне и
разговаря с предстоятеля на Бъл-
гарската православна църква.
Патриарх Неофит е обърнал вни-
мание, че страната ни има доста
силна емиграция в Съединените
щати. "Мнозина са устроили своя

Íåãîâî Ñâåòåéøåñòâî ïàòðèàðõ Íåîôèò ïðèå ïîñëàíèê Õåðî Ìóñòàôà
ните на всяка една държава да
имат тези качества.

Да бъдат горди със своята ис-
тория, култура и традиции", е ка-
зала посланик Херо Мустафа. Тя
е споделила още, че първата й
работа като дипломат е била в
Гърция, и е допълнила, че има
опит от това колко важна е връз-
ката на Православната църква в
обществото.

На приема е бил повдигнат и
въпросът за бъдещи съвместни
проекти и дейности. "Надяваме
се във времето тук да имам въз-
можността да допринеса за още
по-голямо сплотяване на взаи-
моотношенията ни и за подоб-
ряването на жизнения стандарт
в региона", е казала посланик Хе-
ро Мустафа.

Срещата е завършила с по-
желание за ползотворна работа,
както и са били изразени надеж-
ди за бъдещи срещи и за реали-
зирането на общи проекти.з

живот на този континент. Успели
са да устроят и своя духовен жи-
вот", е казал патриарх Неофит.
Той е допълнил, че на територи-
ята на САЩ Българската правос-
лавна църква има своя епархия,
която обгрижва духовно хиляди

българи. Той е изразил и своите
надежди някой ден сънародници-
те ни да се приберат в България.

"Тази свързаност с историята
я забелязвам навсякъде, не са-
мо в София, но и в цялата стра-
на. Смятам, че е важно гражда-

Президентът и върховен главнокомандващ на
Въоръжените сили Румен Радев каза, че е опти-
мист за Сухопътните войски, защото там има ис-
тински лидери и командири, прекрасни специа-
листи и отдаден личен състав. Радев каза това в
обръщението си на тържественото събрание във
Военната академия "Георги Стойков Раковски" по
повод празника на най-многочисления вид въоръ-
жени сили. Президентът изрази убеждението си,
че изоставането в процеса на модернизация на
Сухопътните войски ще бъде преодоляно и на-
помни, че винаги е настоявал модернизацията на
трите вида въоръжени сили да тече едновременно
като най-добър и балансиран подход. Модерниза-
цията е единен процес и обща трансформация,

да направят и казват - "те
професионалните му
качества са добри. Колко-
то го познават те, толкова
го познавам и аз", повто-
ри премиерът.ççççç

Äúðæàâíèÿò ãëàâà: Â Ñóõîïúòíèòå âîéñêè èìà
êîìàíäèðè ëèäåðè è îòäàäåí ëè÷åí ñúñòàâ

подчерта Радев, като също така изрази убеждение-
то си, че ще се намерят механизмите Сухопътните
войски да имат полагащото им се въоръжение и
технологии, но подчерта, че модернизацията им оз-
начава преди всичко трансформация на подготов-
ката, въвеждането на по-малки системи и техноло-
гии, въоръжение, но с ключово значение в една
операция. Радев акцентира и върху основния проб-
лем - неокомплектоваността с личен състав, като
изтъкна, че тук трябва да бъде акцентът на усилия-
та и трябва да се възстановят привлекателността и
достойнството на военната професия. Президентът
изрази увереност, че Сухопътните войски ще про-
дължат все така отговорно да изпълняват задачите
си, свързани с националната сигурност.

Снимка Пресфото БТА
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Ïðîìÿíàòà â ÁÑÏ ïðîäúëæàâà

Åäíà ìàëêà ãðóïà îò òðè ãîäèíè èñêà íåùà, êîèòî ñà îòõâúðëÿíè îò êîíãðåñà,
îò ïëåíóìèòå, îò öÿëàòà ïàðòèÿ, ïðèïîìíè ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Споровете в БСП са
следствие от промяната, ко-
ято започнахме преди три
години. Промяна, която ог-
раничи мандатите на народ-
ните представители, реших-
ме председателят  да бъде
избиран пряко от всички
членове на БСП, а не от оп-
ределен кръг и ограничих-
ме мандатите му до два. Це-
лият този процес на обнов-
ление с млади и нови лица
доведе до вътрешнопартий-
ни тревоги, които вървят ве-
че трета година", каза пред-
седателят на НС на БСП
Корнелия Нинова пред "Но-
ва телевизия". Тя коменти-
ра, че лидерският въпрос е
изключително важен, защо-
то е бил поставен като
единствения вариант за
разрешаване на всички
проблеми в партията в ал-
тернативния доклад на за-
седанието на НС на БСП.
"В писмото бяха изброени
оценки и проблеми и нак-
рая се казва, че всичко то-
ва може да се реши, ако
Корнелия Нинова бъде сме-
нена. В нечия глава този
въпрос стои и всички проб-
леми според него могат да
бъдат решени само ако ме
няма мен", добави лидерът
на социалистите. Тя комен-
тира още, че от 50-те, кои-
то бяха подписали писмо-
то, вътре са се  оказали 21,
а  има и хора, чиито имена
са ползвани в това писмо,
без те да знаят. Нинова бе
категорична, че твърдения-
та в този доклад са фалши-
ва новина. "Това е спор на
върха на БСП, но истинс-
кото решение е в партията.
Членовете на БСП ще ка-
жат как оценяват резулта-
тите от изборите и ръковод-
ството от 1 декември до
март, когато започва отчет-
но-изборната кампания в
БСП. Тогава всяка органи-
зация ще се произнесе, ще

è Íàöèîíàëíèÿò ñúâåò ÿ ïîòâúðäè

"Анализът на предизбор-
ния щаб, който ръководех,
беше по-обективен и крити-
чен от доклада на вътреш-
ната опозиция и най-важно-
то - дава визия занапред",
заяви зам.-председателят на
БСП Кирил Добрев по БТВ.
Според него алтернативни-
ят документ е бил дребнав и
единственото посочено ре-
шение е било оставка на ръ-
ководството. "Това показва,
че те нямат визия как да се
развива БСП занапред. Го-
ворят за отминали времена",
каза още той.

Кирил Добрев отговори
на някои от критиките на
т. нар. вътрешна опозиция в
партията, според които про-

се издигнат и изберат нови
общински председатели, об-
ластни ръководства и пред-
седател на партията", обяс-
ни Нинова. Тя каза още, че
в една демократична пар-
тия споровете се решават
с гласуване, и обяви, че

този алтернативен
доклад и твърденията
в него са отхвърлени
с 86 на 20 гласа.

"В това писмо се твър-
дят много неверни неща.
Ясно е, че целта е да се
смени председателят, но
средствата, с които си слу-
жат, са фалшиви новини и
обиди към партията и струк-
турите. Там се твърди, че на-
шите кандидати не са има-
ли визия как да управляват
общината си. Няма общи-
на, в която нашият канди-
дат да не излезе с ясна
програма. Твърди се и че
новите лица са разбили ор-
ганизациите. Пенчо Милков
ли разби Русе, където от го-
дини имаме проблеми в ор-
ганизацията, а той я обеди-
ни?  В този доклад се твър-
ди още, че непартийни кан-
дидати са катастрофа за
партията. Румен Томов е

кмет на Благоевград, без да
е партиен, и обедини всич-
ки около себе си. Всичко
обаче е въпрос на баланс
и умение на ръководството
да балансира между нови
и утвърдени лица. Владимир
Москов е седми мандат
кмет на Гоце Делчев, Ден-
чо Бояджиев също е изк-
лючително партиен човек",
коментира още Корнелия
Нинова.

Тя добави, че БСП е за-
почнала тази промяна пре-
ди три години и сега се пра-
ви опит тя  да бъде спряна.
Прави се опит да се вър-
нем обратно и да се дого-
ворим с ГЕРБ. Промяната
обаче продължава и пос-
ледният Национален съвет
го потвърди. Продължава-
ме напред, защото искаме
да променим себе си, за да
можем да имаме претен-
ции, че ще променим ста-
туквото", заяви лидерът на
БСП.  Тя прикани всички бъ-
дещи кандидати за предсе-
дател на НС на БСП да из-
лязат пред партията и пар-
тията да избере най-добрия.

Понякога се чудя на та-
зи група, която го предлага
-  3 години, десет пъти да
искаш едно и също нещо,

конгресът и Националният
съвет да го отхвърлят, пар-
тията да не го приема и да
продължаваш. В това няма
логика, категорична бе Кор-
нелия Нинова.

Председателят на БСП
заяви, че е очевидно, че же-
лание за промяна в управ-
лението на страната има.
Ние гледаме резултатите си
в тенденция и оценихме
представянето си на изми-
налите избори като добро,
но недостатъчно. Но кога-
то си изправен пред избор-
ната машина, пари, купен
вот и страх, трудно се про-
бива. Виждаме обаче, че
малко по малко тази сис-
тема, обхванала държавата,
започва да се пропуква", ко-
ментира още лидерът на со-
циалистите.

Във връзка с предложе-
нието на управляващите
първият ден от болничните
да не се плаща, Корнелия
Нинова бе категорична, че
държавата трябва да про-
дължава да го прави, защо-
то работещите плащат оси-
гуровките си в НОИ и тя
трябва да им предложи то-
ва обезщетение, когато се
разболеят. "Опитът да пре-
махнат плащането на пър-
вия ден от болничния е оп-
равдание на правителство-
то, че не може да се спра-
ви със злоупотребите. Таки-
ва има и вместо те да бъдат
контролирани и наказвани,
се наказват всички, дори
добросъвестните", добави
Нинова. Тя коментира, че

правителството се
опитва да противо-
постави работодатели-
те срещу работниците
и синдикатите,

което по думите й е тяхна
традиционна политика - да
сблъскат две групи и да сто-
ят като балансьор, който ще

реши проблема. "Проблеми-
те, които имаме, не се ре-
шават, а се задълбочават с
Бюджет 2020. Затова ние
предлагаме наш алтернати-
вен бюджет и не споделям
мнението на финансовия
министър Горанов, че през
бюджета не се прави поли-
тика. Точно обратното, през
бюджета се прави най-се-
риозната политика", каза
Корнелия Нинова. Тя обя-
ви, че БСП предлага някол-
ко сериозни промени в по-
литиката на страната през
бюджета. "Те са в  публич-
ните финанси, икономика,
здравеопазване и социал-
на сфера. Предлагаме 1/5
от данъка върху доходите на
физическите лица да оста-
ва в общината, както и
1/10 от ДДС от търговски-
те обекти на територията на
общината. Така ще се ре-
шат много проблеми и дъл-
гове", уточни Нинова. Пред-
седателят на левицата ка-
за още, че

социалистите предла-
гат и много сериозна
данъчна реформа -

намаляване на ДДС на ле-
карствата на 9%, намалява-
не на ДДС на хляба и мля-
кото на 5%, отпадането на
плоския данък и въвежда-
не на прогресивен. "Пред-
лагаме също семейно подо-
ходно облагане, което оз-
начава да се намаляват да-
нъците на млади семейст-
ва, които имат деца и ра-
ботят. Това е данъчна ре-
форма, която може да се
случи през бюджета. Пари-
те ще дойдат с увеличава-
не на максималния осигу-
рителен праг и нормално
бюджетиране. Преизчисля-
ването на всички пенсии съ-
що е част от предложения-
та ни", заключи Корнелия
Нинова. ç

мяната е подмяна. "Тук мла-
дежите се защитиха, защо-
то това е обида към тях. Ако
нещо сме свършили за тези
3 години, е, че изградихме и
подготвихме едно цяло по-
коление. Подмяна е, когато
смениш Димитър Дъбов с Ка-
тя Николова, но промяна е,
когато на мястото на Георги
Пирински дойде Крум Зар-
ков", обясни Добрев.

Относно обвиненията, че
левицата се е превърнала от
масова в електорална пар-
тия, зам.-председателят на
БСП отговори, че има хора
в ръководството, които през
1991 г. поемат партията с 2
млн. гласа и същите хора са
в ръководството, когато БСП

постига 380 хил. гласа. "Циф-
рите  показват кой превър-
на партията от масова в
електорална. Отпреди 3 го-
дини показваме по-добри ре-
зултати", каза още той.

По повод  твърденията за
авторитарната партия, Доб-
рев сподели, че си спомня
как Сергей Станишев и Ми-
хаил Михов като председа-
тели са решавали въпроса с
различното мнение в парти-
ята - чрез изключване. По
думите му Станишев би тряб-
вало да събира социалисти-
те в Европа и България, а
не да е опозиционер на опо-
зиционния лидер в България.
"Нека Станишев има сме-
лостта да признае, че  иска

отново да бъде лидер на
БСП. Да каже - вярно е, ман-
датът ми в ПЕС приключва,
БСП върви нагоре и е нор-
мално пак да искам да се
яхна върху нея и да се кача
на власт. Това са най-откро-
вените думи, които може да
каже Станишев.

По думите му процесът на

промяна в БСП е болезнен,
но единственият гарант, че
процесите ще продължат, е
линията, която е поело това
ръководство. "Знам, че това
става трудно и бавно. Но в
името на това да подготвим
и изградим нови политици
всички усилия си струват",
обясни Кирил Добрев. ç
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ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 20.11.2019 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß4

България продължава
борбата за запазване на
преходната национална
помощ за животни поне
през 2021 г. На последното
заседание на Съвета на
ЕС по земеделие и рибар-
ство в Брюксел страната
ни, подкрепена от Кипър,
Чехия, Унгария, Полша и
Румъния, инициира под-
писването на декларация,
с която се призовава в
регламента за преходните
правила на Общата селс-
костопанска политика
(ОСП) да се включи въз-
можността за прилагане
на Преходната национална
помощ.  В случай че
искането на България не
бъде заложено в преход-
ния регламент за 2021 г.,
пряко ще засегне общо 14
хил. стопани, които разчи-
тат в момента на преходна
национална помощ за
отглеждане на дребни
преживни животни.

 Темата коментира
пред АгроКлуб съпредсе-
дателят на Националната

14 000 æèâîòíîâúäè
çàñòðàøåíè îò ôàëèò

За мен не е свобода поставя-
нето на таван на плащания от 60
хил. до 100 хил. евро на стопанс-
тво. Свобода е държавата сама да
определи дали да има таван и кол-
ко да е той. Така председателят на
Националната асоциация на зър-
нопроизводителите Костадин Кос-
тадинов коментира препотвърде-
ната и на форума Клуб Investor -
Агробизнес 2020 информация на
Европейската комисия за допъл-
нителни ограничения при директ-
ните плащания за големите фер-
мери в новата ОСП. По сметки на
Костадинов посоченият таван би
бил добър за стопанства с до 4000
декара, които и един трактор не
могат да си купят. Подобни огра-
ничения няма да задържат задъл-
го зърнопроизводителния бранш у
нас в 10-aта му позиция в света.
Относно "зелените мерки", които
фермерите трябва да спазват,
председателят на НАЗ възкликна:
"Защо да правя зелени мерки, ако
ме ограничават с тавана?". Коста-
дин Костадинов съобщи, че на фо-
рума "Три морета", в който е учас-
твала и НАЗ, е изготвена позиция
в подкрепа на искането държави-
те сами да определят таваните на
плащанията.

За разлика от него, председа-
телят на Българска асоциация "Био-
продукти" Албена Симеонова изра-
зи нескрито задоволство от фило-
софията на новата политика в зе-
меделието. Тя каза, че изготвеното
от асоциацията становище напъл-
но съвпада в позицията на ЕК. "Го-
рещо подкрепям тавана", продъл-
жи Симеонова. Трябва да се подк-

Áðàíøîâèöè âëÿçîõà â ñïîð çà "äæîáíèòå" 100 õèë. åâðî
ñóáñèäèè, çà ãúñêèòå, æàáèòå è ñåëàòà

Îòïàäàíå íà
ïðåõîäíàòà
íàöèîíàëíà ïîìîù
îçíà÷àâà êîëàïñ çà
1,1 ìëí. îâöå è êîçè

Çúðíîïðîèç-
âîäèòåëèòå èñêàò
áîíóñ ñèñòåìà
íà òîë òàêñèòå
Проектът за въвеждането на
тол системата у нас е качен в
интернет страницата на Ми-
нистерството на регионално-
то развитие и благоустройст-
вото. Общественото обсъжда-
не ще продължи месец, а пър-
вите несъгласия с проекта ве-
че са факт. Те идват от страна
на Националната асоциация на
зърнопроизводителите.
Председателят на асоциация-
та Костадин Костадинов обяс-
ни пред БНР техните предло-
жения: "Нашето предложение
е да се въведе една бонус сис-
тема на тези тол такси - за
българските превозвачи или
регионалните превозвачи, ко-
ито работят в България, т.е.
колкото повече караш в Бъл-
гария, да плащаш по-малко,
за да се запази местният биз-
нес, регионалният бизнес".
Костадинов даде пример: "При
тези такси един чужд камион,
който минава транзит през
България, преминава от Русе
до "Капитан Андреево", от по-

овцевъдна и козевъдна
асоциация (НОКА) Янка
Попова: "На практика в
момента 300 000 овце и
кози получават подпома-
гане за селекционен
контрол и 1 100 000 овце
и кози майки  - преходна
национална помощ
(ПНДЖ 3). Да няма пре-
ходна национална помощ
за дребните преживни
животни, означава пълен
колапс на 4/5 от поголо-
вието в България. Пробле-
мът при дребните прежив-
ни животни - за разлика
от едрите преживни - е,
че стопаните им нямат
право да комбинират
европейско с национално
субсидиране - те избират
или подпомагане по
обвързана подкрепа, или
националната помощ",
посочи Попова.

"Виждаме нежеланието
на някои държави в ЕС да
се прилага преходната
национална помощ. Все
още обаче преговорите
продължават, а и виждаме

готовност от страна на
министър Танева да се
търсят варианти за подпо-
магане", каза съпредседа-
телят на НОКА Янка Попо-
ва. Тя припомни и катего-
ричната позиция на Асоци-
ацията, изпратена до
Mинистерството на земе-
делието, храните и горите
по отношение на ОСП
2021-2027, за запазване на
преходната национална
помощ за овце-майки и
кози-майки, както и за
увеличение на % обвърза-
на подкрепа спрямо
директните плащания  за
секторите овцевъдство и

козевъдство на 18 - 20%.
 В официалната си

позиция относно ОСП,
НОКА подкрепят ограниче-
нията на ниво стопанство,
намаление и таван. Насто-
яват и за изключване на
обвързаната подкрепа,
като компонент от калку-
лацията за намаления и
таван. Овцевъдите и
козевъдите считат, че тази
калкулация трябва да
включва само площните
схеми по директното
подпомагане необвързани
с производството, защото
смисълът на обвързаната
подкрепа е друг. ç

Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ, Àëáåíà Ñèìåîíîâà
è Ïåòúð Ïåòðîâ çàåõà ïðîòèâîïîëîæíè
ïîçèöèè çà íîâàòà ÎÑÏ

репят малките, средните и биоло-
гичните фермери. 30% за екология
са добре. Дори считам, че са мал-
ко, поправи се тя. "Ако искаме да
съхраним селата, разнообразието
на растителните и животински ви-
дове и да спрем изчезването на
младите фермери, трябва да насър-
чаваме практики, които щадят окол-
ната среда. Да сведем до минимум
пестицидите и да елиминираме въз-
можностите за ГМО", заяви тя. Пред-
седателката на БА "Биопродукти"
обаче изрази опасения от дадена-
та на държавите свобода сами да
правят политики. "Добре е, ама не-
дейте толкова", обърна се тя към
представителите на ЕК. Симеонова
припомни мерките за гъски и орли,
за сеитбооборт и други, чрез кои-
то е станало бурно усвояване на
европари. Даде пример и с биоло-
гичните зърнопроизводители, кои-
то отглеждат кориандър и рапица
върху 10 хил. дка. Това е несериоз-
но, вметна тя.

Председателят на Национална-
та асоциация на младите фермери
в България Петър Петров напълно
подкрепи Симеонова. Според него
стопанство от 4000 дка не е мал-
ко, а е достатъчно за нормална
семейна ферма за зърнопроизвод-
ство. Фермите трябва да са до 10
хил. дка, каквито са повечето в
ЕС, е неговото мнение.

Петър Петров счита мярка 6.1,
която е в подкрепа на младите зе-
меделци, за неработеща. "Хората
влизат и си излизат от мярката",
илюстративно обясни той, намек-
вайки за игрите при усвояването
на средства. Не е правилен спо-

ред него и начинът на подпомага-
не на младите, тъй като ако са се
регистрирали на 18 г. като земе-
делски производители, когато ста-
нат на 23, системата ги изхвърля
от приоритета да са млади фер-
мери. За нас е важно младите да
имат допълнително финансиране
и то да е постоянно, каза Петров.

Председателят обърна внима-
ние и на обучителните курсове, ко-
ито се финансират от ДФ" Земе-
делие" и се прилагат от универси-
тети, колежи и други. Според него
тази мярка е неработеща и е за
точене на средства, защото не мо-
же да даде необходимите мини-
мум знания на обучаваните и в
същото време обучението се изис-
ква от министерството.

Костадин Костадинов отхвър-
ли внушението на Симеонова, че
едва ли не зърнопроизводителите
стоят в дъното на обезлюдявания-
та на селата. Той обясни, че при-
чините са комплексни и най-вече
социални. Фермерите не са винов-
ни, че в селата липсват лекари,
аптеки, детски градини и училища
и че младите хора ги напускат.
Председателят на НАЗ подчерта, че
в този програмен период зърноп-
роизводителите са били изключе-

ни от инвестиционните мерки на
Програмата за развитие на селс-
ките райони, въпреки че имат нуж-
да най-малко от обновяване на ма-
шинния парк.

Албена Симеонова информи-
ра, че в  никакъв случай не сме
против зърнопроизводството, асо-
циацията не е и против директни-
те плащания. Тя призна, че е до-
волна от сравнително новата ин-
формация, че към мярка 11 за био-
логичното производство ще се до-
бавят 40 млн. евро, за да може да
продължи финансирането на про-
изводителите, а също така да се
подпомогнат и нови кандидати. Са-
мо че е необходимо, според нея,
да се подобрят условията за суб-
сидиране.

Петър Петров се обяви за си-
метрия в разпределянето на сред-
ствата. Относно 2-та процента за
подпомагане на млади фермери
той коментира, че по-важно от про-
цента е да се предложи правилен
начин за разпределянето на суб-
сидиите.

Относно екологичните амбиции
на ЕК Костадин Костадинов обър-
на внимание, че природосъобраз-
ните мерки на зърнопроизводите-
лите се отразяват на околната сре-
да по простата причина, че бран-
шът стопанисва по-голямата част
от земеделската земя в страната.
В същото време той цитира данни
в милиони левове за финансира-
не на екологични организации, ко-
ито броят птици, а също и яйца от
костенурки. Албена Симеонова вед-
нага го репликира с примера, че
сега започва преброяване на оп-
ределен вид жаба, която се храни
с комари от Дунав, потиска попу-
лацията им и е изключително важ-
на за биоравновесието. А Петър
Петров допълни, че щадящото от-
ношение към околната среда за-
почва с възпитанието от детска
възраст. ç

рядъка на 60-70 лв. Един ка-
мион, който превозва зърно
на 100 км от Варна, преми-
нава това разстояние за съ-
щите пари. Камионът отива пъ-
лен и се връща празен, но
плаща и за двата курса - всич-
ко това е двойно върху цена-
та. Превозвачите няма да кал-
кулират тази цена върху себе
си. Това е за сметка, на гърба
на производителите и в пос-
ледствие на потребителите.
Движението в България исках-
ме да стане по бонус систе-
ма, където при определени из-
минати километри - 80-100
хил. км на година, цените на-
маляват". По думите му има
пътища в страната "в нищо-
то", но въпреки това са пред-
видени тол такси.
"Слагаме каруцата пред коня
- първо публикуваме, после
ще се събираме за нещо, ко-
ето вече е факт", подчерта
Костадинов в предаването
"Преди всички" на програма
"Хоризонт". Все пак той очак-
ва да се създаде работна гру-
па, която да обсъди публику-
ваното и да се видят грешки-
те. От Конфедерацията на ав-
тобусните превозвачи заяви-
ха този понеделник, че от 13
декември ще обявят протест-
ни действия. Те ще са симво-
лични в рамките на един ме-
сец, а на 13 януари е въз-
можно и да преустановят пре-
возите до решаване на проб-
лемите с тол таксите. ç
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Двете синдикални органи-
зации - КНСБ и КТ "Подкре-
па", ще протестират в края
на месеца, дори и ако пред-
ложението от 1 януари 2020
г. първият ден от болнични-
те да бъде за сметка на ра-
ботника, не бъде внесено
официално. Това обявиха
пред журналисти председа-
телите на националните
стачни комитети на КТ "Под-
крепа" и на КНСБ Любка Ге-
оргиева и Тодор Капитанов,
предава БТА. Те посочиха, че
вече организират общ ста-
чен комитет. Структурите са
в готовност за национални
протестни действия. По ду-
мите им, крайно време е бъл-
гарското правителство да
разбере, че не може да си
играе с нервите на българс-
ките граждани, не може да
се подиграва с хората и да
си прави експерименти. БНР
научи, че най-вероятно ак-
цията ще бъде на 28 ноемв-
ри, т.е. идния четвъртък. И
ще бъде под формата на ми-
тинг пред МС.

По-рано вчера премиерът
Бойко Борисов обяви, че
предложението първият ден
от болничните да не се пла-
ща на работника няма да бъ-
де внесено в Народното съб-
рание. Премиерът каза, че
темата ще бъде обсъдена в
Националния съвет за трис-
транно сътрудничество, как-
то и други важни социални
въпроси като ТЕЛК решени-
ята. "Не можем да оставим
2 милиона българи да рабо-

Ñèíäèêàòèòå ùå ïðîòåñòèðàò âúïðåêè îáðàòà
çà áîëíè÷íèòå

тят максимално, а другите
покрай тях да се измъкват",
е казал Бойко Борисов по
въпроса за болничните лис-
тове.  Предложението дой-
де след заседание на Коа-
лиционния съвет миналата
седмица с мотива, че така
ще се пресекат злоупотре-
бите.  Ден по-късно управ-
ляващите направиха уточне-
нието, че промяната няма да
засегне болнични за гледа-
не на дете и при трудова зло-
полука. Конкретни текстове
за законови промени обаче
досега не са представени.

Междувременно синдика-
тите обявиха, че се обеди-
няват в подготовката за про-
тести и стачки, а учители
заплашиха, че ще спрат да
влизат в час. Синдикатите
няма да отменят този про-
тест, за да покажат и на ра-
ботодателите, тези, които по
думите на вицепрезидента
на КТ "Подкрепа" Йоанис
Партениотис, са инициира-
ли цялата тази какафония,
че българският работник не
работи само в държавни
дружества и когато се за-
сягат права на работници-
те, частният сектор също ще
излезе да се защити.

"През всичките тези го-
дини ние много пъти сме вяр-
вали на думи, а в следва-
щия момент се оказва, че
за пореден път са ни подх-
върляли някаква идейка, то-

зи път сме решили, че ще
продължим с нашата подго-
товка и ще направим наци-
онален протест", заяви Люб-
ка Георгиева. Тя посочи, че
вече втора седмица нерви-
те на българските граждани
са опънати до краен предел.
"Ще направим този протест,
за да им кажем, че повече
не бива да си правят експе-
рименти с хората на Бълга-
рия, не бива да наричат мо-
шеници и измамници тези,
които най-много допринасят
за повишаването на БВП",
заяви Георгиева. Синдика-
листите вече са направили
общ стачен комитет и са в
готовност за национални
протестни действия. "Да се
надяваме, че тези, които
трябва да чуят нашите ре-
шения, ще имат уши и ще ни
чуят", заяви Георгиева.

На вчерашното заседа-
ние на националните стач-
ни комитети са обсъдени
всички нерешени проблеми,
натрупани през последните
години и поставяни на бъл-
гарските правителства от-
давна, не само този с бол-
ничните, каза Любка Георги-
ева. След резултатите от
срещата на лидерите на син-
дикатите с премиера и от
очаквания спешен Национа-
лен съвет за тристранно сът-
рудничество ще бъдат набе-
лязани конкретни действия.
Синдикатите очакват от две-

те срещи гаранции, че пред-
ложението за неплащане на
първия ден от болничните,
ще бъде отменено, каза То-
дор Капитанов.

Синдикалистите обаче
уточниха, че на този етап
още не е определено дали и
кога ще има среща с пре-
миера, официално нищо не
се знае. Не е определена и
датата за евентуален НСТС.
Капитанов съобщи, че са из-
готвени позиции от всички
структури на КНСБ и КТ
"Подкрепа", които ще бъдат
изпратени до премиера и до
Народното събрание.

В отговор на въпрос как
коментира думите на преми-
ера, че синдикатите са във
възторг, че минималната пен-
сия ще стане 250 лева, Люб-
ка Георгиева попита вижда
ли се такъв възторг, изписан
по лицата им. Тя посочи, че
иска от премиера план-смет-
ка как с 250 лева за месец
български пенсионер може
да изкара безпроблемно, та-
ка че да дочака и следващи-
те 250 лева. По думите й син-
дикатите приветстват, когато
се правят стъпки за повиша-
ване на доходите - на пенси-
онери, на учители, но за тях
това не е достатъчно. Има
сектори, към които никой не
поглежда, каза Георгиева и
даде пример със социални-
те работници, които готвят
стачка. ç

Как ще се отрази на бъл-
гарските земеделци намалява-
нето на обвързаното подпома-
гане, какви са очакваните про-
мени в Общата селскостопанс-
ка политика (ОСП) след 2020 г.
и кои са ползите от дигитали-
зацията в земеделието - това
бяха основните акценти по вре-
ме на форума Клуб Investor "Аг-
робизнес 2020", който се про-
веде на 18 ноември в Пловдив.

Събитието откри заместник-
министърът на земеделието, хра-
ните и горите Вергиния Кръсте-
ва, която коментира възможни-
те последици от предложение-
то на Европейската комисия (ЕК)
за намаляване на обвързаното
подпомагане. Според нея 27
хил. земеделци в животновъдс-
твото и сектор плодове и зе-
ленчуци у нас ще бъдат силно
засегнати от това предложение
и за страната ни то е неприем-
ливо. Кръстева посочи още, че
2020 г. ще бъде много важна,
тъй като предстои да бъде при-
ето законодателството за след-
ващите седем години.

В дискусия за бъдещето на
ОСП стана ясно, че след пре-
ходния период, според предло-
жението на Европейската коми-
сия се очаква около 5% нама-
ление на бюджета. Сред най-
вероятните промени са още нов
баланс на отговорностите меж-
ду Брюксел и страните членки,
намаляване на преките плаща-
ния над 60 хил. евро и въвеж-
дане на таван от 100 хил. евро,
по-целенасочена подкрепа, за-
силване на амбициите в окол-
ната среда и климата, опростя-
ване на правилата.

Предвиденият бюджет на
ОСП за 2021-2027 г. е 365
млрд. евро, което е с 5% по-
малко спрямо бюджета през
настоящия програмен период.
Основната причина за намаля-
ването на финансирането е
Brexit и очакваната загуба на
12 млрд. евро от излизането на
Великобритания от ЕС, обясни
Елисавета Върбанова, експерт
в "Правен отдел" в Дирекция
"Земеделие и развитие на сел-
ските райони" на ЕК.

Приоритет в новия програ-
мен период ще бъде подкрепа-
та за малките и средните сто-
панства, както и за младите
фермери, каза Силвия Резеши,
експерт в отдел "Директни пла-
щания" в Дирекция "Земеделие
и развитие на селските райо-
ни" на ЕК. "По отношение на
приоритетите имаме заделяне на
минимум 2% от националния па-
кет за директни плащания за
младите фермери", отбеляза тя.

Очаква се преговорите и
одобряването на пакета по ОСП
и на Многогодишната финансо-
ва рамка да приключат до края
на 2020 г., като оптимистични-
ят сценарий е прилагането да
започне от 1 януари 2022 г. ç
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ОБЩИНА БЕЛИЦА
2780 - БЕЛИЦА, ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

О Б Я В А
Община Белица обявява конкурс на основание Заповед № РД-15-453/18.11.2019 г.
на Кмета на община Белица за Предоставяне управлението на социалната услуга

"Дневен център за деца и младежи с увреждания" на територията
на Община Белица

Документацията за участие в конкурса се предоставя на кандидатите до 27.11.2019 г.
от 09.00 ч. до 17.00 ч., на адрес: гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" № 15.

Цена на конкурсната документация - 10.00 лв. (десет лева). Документацията за участие
в конкурса се закупува след заплащане на определената такса в касата на Община
Белица.

Кандидатите подават документи по настоящия конкурс (техническо и финансово пред-
ложение) най-късно до 17.00 часа на 27.12.2019 г. Документите се подават лично или по
пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството на община Белица,
ул. "Георги Андрейчин" № 15.

Подробна информация във връзка с провеждане на конкурса може да получите в
Община Белица - гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, ет. 2, стая 205, тел. 07444 2323.

Министър-председателят
Бойко Борисов откри

 обновените производствени
мощности на "Идеал
Стандарт - Видима"
в град Севлиево.

През 2020 г. държавата ще по-
харчи 47 милиарда лева, което раз-
бито средно на човек представля-
ва 6689 лв., които всеки трябва
да плати чрез преки данъци, ДДС,
акцизи, осигуровки и други. От Ин-
ститута за пазарна икономика
(ИПИ) подготвиха Разходна бележ-
ка за 2020 година. От нея се виж-
да, че най-големите държавни раз-
ходи са за изплащане на пенсии и
за здравеопазване. Най-малките са
за култура и лихви по стари дъл-
гове.

Местните данъци и такси ще
се увеличават, прогнозира иконо-
мистът Петър Ганев при предста-
вянето на алтернативния бюджет
за 2019 г., какъвто Институтът за
пазарна икономика (ИПИ). разра-
ботва в края на всяка година. Спо-
ред екипа на института основание

Снимка Пресфото БТА

Äîãîäèíà âñåêè áúëãàðèí ùå ïëàòè ñðåäíî ïî 6689 ëâ. çà õàð÷îâå íà äúðæàâàòà
Ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè ùå ðàñòàò, îáùèíèòå íÿìàëè ïàðè, ïðîãíîçèðàò àíàëèçàòîðè

за това е недостигът на собствен
ресурс в местната власт. Освен то-
ва в последните години ставките
на данък сгради и такса смет бяха
задържани заради приближаващите
местни избори.

Наскоро финансовият министър
Владислав Горанов, цитиран от "Ме-
диапул", предложи на общините съ-
щото - да преразгледат данъчната
си политика и да вдигнат данъците
за имоти и коли.

Институтът за пазарна иконо-
мика предлага друго - една пета
от постъпленията от данък общ до-
ход да остават в общините по пос-
тоянен адрес на платеца. "Това би
бил ресурс в рамките на 876 ми-
лиона лева", каза Петър Ганев, ци-
тиран от БНР. Това, по думите му,
ще промени и поведението на мес-
тните власти. "В момента ако кме-

тът знае, че има фабрика за шие-
не, която плаща заплати на черно,
кметът няма стимул да я гони тази
фабрика, макар че той със сигур-
ност я знае, ако е на негова тери-
тория, той няма да получи нищо,

ако се изсветли, само ще влезе в
скандал. В случая ще има голям
стимул да сигнализира на НАП, тъй
като всеки изсветлен доход ще му
вкара пари в общината", каза ана-
лизаторът. ç
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КООП новини

НОЕМВРИ 2019

от Европа и света

2019 ГЛОБАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ "КООПЕРАЦИИТЕ
В РАЗВИТИЕ" И ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ

От 14 до
17 октомври
в Кигали, Ру-
анда се про-
веде Първата
Глобална кон-
ф е р е н ц и я
"Кооперации-
те за разви-
тие" с учас-
тието на над

1000 представители на национални кооперативни органи-
зации от  94 страни, включително и делегацията на Цен-
тралния кооперативен съюз, организации на гражданско-
то общество, агенции за развитие, представители на пра-
вителствата, международни и регионални организации и
академичните среди. Събитието беше организирано от Меж-
дународния кооперативен алианс в партньорство с прави-
телството на Република Руанда, в която има над 9000
кооперации, осъществяващи дейност в различни сфери
на икономиката.

В рамките на Кооперативната седмица се проведоха
Глобална конференция "Кооперациите за развитие", Гене-
рална асамблея на МКА, Генерална асамблея на Светов-
ната организация на потребителните кооперации (CCW) и
съвместна Конференция на Световната организация на
потребителните кооперации (CCW) и Международната ор-
ганизация на земеделските кооперации (ICAO).

Приети важни документи:
� Декларация за мир за приноса на кооперациите в

устойчивото развитие и мира
� Декларация за развитие - ангажимента на глобал-

ното кооперативно движение към устойчивото развитие
� "Резолюция на младите" с призив за активно учас-

тие на младите хора в органите на управление на коопе-
рациите
� Делегатите на ГА одобриха номинациите за наргра-

дата "Рочдейлски пионери", като удостоиха с това високо
отличие Хауърд Бродски - световно - известен докладчик,
популяризиращ кооперативния бизнес модел и Бьонг вон
Ким - Президент на Националната земеделска коопера-
тивна федерация, Корея.

Регион АФРИКА на МКА
Значимостта на КООП Седмица в Кигали
за кооперативното движение в региона

Насоките за развитие на
кооперативното движение в
региона са подчинени на ам-
бициозния национален стра-
тегически проект 2063 "В
каква Африка искаме да
живеем. Целите, които са
заложени са Африка да се
превърне в "континент, в
който са залегнали демок-

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция
"Международна дейност", ЦКС

справедливостта и върховенството на закона, със спо-
собни институции и трансформиращо управление на всич-
ки равнища".

Регион АМЕРИКИ на МКА
Меморандум за разбирателство
Бъдещето на младите хора в кооперациите

В рамките на 18-ия
Национален кооперати-
вен конгрес се прове-
де форум "Младите и
кооперациите през XXI
век", на които Грацие-
ла Фернандес - Прези-
дент на МКА - регион
Америки и Паула Гутие-
рас - Директор за ре-
гиона на Глобалната

младежка мрежа за предприемачество (Impact Hub) подпи-
саха Меморандум за разбирателство за укрепване на учас-
тието на младите хора в управлението на кооперациите в
региона. Меморандумът ще осигури рамка за улесняване на
предприемачеството в сферата на иновациите, коопера-
тивната и социална икономика.  Луиза Фернанда Гало -
ръководител за регион Америки на МКА - ЕС Партньорство-
то представи програмата "Глобално кооперативно предпри-
емачество", целяща да популяризира кооперативния биз-
нес модел като първи избор за нови предприемачи. Прог-
рамата се популяризира от Регионалния младежки комитет
на Кооперациите Америки, като програмата се очаква да
насърчи организирането на общност от ментори и коопера-
тивни посланици, които да допринесат за кооперативното
предприемачество сред младите хора.

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ (CCW)

2019 КООП ФЕСТИВАЛ НА ХРАНИТЕ
В ЯПОНИЯ

Стана традиция Съюзът на потребителните кооперации,
Ибараки, Япония в сътрудничество с местното правителст-
во да организират Фестивал за  популяризиране на коопе-
рациите за производство на земеделски, горски и рибарс-
ки продукти, в които тази година взеха участие над 130
производителя. Потребителните кооперации в регион Азия
и Пасифик развиват не само кооперативна търговия, но и
собствено земеделие в сферата на отглеждане на биопро-
дукти, които се доставят директно в магазините, а също
така и в училищата и детските градини.

ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НОВА ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

По предложение
на Кооперативна
Европа бяха пред-
ставени въпроси
към новата Евро-
пейска комисия, на-
сочени към коорди-
нация, предизвика-
телства и решения
в областта на коо-
перативната иконо-
мика. В изслушва-
нето си кандидатът за еврокомисар по въпросите на ра-
ботните места г-н Никола Шмит обърна внимание на значе-
нието на социалната икономика, включително и на коопе-
рациите за създаването на работни места и засилване на
вътрешния пазар. Нещо повече по време на изслушвания-
та на няколко кандидати за еврокомисар членовете на ЕП
повдигнаха въпроса за важността от повече подкрепа за
кооперациите и други предприятия от социалната икономи-
ка. Новата Европейска комисия ще встъпи в длъжност от
1 декември 2019 година.

НОВОИЗБРАНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
ПОДКРЕПЯ КООПЕРАЦИИТЕ

В програмата на новото правителство "Приобщаваща и
способна Финландия - социално, икономическо и еколо-
гично устойчиво общество" специално място е отделено
на кооперациите. В програмата има няколко специални

препратки към коопе-
рациите: "ще бъде на-
сърчавано учредява-
нето на бизнес орга-
низации под различ-
ни форми, включител-
но и кооперации; ще
се подкрепят коопе-
ративни строителни
дружества; Правител-

ството ще проучи необходимостта от промени в законода-
телството в областта на предприемачеството и самостоя-
телно заетите лица, икономиката на споделяне и новите
форми на трудови кооперации; ще се подкрепят коопера-
циите като демократична собственост на местните жите-
ли, допринасящо за по-силна, диверсифицирана и по-
равнопоставена Финландия…"

КООПЕРАЦИИТЕ МИДКЪНТРИС
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По инициатива на Ко-
операциите в регион Мид-
кънтрис бяха разработе-
ни 100 % биоразградими
торбички за еднократна
употреба които вече се
предлагат в  115 магази-
на от веригата КООП в
страната.  Биоразградимите торбички, които трябва да за-
менят досегашните торбички за еднократна употреба могат
да бъдат закупени и от други кооперативни организации
чрез Дружеството за съвместна покупка на стоки на Коо-
перативна група Великобритания.

Тази инициатива е една от многото за справяне с
пластмасовите отпадъци.  По-рано през годината в мага-
зините стартира кампания "Една промяна", при която кли-
ентите и членовете обещават да предприемат малки ежед-
невни действия за промяна, за да помогнат опазването
на околната среда, като например използване на торбич-
ки за многократна употреба, чаши за многократна употре-
ба за топли напитки. Мениджърът по корпоративна соци-
ална отговорност споделя: "…Това е важна стъпка в на-
шия ангажимент за справяне с пластмасовите отпадъци.
Всички ние имаме силата да променяме средата чрез
ежедневния избор, които правим…"

КООП ДАНИЯ - БИОПРОДУКТИ
Харесвате си плод, откъсвате

го и слагате в пазарската си кош-
ница. Звучи привлекателно и ве-
че е възможно. КООП Дания склю-
чи споразумение с фирмата Infarm
за внедряването на "веритикал-
на ферма" в магазина. Какво представлява: на практика
това е оранжерия в специален модул, в които чрез авто-
номна система се адаптира нивото на осветеност, темпе-
ратура, pH и състав на хранителните вещества за всяко
едно растение.

Ерез Галонска - административен изпълнителен дирек-
тор и един от основателите на Infarm споделя: "…Около
три седмици отнема процеса от засаждането до готовата
продукция и ние се гордеем, че си партнираме с Irma,
която е първият пилотен магазин в Дания, които внедрява
тази технология…".

 КОПЕРАТИВНА ЕВРОПА - EВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ратичните ценности, култура,
практики, универсални прин-
ципи на правата на човека,
равенството между половете,
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Кеворк КЕВОРКЯН

Около 10 ноември се
пръкнаха маса апологети на
нашенската свобода - по-на-
татък ги наричам "освободи-
тели", надпреварваха се да
вият за чудесата, в които се
къпем.

Някои сякаш току-що
проглеждаха.

Нямаше филтър пред по-
вечето от свидетелствата.

Някои освободители упо-
рито дуднеха едно и също:
"По-добре да си беден, но
свободен" - макар че очевид-
но нямат никакво желание да
опитат от първото.

Или се хвалеха със "сво-
бодното придвижване" - ся-
каш не разбираха каква глу-
пост изричат. Така правеха
апология на катастрофална-
та емиграция, на масовото
бягство, на измъкването на
един Народ - 2 милиона на-
шенци вече са в чужбина.

И те избягаха не само за-
ради недоимъка, но и зара-
ди страха, че тук властници-
те никога няма да се научат
да управляват.

При това бягат най-кадър-
ните ни хора.

Свободата ви помогна да
се отървете от два милиона
души - остава да се справи-
те някак с останалите чети-
ри-пет.

А всъщност много по-мал-
ко, ако извадим от сметка-
та още близо два милиона
души, които свободата из-
тика отвъд границата на бед-
ността, направо в Преизпод-
нята.

Реално имате на разпо-
ложение около два милиона
души, които да обгрижвате,
а също и да анестезирате -
за да им внушите, че сте тех-
ните освободители.

Не останаха хора за ни-
що, човек да се чуди на ку-
ража и достойнството на ме-
дицинските сестри, които
още търпят подигравката с
тях. Това ли е свободата?

Някакви аматьори праве-
ха плочника край църквата
"Свети Седмочисленици" - и
един от тях се хилеше пред
камерата:

"Ние тръгнахме да редим
оттук, ония - оттам, обаче се
разминахме"… Сякаш са
строили Байкало-амурската
магистрала.

Как се домогнахме до
свободата - това е важният
въпрос.

И даваха ли си сметка,
подозираха ли изобщо нав-
ремето днешните освободи-
тели до какво може да ни
изтласка тя?

Обикновените хора и
днес продължават да недоу-
мяват от капризите на бъл-
гарската свобода - но това
изобщо не трогва освободи-
телите.

Невъзможно е да трог-
неш примерно Филип Димит-
ров - анонимният адвокат,
който оглави СДС, измест-
вайки самия Петър Дертли-
ев - кой хвърли тогава мре-
жата над наивниците там,
това и досега си остава за-
гадка.

Тия дни и Ф. Д. дал ин-
тервю - казаха ми, че бил
уравновесен, но

дали са го питали за
дивашкия разгром на
селското стопанство,
който той организира?

Недейте да врещите сега
срещу гърците, които правят
дъмпинг на нашата продук-
ция - а наречете всеки неп-
родаден домат "филипка".

С болшевишкия си ман-
талитет освободителите ос-
вободиха една аграрна стра-
на от селскостопанското й
производство.

После и Костов се пос-
тара, докато все мрънкаше,
че не можел да купи банани
на дъщерите си - и направи
размяната: "Кремиковци"
срещу бананите.

Обречени сме заради не-
чуваните по своята прими-
тивност своеволия на осво-
бодителите.

Някъде пък прочетох, че
още 30 години няма да се
освободим, понеже Русия
гледа на нас като на своя
територия - ако това е вяр-
но, излиза, че сме просто
невъзможни перковци: чле-
нове сме на НАТО и на ЕС,
а пък ни командорят от Кре-
мъл.

Имахме двама сини пре-
зиденти, син премиер/само-
държец - и как тогава ни е
влияела Русия?

Вече 300 хиляди руснаци
от уж най-закъсалата държа-
ва имат недвижимости тук,
а нашите хора, цъфнали и
вързали като евроатлантици,
бягат. Този пък номер кой ни
го уреди?

А един френски сладкар
направил пред един от ма-
газините си умалено копие
на Берлинската стена от шо-
колад - и започна да я раз-
бива пред камерите, а изис-
каните парижани се нахвър-
лиха да събират направо от
земята парчета шоколад.

Тукашните освободители
ми се виждат много на мяс-
то в този сюжет - някой им
свърши работата, а те лапат
дарения шоколад.

Наскоро се чу, че бивша-
та Източна Германия ще нас-
тигне бившата Западна Гер-
мания след още 50 години -
а на нас колко десетилетия
отгоре ще са ни нужни?

Питайте освободителите -

но кротко, да не се задавят
с шоколада.

Ще чакаме 50 години да
падне стената между двете
Германии, а сетне и

истинската стена меж-
ду нас и Европа - ако
дотогава тя не
е станала Халифат.

И как един освободител
не намери кураж да се из-
вини - дори от демагогска съ-
образителност - че за 30 го-
дини нищо особено не нап-
равихме.

Сега мантрата, зад която
са се сврели, е "свободата".

Каква свобода бе, хубостни-
ци? Чия свобода? Себе си
дори не успяхте да освобо-
дите от незначителност и
безчувственост.

Едно си знаете: Живейте
скотски, живейте болни - но
свободни.

Това има превод: върве-
те по дяволите, бедняци - то-
ва ви казват.

Говорят ви за свобода, но
всъщност ви казват, че сте
непотребни.

Как изобщо им се обръща
езикът да говорят за свобо-
да, когато във всяко отноше-
ние сме Дъното на Европа -
бяхме освободени да изберем
между едно и друго дъно.

Бягате от сравненията не
само с Европа, ами и с "то-
гава". Ревяхте фалшиво, че
сега свободно се пътувало -
докато окончателно не отпъ-
туваха милиони хора, които
не си направиха труда дори
да ви заплюят на сбогуване.
Давате ли си сметка как из-
глеждате в техните очи?

Номерът ви е много
прост: да направите едно
безпаметно племе, предим-
но мургаво, което да няма
понятие от постиженията на
Миналото - за да се хвалите

като новите освободители.
Няма да бъде забравено

изтърваното признание на
писателя Господинов, когото
украсяват като великденско
яйце - как

по времето на соца
страдал, че не може да
си купи дънки от "Коре-
ком". Заради тия стра-
дания заслужава нап-
раво Нобелова награда.

Дънкомечтатели продават
новата свобода.

Един истински словесен
майстор никога не би се от-

тласнал от такава просташ-
ка потребност.

Представяте ли си, това
да бъде казано от писатели
като Радичков или Хайтов -
те преборваха с майсторст-
во не-свободата, а не със
сълзи пред валутен магазин…

Валидно ще остане напи-
саното само за днешните
несвободи.

Каква свобода имат един
милион и 650 хиляди бълга-
ри, които живеят под прага
на бедността, "Кореком" ли
им е виновен?

Пак да кажа: един не се
намери да се извини, да ка-
же, че честно се е мъчил, но
не е успял поне малко да
разтовари простолюдието от
тегобите му.

Честно? - я не оглупявай
и ти, дописнико.

Един съвет: за да остане
някаква следа от вас, вед-
нага открийте Институт за
подлоги, за словослагачест-
во, поръчайте му да изгори
досегашните учебници по ис-
тория и да напише нови - и
в тях да няма нито една ду-
ма за клетниците, които най-
много се разболяват, най-ра-
но умират, най-скотски жи-
веят, най-много емигрират…

По време на данданиите
за 10 ноември имаше един
голям отсъстващ.

Неговият глас не се чу от
врявата, вдигната от късни
храбреци освободители .
Амосов.

Ако БНТ, която усърдно
чества 60-годишнината си, се
беше осмелила да спомене
за Амосов, щеше да стане яс-
но, че в тази институция е
имало и друго, освен каде-
нето на тамян на Властта.

В замяна на това видях-
ме Кошлуков, който пламен-
но задава въпрос на Луканов
- но вече след 10 ноември.

Емил честно спомена, че
Промяната го е заварила сту-
дент по английска филоло-
гия в Софийския универси-
тет. Ето ти и една проява на
крехка свобода "тогава":
Емил е лежал близо четири
години в затвора, но не му
пречат да следва престиж-
на специалност, в която при-
емаха много трудно.

На шега мога да кажа, че
аз сякаш съм по-потърпевш
от рода на Кошлукови. Имах
големи разправии с шефове-
те на БНТ, понеже не ми поз-
воляваха да покажа оперет-
ната прима Лиляна Кошлу-
кова в "Събеседник по же-
лание" - имала "фашистко"
потекло, Емил обаче нямал
проблеми със следването…

Мълчанието за Амосов е
направо позорно.

Ако с Амосов не се пох-
валиш, с какво друго ще го
направиш, бре - с балетче-
тата с розов пушек ли?

Мълчанието за Амосов ся-
каш иска да внуши, че до 89-
а хората от медиите са били
послушни овце, почти колко-
то сегашните.

Обаче дори тогавашните
приспособенци бяха по-чис-
ти някак си, по-наивни от
днешните, а и след средата
на 80-те години не им дава-
ха толкова да развяват бай-
рака на ласкателствата, Жив-
ков ги кастреше да бъдат по-
умерени.

Имаше и много кадър-
ни хора, които се опит-
ваха да пробутат някое
късче от истината.

Кошлуков споменал, че
"тогава" БНТ била монопо-
лист и затова имала успех.
Изглежда, някои са започ-
нали да му пълнят главата с
най-опасните лъжи, които ви-
реят в тази телевизия.

Може да види справките
за рейтингите между 2002 и
2005 г., когато двете частни
телевизии бяха в началния
си устрем, и ще види нещо
съвсем различно.

Академик Николай Амосов
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Дори при изкушенията,
които предлагаха частници-
те, БНТ запазваше репута-
цията си.

А и когато беше единст-
вена, се състезаваше с мо-
нопола/надзора, понякога
направо свиреп, на ЦК на
Комунистическата партия.

Истинският успех на ед-
на телевизия не зависи от
монопола, а от качествата
й. "Тогава" в държавната те-
левизия се излъчваха десет-
ки предавания, но водеща
роля имаше "Всяка неделя".

Няма корист в тия ми ду-
ми, защото фактите са бе-
запелационни - доказват го
и всевъзможните национал-
ни допитвания. Това да пос-
тигне сега Кошлуков, а не
да търси оправдания…

Сега бърборят нещо за
обществения характер на
БНТ, но не смеят да проду-
цират истински, честни дис-
кусии - ровят из Историята,
но не и в здравеопазване-
то, примерно.

А във "Всяка неделя" има-
ше специална рубрика за
дискусии - "Бумеранг", която
се излъчваше директно от
НДК пред многобройна пуб-
лика и в самата зала.

Ония дръвници преглъща-
ха доста неприятни истини,
сегашните властници са пре-
доволни, че БНТ е "общест-
вена" - и по съвместителст-
во тяхна прислуга.

Да се приберем при ос-
новната тема.

Ето някои предложения
от Менюто на Свободата, за
да припомним на освободи-
телите какви недодялани
лъжци са:

Имаш свободата да си
изключиш парното и да зъз-
неш като куче - правят го
десетки хиляди свободни
столичани, нормални хора,
с нелоши уж заплати - това
21-ви век ли е?

Имаш свободата да жи-
вееш в гето - предлага се
на стотици хиляди цигани.
Закриха кървавите комунис-
тически лагери и когато сво-
бодата ни възрадва, ги за-
мениха с необявени лагери.
И пр., и пр.

В момента Марина Абра-
мович представя в Белград
някои от знаменитите си пър-
форманси - един от тях при-
нуждава зрителите да мина-
ват през една врата, като се
проврат между две голи те-
ла, мъжко и женско; грубо
казано - това е повик за еди-
нение.

Да разнообразим мънич-
ко този етюд, като накара-
ме властниците ни да про-
вират търбусите си между
два скелета…

Споменатият вече писател
Господинов преди време със-
тави "Инвентарна книга на
социализма" - и така сложи
началото на една лъжа.

Показани бяха с някакво
садистично удоволствие
ръждясала пералня, кутия
лимонови резанки, улични
табелки и други простотии.

Обаче замисълът далеч не
бе фейлетонно-повърхностен.
Когато залъжеш младите, че
"онази" България е произвеж-
дала само лимонови резан-
ки, амнистираш крадците
приватизатори, амнистираш
и крадливата свобода.

Господинов не знае ли,
примерно, за далаверата с
"Кремиковци"?

Обаче апологетите
на лъжесвободата
са неудържими.

И защо не направи инвен-
тарна книга и на Прехода -
фондация "Америка за Бъл-
гария" няма да му я спонсо-
рира, разбира се, но все ще
се намери кой. Ще трябва
да гледа само две седмици
новините на Би Ти Ви - и ще
цъфнат всички прелести на
Свободата.

Един съвременен българ-
ски писател има шанс да бъ-
де запомнен, само ако се
взре в Българския Свободен
Разпад.

Безсрамието се повтаря
по един удивителен начин:
комунистите обещаваха да
преместят рая тук, на земя-
та, макар че набързо се от-

казаха от тази идея - а днеш-
ните освободители, без да
обещават, уредиха един ад
за милиони нашенци.

Млък! - подвиквам му на
нахалника, който съска не-
що - опитай се да живееш
свободно с 200 лева и тога-
ва се обаждай.

Особено се дразня от ня-
кои млади медийни послуш-
ници, които безразсъдно об-
грижват безпомощната ни
свобода.

Не смятам, че е уместно
да ви занимавам със себе
си, но те ме принуждават да
кажа нещо интимно. Винаги
съм имал професионален ус-
пех, Съдбата беше донейде
благосклонна към мен и в ли-
чен план.

Но това не означава, че
трябва да съм сляпо пале ка-
то споменатите послушници.

Семплите им постижения
и още по-семплият им жи-
вот би трябвало да ги нап-
равят по-състрадателни към
милионите клетници у нас.

Говорят за свобода -
но не и за здраве-
опазване, образование,
смъртност,

фалшиви или полусурови по-
литически идеи и доктрини,
мълчат и за най-важното -
доколко сме съвместими с
останалия свят.

Останало им е едно: неп-
рекъснато, макар и спекула-
тивно, да се сравняват с "то-

гава" - а не с днешна Европа.
Свободни сте да живеете

някак и да мрете като ско-
тове - това ще бъде и занап-
ред лакърдията на освобо-
дителите…

Докато пиша тази допис-
ка (12 ноември) по телеви-
зията съобщават, че в Русе
камион сгазва детенце - ед-
на възрастна българка чула
олелията и казва пред каме-
рата: "Чудех се какво става,
грабнах една вила и тръгнах!"

Грабнах една вила и тръг-
нах! Това прилича ли ви на
Европа, освободители?

***
ГОЛЕМИЯТ ОТСЪСТВАЩ:

АМОСОВ
Интервюто с академик

Николай Амосов бе излъче-
но на 25 декември 1988 го-
дина. Представих го така:
"Световноизвестен сърдечен
хирург и кибернетик. Книга-
та му "Мисли и сърце" е из-
дадена в над 40 страни. За-

ради заслугите му към нау-
ката една малка планета е
наречена на негово име".

Разговаряхме с телевизи-
онен мост от Киев. Няколко
седмици по-рано в най-ради-
калната съветска медия -
списание "Огоньок" - го бяха
нарекли "неуправляем".

Ето няколко фрагмента от
интервюто, което отекна ка-
то бомба.

К. К.: Кои бяха лъжеми-
товете, които нанесоха най-
голяма вреда на вашето об-
щество?

Амосов: Най-големият
лъжлив мит беше митът за
неограничената възпитае-
мост на човека. Извършвай-
ки революцията и след като
променим обществения
строй и окачим лозунги по
стените, всички бързичко ще
станат добри. Това е главни-
ят мит. Изминаха повече от
70 години, но ние не станах-
ме добри.

И вторият мит е, че капи-
талистическата система ве-
че е обречена на бърза
смърт. Това също не се пот-
върди и изглежда, няма да
се потвърди.

К. К.: Кой от популярните
лозунги е бил най-неприем-
лив за вас?

Амосов: Най-неприемлив
лозунг за мен беше "Проле-
тарии от всички страни, съ-
единявайте се!", тъй като ми-
тът за това, че именно на
пролетариата са свойствени
всички високи морални ка-

чества, не се потвърди в
практиката".

Дори сега изглежда не-
мислимо, този диалог да се
е случил 11 месеца преди па-
дането на Стената. И все пак
се случи.

На следващия ден има за-
седание на Секретариата на
ЦК на БКП - това е вторият
по важност ръководен орган
на Комунистическата партия,
част от членовете му са и
членове на Политбюро. Жив-
ков отсъства.

Цитирам от стенограмата
на заседанието.

Начо Папазов: "…Смятам,
че трябва да се проведе един
разговор с телевизията. Ке-
воркян се опитва във "Всяка
неделя" да прави сензации.
Защо не привлече някой от
разумните подражатели на
преустройството? Амосов е
известен като голям хирург,
той направи първото изкуст-
вено сърце, но в областта на

политиката е напълно обър-
кан. Аз не зная дали не е и
религиозен. Той взе него да
представи снощи. Амосов
фактически се обяви против
всякакъв ред".

Емил Христов: "Ние една
година говорим за Кеворкян.
Защо не го сменим по целе-
съобразност, без никакви об-
винения?"

Начо Папазов: "Снощи се
получи една трибуна. Полу-
чава се така, че чрез Амо-
сов Кеворк противопоставя
нашето преустройство на
преустройството в Съветския
съюз. Една от целите им е
да противопоставят партий-
ното ръководство на Бълга-
рия на партийното ръковод-
ство на Съветския съюз, че
ние не приемаме преустрой-
ството, което става в Съвет-
ския съюз. Мисля, че въпро-
сът е много важен".

Йордан Йотов: "Тук се го-
вори за средствата за масо-
ва информация. Аз нямам
възражение срещу това, ко-
ето беше казано. За Кеворк.
Случаят с Кеворк заслужа-
ва внимание, но той не мо-
же да бъде решен със за-
мах.Търсят се сега хора, ко-
ито да се прибавят към него
и постепенно той да изблед-
нее и да излезе".

Иван Панев: "Трябва да му
се преглежда програмата".

Няколко дни по-късно
вестник "Работническо дело",
орган на ЦК на БКП, пише,
че "окончателно съм нагазил

в блатото на антикомунизма".
От телевизията свалят

следващото издание на "Вся-
ка неделя" - дават на гово-
рителката Лили Ванкова да
прочете нелепото обяснение,
че не съм представил нав-
реме реда на програмата -
нещо, което никога не съм
правил.

Междувременно зрители-
те засипват с писма телеви-
зията и ЦК.

Решават да възстановят
програмата - сега пък аз се
опъвам, тъкмо са ми падна-
ли - и настоявам да опро-
вергаят съобщението за спи-
рането на програмата. Съг-
ласяват се - и пак на Лили
Ванкова се пада да прочете
новото съобщение.

Играта на котка и мишка
продължава няколко седми-
ци. Викат ме на среща с Йор-
дан Йотов, главния идеолог
- той е странно кротък. Ре-
акциите на Властта не са ди-
вашки - това личи и от про-
токола на заседанието на
Секретариата на ЦК. Става
ясно, че в Главната Камба-
нария вече не са толкова
спокойни.

Около интервюто нямаше
никакви конспирации, нищо
предварително натъкмено -
макар че докрай ме подози-
раха в някаква договорка с
Амосов.

Само една подробност бе-
ше неясна: час преди интер-
вюто режисьорът Иван За-
шев, когото бях изпратил в
Киев, беше показал на со-
фийската апаратна брой на
списание "Комунист".

Казаха ми това, когато ве-
че вървеше предаването, и аз
поисках да намерят списани-
ето. Невъзможна задача - къ-
де ще откриеш в неделя ве-
чер чуждестранно списание,
дори да е "Комунист".

Няколко дни по-късно го
намерих - в него бе отпеча-
тана една радикална статия
на Вадим Медведев - идео-
логически секретар на ЦК на
КПСС. Един Господ знае ка-
къв знак ми даваха по този
начин.

Тъй или иначе, никога ни-
що толкова гръмовно не се
бе случвало - и то от екрана
на държавна телевизия, това
беше безпрецедентен случай
изобщо в Източна Европа.

Затова се ядосах, че в
БНТ не споменаха Амосов.

Може би са се уплашили
от тази дръзка проява на
свобода в ония години - коя-
то поставя под въпрос собс-
твеното им днешно послуша-
ние в епохата на освободи-
телите. Както и да е.

Амосов удари камбаната.
Това бе разрушително ин-

тервю, което постави под
съмнение самите скрижали
на комунистическата идеоло-
гия. Логото "Пролетарии от
всички страни, съединявай-
те се!" все още красеше
"Правда" и "Работническо де-
ло".

Бурята щеше да се раз-
рази след почти цяла една
година.

Но хората си казаха, че
нещо ще се случи, че нещо
наближава - и то е неизбеж-
но.

Така се и оказа.
Какви бяха последиците

- вече стана дума за това.
От

www.kevorkkevorkian.com
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приложение
ГОЛЯМАТА ПОЛИТИКА

ЗЕМЯ 20 НОЕМВРИ 2019
СРЯДА 10. ÐÓÑÈß

В края на декември към
Крим ще се отправят първи-
те пътнически влакове от
Москва и от Санкт Петербург.
За първи път те ще преми-
нат по новия Кримски мост
над Керченския пролив. От
Петербург той ще тръгне на
23 декември, а от Москва на
следващия ден. Миналата
седмица вече бяха пуснати в
продажба билетите за дъл-
гото жп пътешествие. Влако-
вият състав носи древното
име на полуострова - Таврия.
Единият състав ще свърз-

ва двете морски столици -
Петербург и Севастопол. А
другият двете администра-
тивни столици - Москва и
Симферопол. Пътуването
между Москва и Симферопол
ще отнема 33 часа, а от Пе-
тербург до Севастопол - 43
часа. По втория маршрут
влакът ще преодолява 2741
км и това ще бъде най-дъл-
гият влаков маршрут в Ев-
ропа. Официален превозвач
е компанията "Гранд сървис
експрес" (ГСЕ), създадена
през 2002 г. Тя се специали-
зира във влакови пътничес-
ки превози с гарантиран ви-
сок комфорт. Тя обслужва и
пътническия поток по трасе-
то Москва-Петербург. ГСЕ е
частна компания и това е
главната причина, поради ко-
ято обслужването на "Таврия"
се падна на нея. Държавна-
та компания РДЖ засега не
пуска свои композиции на по-
луострова, защото се опася-
ва да не попадне под запад-
ните санкции, обявени сре-
щу Крим.
Продажбата на билети в жп

бюрата и по интернет започ-
на рано сутринта на 8 ноем-
ври. Интересът на граждани-
те бе толкова голям, че бе
регистрирана покупката на
три билета в минута. До днес
за първите влакове, които ще
открият жп линията "Таврия",
са продадени около 18 000

Американският долар е
основната световна резер-
вна валута в продължение
на десетилетия, но този ста-
тут може да бъде изгубен,
тъй като редица мощни дър-
жави полагат усилия да под-
копаят функциите му на све-
товния финансов пазар. За
това предупреди Ан Корин,
директор на американския
Институт за анализ на гло-
балната сигурност(IAGS).

"Основните движещи фак-
тори като Китай, Русия и Ев-
ропейския съюз имат силна
мотивация за дедоларизира-
не", заяви тя пред тв канала
CNBC. Според нея все още
не е известно какво точно
предстои да се случи, "но то-
ва, което знаем, е, че нас-
тоящата ситуация е неустой-
чива. Свидетели сме как се
разраства клубът от държа-
ви - много мощни държави,
които подкопават ролята на
долара", добави Корин.
До ден днешен на долара

се гледа като на една от
най-сигурните инвестиции в
света и се покачва по вре-

Страницата подготви
Светлана Михова

Дубльори посягат към ролята на долара
ме на икономически или по-
литически размирици. Но
един от факторите, ограни-
чаващи ентусиазма на стра-
ните към зелените банкно-
ти, е перспективата да бъ-
дат подчинени на юрисдик-
цията на САЩ, когато из-
вършват сделки с долари.

"Когато се използва аме-
риканският долар или тран-
закциите се осъществяват
чрез американска банка,
предприятията са подчинени
на юрисдикцията на САЩ, до-
ри ако те нямат нищо общо
със САЩ", обясни Корин. Тя
припомни едностранното от-
тегляне на Вашингтон от яд-
рената сделка с Иран през
2018 година и посочи, че то
бе последвано от възстано-
вяване на санкциите срещу
Техеран. Тази ситуация пос-
тави европейските мултина-
ционални компании в уязви-
мо положение, при което те
можеха да бъдат наказани
от Вашингтон, ако продъл-
жат бизнеса си с Иран. Под
същата заплаха се оказаха
и руските компании.

"Европа иска да прави
бизнес с Иран и не иска да
се подчинява на американ-
ските правила в сферата на
търговията и финансите. Ни-
кой не иска да бъде наказ-
ван, когато извършва сдел-
ки и сътрудничи с държа-
ви, които САЩ обявяват за
"неблагонадеждни или дори
вредни", отбеляза Корин. В
резултат на това страните
имат "много, много силна мо-
тивация" да се откажат от
използването на "зелените
пари", каза тя.
Ако доларът обаче огра-

ничи влиянието си, ще се на-
мерят дубльори. Други ва-
лути може да изпълнят ро-
лята му. Тя с радост може
да бъде поета от китайския
юан, например. През пос-
ледните години Пекин се
опита да интернационализи-
ра използването на своята
валута. Подобни стъпки
включват въвеждането на
фючърси за суров петрол,
деноминирани в юани. Съ-
що така се появяват спеку-
лации, че Китай се готви да

плаща за внесен суров пет-
рол със собствената си ва-
лута, а не в щатски долари.
Подобно разплащане вече се
договаря с Москва.

"Фючърсите на петрол,
деноминирани в юани - на-
ричани още "петро-юани",
могат да послужат като
предварителен предупреди-
телен знак за намаляващо-
то господство на долара",
каза Корин. "90 процента от
петрола се търгува в дола-
ри. Ако искате да разруши-
те надмощието на долара

над търговията с петрол, то-
ва е тласък в посока на де-
доларизацията", добави тя.
Въпреки това експертът

обясни, че макар петро-юа-
нът да е необходимо усло-
вие за отказа от долара в
международен мащаб, то не
е достатъчно, за да бъде
свален той от световната фи-
нансова сцена и репертоа-
рът с негово участие да бъ-
де прекратен.

"Таврия" - новата връзка с голямата земя
В края на декември се открива
пътническият жп маршрут по Кримския мост

билета. Най-активни се ока-
заха московчани и жителите
на Московска област. Прави
впечатление, че най-бързо се
разпродаваха най-скъпите
билети. Всяка влакова ком-
позиция е съставена от раз-
лични вагони, предоставящи
различни удобства.
Всички вагони са оборуд-

вани с климатици, биотоа-
летни, душ-кабинки, USB-
контакти и телевизори.
Включени са и двуетажни
вагони със спални места и
обикновени купета. Най-ев-
тиният билет по маршрута
Москва-Симферопол е 2966
рубли, а за в спален вагон
вече е три пъти по-скъп -
9952 рубли. Повече ще тряб-
ва да заплатят пътниците по
маршрута Петербург-Севас-
топол: 3500 рубли за запа-
зено място и над 10 000 за
спално. В ГСЕ заявиха, че

цените може да варират в
зависимост от сезоните и
търсенето.
Сенаторът от Крим Олга

Ковитиди бе сред първите,
които се снабдиха с биле-
ти. "Уверени сме, че от ус-
лугите на "Таврида" в близ-
ко бъдеще ще имат възмож-
ност да се възползват и жи-
телите на други руски гра-
дове. Скоро ще бъдат пус-

нати над 10 други маршру-
та. Директно до Крим ще
могат да пътуват хората от
Ростов на Дон, Краснодар,
Екатеринбург, Кисловодск,
Казан и дори от Мурманск
и Воркута", каза тя.

И политици, и обикновени
граждани отбелязват очевид-
ния факт, че с пускането в
експлоатация на жп трасето
по Кримския мост ще дове-
де до рязко увеличение на
туристическия поток на по-
луострова, който ще се пре-
върне не само в лятна, но и
в зимна дестинация. Прево-
за на товари също многок-
ратно ще се увеличи. Това оз-

начава, че икономическото
развитие като цяло ще полу-
чи тласък. Най-малкото ще
се увеличат възможностите
за износ на продукцията на
кримските производители.
Така новата 2020 година

Крим ще посрещне с пълнок-
ръвна транспортна връзка с
"голямата земя" на Родина-
та. Както е известно, Крим-
ският мост е най-дългият
мост в Европа. Той се със-
тои от паралелни автомобил-
ни и жп трасета. Автомобил-
ното трасе бе открито през
май 2018 година и по него
веднага пое туристическият
поток, а през есента на съ-
щата година тръгнаха тежки-
те превози. След откриване-
то на пътническия жп пре-
воз в края на тази година
през лятото догодина се
очаква да бъдат пуснати и то-
варните вагони.
До 2014 година жп линия

по територията на Украйна
свързваше Крим с Русия, Бе-
ларус и други страни. След
въоръжения преврат режи-
мът в Киев блокира жп връз-
ката, по която на полуостро-
ва се доставя различни су-
ровини и материали за про-
изводството на различни
предприятия. Тогава жп мре-
жата на Крим замря. Цирку-

лираха само 50-ина крайград-
ски влакове. Сега с пускане-
то на линията по Кримския
мост жп инфраструктурата на
полуострова ще се възроди
и ще заработи пълноценно.
Компанията оператор на

"Таврия" ГСЕ предлага откри-
ването на още една линия
Москва-Севастопол. Инициа-
тивата е породена от факта,
че независимо от планирания
за края на декември старт
на първите два маршрута жи-
телите на Севастопол няма
да имат пряка връзка със
столицата на страната. Де-
путатът от Думата Дмитрий
Белик нарече това положе-
ние "пропуск", в който се съ-
държа неуважение към гра-
да с вековна бойна слава. Той
вече е адресирал официално
предложение до министъра
на транспорта на Русия Ев-
гений Дитрих. Настояването
за откриване на пряка жп
връзка между Москва и Се-
вастопол е аргументирано и
с това, че в кримския град
няма гражданско летище, с
каквото разполагат жители-
те на Симферопол. Затова
независимо какъв транспорт
ще изберат - самолет или
влак, на севастополци им се
налага да правят прехвърля-
не, за да стигнат до Москва.
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Много шум вдигна през те-
зи дни Емануел Макрон. Ни-
кой не очакваше от него по-
добен номер. Нещо повече,
не го очакваха най-близки-
те съюзници на Франция.
Възприеха го като груба
провокация и предателство.
Става дума за интервю,
който френският президент
даде за британското сп.
„Икономист“.
Той сравнява състоянието

на НАТО с „мозъчна смърт“
и изрази съмнение в способ-
ността на алианса да изпъл-
нява договорните си задъл-
жения. Това се отнася за из-
вестния Пети член от дого-
вора за алианса, която изис-
ква, ако една страна бъде
нападната, останалите да й
се притекат на помощ.
Макрон призовава Европа

„да се събуди, да запази сво-
ята геополитическа сила и
възможностите си да опре-
деля сама собствената си
съдба“. Той предупреждава
европейските страни, че съ-
юзниците от НАТО вече не
могат да разчитат на мощта
на САЩ и че в момента се
намират на ръба на пропаст-
та и е крайно време да по-
мислят за себе си от стра-
тегическа гледна точка.

„НАТО работи само в слу-
чай, че гарантът от послед-
на инстанция изпълнява фун-
кциите си“, заяви Макрон.
Според него Западът тряб-
ва „отново да преразгледа
същността си в светлината
на задълженията на Вашин-
гтон“. Президентът отбеляза,
че Америка постепенно об-
ръща гръб на Европа. Като
пример за тази тенденция
той даде неочакваното оттег-
ляне на Вашингтон от коа-
лицията си с кюрдите в Си-
рия и ги остави на произво-
ла на съдбата.

„В лицето на Доналд Тръмп
Европа за първи път се
сблъска с президент на
САЩ, който не споделя на-
шите идеи за европейски
проект. Това става на фона
на нарастващата мощ на Ки-
тай, на авторитиризма в Ру-
сия и Турция и на отслабва-
нето на Европа в резултат
от брекзита и политическа-
та нестабилност. Подобна
токсична смес беше немис-
лима преди пет години. Има
голям риск в дългосрочна
перспектива да изчезнем ка-
то геополитическа сила. Аз
съм дълбоко убеден в това“,
каза Макрон.
В статия, която съпровож-

да интервюто, се твърди, че
напоследък Макрон проявя-
ва засилена дипломатичес-
ка активност, която предиз-
виква интерес и критики.
Френският президент е об-
виняван, че проявява инди-
видуализъм и предприема
едностранни действия, как-
то беше в случая, когато
блокира разширяването на
ЕС за страните от Западни-
те Балкани. Обвиниха го още,
че е преминал границите на
позволеното, като се опита
да организира преки разго-
вори между САЩ и Иран.
Според „Икономист“ по вре-
ме на интервюто Макрон се
държал предизвикателно, но
непринудено. Спокойно да-
вал отпор на всички крити-
ки. Френският президент

Макрон постави диагноза на НАТО
В пакта вече не важи мускетарският девиз: „Един за всички и всички за един!“

настоявал, че е глупаво да
се приемат нови членове в
ЕС, докато не се променят
процедурите за влизане в об-
щността.
Списанието стига до изво-

да, че френският лидер отс-
тоява идеята, че за Евросъ-
юза не трябва да се мисли
само като за икономическо
обединение, за което глав-
ното е разширяване на па-
зарите, а като за стратеги-
ческа сила. На първо място
Европа трябва да възстано-
ви военния си суверенитет
и да възстанови диалога си
с Русия, въпреки нежелани-
ето на Полша и други стра-

ни, които по-рано са били в
орбитата на Съветския съ-
юз, смята Макрон. Според
него, ако тези условия не
бъдат изпълнени, Европа ще
допусне огромна грешка.
Реакцията на мнозина бе

гневна. Генералният секре-
тар на НАТО Йенс Столтен-
берг се противопостави на
идеята Европа да разчита на
себе си в отбраната. „Все-
ки опит за разцепление или
отдалечаване на Европа от
Северна Америка отслабва
трансатлантическия алианс.
Това крие риск да разцепи
и самата Европа“, заяви ше-
фът на НАТО. Почувствал се
силно засегнат от думите, че
алиансът е изпаднал в „мо-
зъчна смърт“, той като гла-
ва на организацията заяви,
че днес НАТО е по-силна от
десетилетия насам и че за

първи път след студената
война САЩ са увеличили
присъствието си в Европа.
Германският канцлер Ангела
Меркел бе по-сдържана в
критиката си. Тя определи
думите на Макрон като „пре-
калено резки“ и каза, че не
споделя неговото мнение за
кризата, която НАТО прежи-
вява.
Не са съгласни с диагно-

зата на Макрон и военните
от алианса. „С разполагане-
то на войски и определени
действия на територията на
Източна Европа алиансът до-
каза своята активност“, за-
яви бившият командващ

обединените сили на пакта
в Холандия Егон Рамс. Осо-
бено войнствени изявления
направи бившият германски
военен министър Урсула фон
дер Лайен, която на 1 де-
кември трябва да заеме пос-
та на председател на Евро-
пейската комисия. Думите й
не оставиха съмнение, че са
адресирани към Русия .
„Днес само „мека сила“ е не-
достатъчно, ако искаме да
сме европейци и да се ут-
върдим в света. Това озна-
чава, че трябва да развива-
ме собствените си сили, но
от друга страна трябва да
използваме достъпната ни
мощ с повече решителност“,
препоръча бъдещият шеф
комисар.
Не можа да сдържи гнева

и раздразнението си полс-
кият премиер Матеуш Мора-

вецки, който обвини френс-
кия президент в безотговор-
ност. Той огласи мисълта, че
НАТО е „най-важният съюз
в света, който защитава сво-
бодата и мира“, а съмнения-
та на Макрон в колективна-
та сигурност на неговите чле-
нове са „опасни“. Върхове на
язвителност отбеляза жур-
налистът от полското изда-
ние „Впрост“ Якуб Мелник.
Той разкритикува френския
президент със статия, озаг-
лавена „Макрон - полезният
идиот на Кремъл“. „В мина-
лото полезни идиоти са би-
ли произвеждани по поръч-
ка от Кремъл. Може би за
Макрон е чест да продължи
тази добре позната и попу-
лярна традиция“, пише Мел-
ник. Словесната му еквилиб-
ристика сочи влошаване на
здравословното състояние и
на пропагандисткия апарат
на феновете на пакта.
Не всички обаче са съг-

ласни със Столтенберг и
Меркел. Има и такива, кои-
то споделят мнението на
Макрон и се отнасят към не-
го сериозно. „Френският
президент постави точна ди-
агноза на алианса, като обя-
ви неговата „мозъчна смърт“.
Париж и Берлин би трябва-
ло да се замислят за собст-
вен съюз, за да върнат на
Европа миналото й величие
и по-малко да зависят от все
по-враждебните САЩ“, писа
във „Вашингтон пост“ поли-

тическият наблюдател
Джейкъб Хейлбрън.
Според него Макрон е из-

разил пълно презрение към
НАТО като обяви, че в али-
анса вече не важи мускетар-
ският девиз „Един за всич-
ки и всички за един!„. „Не-
говите европейски колеги не
приеха сериозно думите на
Макрон, смятайки ги за про-
ява на галска дързост. Кри-
тиците на френския прези-
дент обаче трябва да се при-
мирят и да се съгласят с ду-
мите му. Нещо повече, най-
учудващо не е, че НАТО е на
„изкуствено поддържане на
живота“, а в това, че то про-
дължи толкова дълго“, пише
Хейлбрън. По думите му НА-
ТО е станала жертва на соб-
ствения си успех. Той напом-
ня думите на първия гене-
рален секретар на пакта

лорд Исмей: „Целта на НА-
ТО е да държи руснаците на-
вън, американците - вътре,
а германците долу“. „Тази
формула проработи. Но НА-
ТО трябваше да търси ней-
на замяна след 1989 г., ко-
гато Русия беше обезсиле-
на и Германия отново започ-
на да се надига. В резултат
блокът предпочете да се
разширява, вместо да опре-
дели своята мисия“, комен-
тира Хейлбрън.
Тази политика на алианса

доведе до нова конфронта-
ция с Русия, след като ди-
ректно опря до нейните гра-
ници. „В резултат на това се
появи един геополитически
уроборос (змия, захапала
опашката си, или символът
на безкрайността - бел.
ред.). НАТО помогна за пре-
дизвикване на конфронта-
ция, която оправда нейното
продължаващо съществува-
не“, пише авторът.
Хейлбрън е убеден, че дей-

ствията и реториката на
Тръмп показват, че той иска
да каже „ауфвидерзеен“ на
НАТО, като не пропуска слу-
чай да демонстрира презре-
нието си към западните съ-
юзници. Президентът на
САЩ не крие, че отношени-
ята му с тях са преди всич-
ко в рамките на бизнеса и
че в случай на криза може
да не им се притече на по-
мощ. Затова според наблю-
дателя мнението на Макрон
за слабостта на НАТО е нав-
ременно и правилно.
Той препоръчва Берлин и

Париж да създадат френс-
ко-германски съвместен про-
ект, за да защитят своите ин-
тереси, да „сдържат Русия
с Китай“ и да станат неза-
висими от „все по-враждеб-
ните“ САЩ. Хейлбрън не из-
ключва, че Франция и Гер-
мания ще тръгнат по пътя
на най-малкото съпротивле-
ние и ще се опитат да „успо-
коят Русия“, като фактичес-
ки й отстъпят сферата на
влияние в Прибалтика и Из-
точна Европа.
Той обаче забелязва „ня-

кои обнадеждаващи призна-
ци“: след години на забавя-
не на превъоръжаването си
Берлин най-после „започва
да повишава залаганията си
във военната игра“. Авторът
цитира „смелата“ германс-
ка военна министърка Анег-
рет Крамп-Каренбауер, ко-
ято обяви, че до 2031 г.
страната трябва да се на-
реди сред първите трима
световни лидери по разхо-
ди за въоръжените сили, от-
стъпвайки само на САЩ и
Китай. „От своя страна Мак-
рон предлага европейска
инициатива за намеса, коя-
то би трябвало да позволи
на Европа да действа неза-
висимо от НАТО или САЩ.
Предупреден значи въоръ-
жен. Когато европейските
лидери и Тръмп се съберат
в Лондон през декември, ще
бъде по-добре, ако те при-
емат празненствата не тол-
кова като израз на подкре-
па за НАТО, колкото като
носталгичен спомен за ми-
налото“, заключава Джейкъб
Хейлбрън.

Страницата подготви
Светлана Михова
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ЖАН-БАТИСТ УБРИЕ

Джереми
Корбин е
по-лош от
Брекзит? То-
ва е убеждението на много
милиардери в Обединеното
кралство, готови да си стег-
нат багажа или да премес-
тят своите активи в чужби-
на, ако на власт дойде Лей-
бъристка партия, която ня-
ма да жали свръхбогатите.

Лидерът на основната опо-
зиционна британска партия
е с доста леви убеждения и
истинско плашило за най-бо-
гатите британци и чужденци,
които от години се чувстват
в свои води, особено в ши-
козните квартали на Лондон.

Определян от някои като
социалист, пълен антипод на
милиардерите, Корбин води
кампания за парламентарни-
те избори на 12 декември,
чийто фокус е по-справедли-
вото преразпределение на бо-
гатството.

Не трябва да има
милиардери

В една страна, отслабена
от десетилетие на строги ико-
номии, въпросът за неравен-
ството, понякога крещящо,
изигра главна роля при во-
та за Брекзит и ще бъде в
центъра на твърде поляри-
зирания избор между Корбин
и консерватора Борис Джон-
сън, произхождащ от много
заможно семейство.

Британският премиер
Джонсън не се поколеба по-
рано този месец, започвайки
предизборната си кампания
със статия в консервативния
в. "Дейли телеграф", да срав-
ни Корбин със Сталин.

Джереми Корбин ненавижда
свръхбогатите британци

Лидерът на
лейбъристите е
единственият
съперник на
премиера
Борис ДжонсънЛидерът на

Лейбърист-
ката партия
Джеръми
Корбин
участва
активно в
кампанията
за общите
избори през
декември
във Вели-
кобритания.
Според
Корбин
правителст-
вото на
Борис
Джонсън ще
включи
британската
здравна
система
(НСЗ) в

търговското споразумение със САЩ след Брекзит. Консер-
ваторите на Джонсън искат да си присвоят Брекзит, за да
продадат НСЗ на безценица, да продадат на безценица
работниците ни, като ги лишат от правата им, заяви
Корбин.

Лидерът на Лейбъристката партия Джереми Корбин и
премиерът Борис Джонсън полагат венец в Лондон в памет
на загиналите във войните. Във възпоменателните прояви се
включи кралица Елизабет, а политическите лидери прекъсна-

ха кампанията си. В своето послание Корбин заяви, че
военнослужещите се сблъскват с орязване на възнагражде-
ния, занемарен жилищен фонд и се тревожат, че децата им

са оставени без подкрепата, от която се нуждаят.

Джонсън обвини лейбъ-
ристкия лидер Корбин, че не-
навижда богатите.

Доказателство, че въпро-
сът продължава да е много
актуален - и че класовата
борба в Обединеното кралс-
тво далеч не е приключила -
са думите на верния на Кор-
бин депутат лейбърист от
Брайтън - Лойд Ръсел-Мойл,
заявил в ефира на Би Би Си,
че "никой в тази страна не
трябва да бъде милиардер".

Мерките, за които говорят
лейбъристите, закономерно
карат богаташите да трепе-
рят.

Те се боят от допълнител-
ни данъци върху доходите,
които може да достигнат 50
процента от годишните до-
ходи над 123 000 лири, вър-
ху наследството или частни-

те училища.

Край на частните
самолети

Лейбъристите дори възна-
меряват да забранят частни-
те самолети до 2025 г., за да
спрат милиардерите "да съ-
сипват климата".

"Клиентите ни като цяло
се безпокоят повече от Дже-
реми Корбин, отколкото от
Брекзит", обобщи Джон Хил
от лондонската компания за
управление на активи "Сон-
дърсън хаус".

Джон Хил стига дотам, че
съветва клиентите си да не
се поддават на паника и при
необходимост да изпълнят
своите планове да прехвър-
лят собствеността си.

В Обединеното кралство

няма данък богатство, а за-
можните плащат ниски да-
нъци върху недвижимото си
имущество.

Дори е възможно парите,
които те печелят в чужбина,
да не бъдат обложени с да-
нъци, ако постоянното им
местожителство не е в крал-
ството.

Въвеждането на много по-
високи данъци ще накара
свръхбогатите да преместят
всичките си активи или част

дишно проучване на в. "Сън-
ди таймс" по въпроса.

Някои милиардери не кри-
ят ненавистта си към поли-
тиката на Корбин.

Лейбъристкият лидер ока-
честви Майк Ашли, който е
начело на бизнес империя,
като "лош шеф".

Полемичният бизнесмен
отговори, че Корбин е "не са-

мо лъжец, но и некадърник".

Знае как да помог-
не на бедните

По-миналата седмица
Корбин отправи нападки сре-
щу херцога на Уестминстър
заради земите, които прите-
жава, срещу Джим Ратклиф,
собственик на нефтохимичес-
ката компания "Инеос", кой-
то прехвърли богатството си
в Монако, срещу медийния
магнат Рупърт Мърдок и сре-
щу Криспин Оди, президент
на спекулативен фонд и под-
дръжник на консерваторите.

Малцина са богаташите,
които подкрепят лейбърист-
кия лидер. Един от тях е
Джон Милс, основател на ве-
ригата за продукти за дома
Джей Ем Ел.

"Мнозина от нас в бизнес
средите са обезпокоени от ре-
гионалните неравенства. Дже-
реми Корбин обаче има и съ-
вест, и идеи как да помогне
на най-бедните хора", каза
Милс пред "Сънди таймс".

Британският печат е пълен с критични статии за лидера на Лейбъристката партия Джереми
Корбин. Всички медии цитираха премиера Борис Джонсън, когато сравни основния си

политически съперник със съветския лидер Йосиф Сталин. Джонсън заяви, че Корбин ще
"повишава данъците толкова необуздано", че това ще съсипе британския просперитет.

от тях на по-благоприятни
места като например Мона-
ко или Швейцария.

Обиждат го като
"некадърник"

"Можем реалистично да
очакваме, че едно евентуално
бъдещо правителство на Кор-
бин ще доведе до бягство на
най-богатите хора от страна-
та", предупреждава Найджъл
Грийн, генерален директор на
финансовата консултантска
компания "Дивиър".

Грийн обяснява, че ултра-
богатите "са мобилни по све-
та".

"Ако тези хора искат да
заминат, а според нашите
констатации голям брой от
тях може да го направят, ще
пострадат държавните фи-
нанси", смята Грийн.

В Обединеното кралство
живеят 151 милиардери. Най-
богатите 1000 души и семей-
ства разполагат с общо 771
млрд. лири - исторически ре-
корд според последното го-

Снимки
Пресфото

БТА
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М а л к о
след скока в
резултата на
к р а й н а т а
десница на парламентарни-
те избори на 10 ноември ис-
панският социалист Педро
Санчес сключи споразумение
с крайнолявата "Подемос" за
съставяне на правителство,
което се нуждае от подкрепа-
та на други сили, за да ста-
не действителност.

"Това е 4-годишно спора-
зумение, докато трае манда-
тът на парламента. Испания
се нуждае от стабилно пра-
вителство", заяви сега Сан-
чес, няколко месеца след про-
вала на предишни прегово-
ри с крайнолявата формация.

Ако бъде одобрено, това ко-
алиционно правителство,
първото от възстановяване-
то на демокрацията след
смъртта на диктатора Фран-
ко през 1975 г., ще сложи край
на няколко месеца политичес-
ка парализа в страна, която
е обхваната от хронична нес-
табилност от края на двупар-
тийния модел през 2015 г.

Иглесиас ще е но-
вият вицепремиер
"С комбинирането на опи-

та на Испанската социалис-
тическа работническа партия
(ИСРП) и смелостта на "По-
демос", това правителство ще
е най-добрата ваксина срещу
крайната десница", предста-
вена в парламента от парти-
ята "Вокс", заяви генерални-
ят секретар на "Подемос" Паб-
ло Иглесиас, който е бивш
преподавател по политология.

Разпределението на посто-
вете и управленската прог-
рама на правителството ще
се определят на следващ етап.
Според медиите Иглесиас ще
е бъдещият вицепремиер.

Подписването на прин-
ципното споразумение меж-
ду двете враждуващи форма-
ции на испанската левица бе
изненада за Испания.

След парламентарните из-
бори от април двете партии
не бяха успели да се спора-
зумеят за общо правителст-
во, което попречи на Санчес
да вземе нов премиерски
мандат и направи неизбеж-
ни нови парламентарни из-
бори, 4 за 4 години.

Тогава Санчес беше нало-
жил вето на участието на Иг-
лесиас в негов кабинет, а впос-
ледствие заяви по телевизия-
та, че е нямало "сън да го хва-
ща", ако "Подемос" беше вляз-
ла в правителството му.

Сегашното им споразуме-
ние обещава "сплотеност и
лоялност" в изпълнителната
власт, въпреки че позициите
на двете формации по ще-
котливия каталунски проблем
силно се различават.

Решението се
дължи на засилва-

нето на "Вокс"

"Това е същинска изнена-

Социалистът Педро Санчес
ще вади Испания от кризата

Това
правителство ще
е най-добрата
ваксина срещу
крайната десница

Испанският премиер и лидер
на Социалистическата партия
Педро Санчес говори пред
привърженици в Мадрид след
общите избори в Испания.
Санчес заяви, че страната
му се нуждае от стабилно
правителство, а не от вре-
менно. Социалистите и
радикалната левица спечели-
ха на изборите съответно
120 и 35 места в 350-членния
парламент. Те ще се нуждаят
от подкрепата на още
съюзници, за да си осигурят
абсолютно мнозинство.

Испанският премиер Педро Санчес и лидерът на партията "Подемос" Пабло Иглесиас се
прегръщат в парламента в Мадрид след подписването на споразумението за сътрудничест-
во. Иглесиас беше с дънки и с риза без вратовръзка на церемонията, което бе в контраст

с тъмносиния костюм и вратовръзката на Санчес.

който беше излъчен на из-
борите през април, социалис-
тите (120 места) и "Подемос"
(35 места) загубиха позиции
и имат общо 155 места, с 10
по-малко от преди.

Вот на доверие в парла-
мента няма да е лесно пос-
тижим, но е възможен, смя-
та Кристина Монхе.

Социалистите биха иска-
ли да разчитат на подкрепа-
та на "Сиудаданос", чийто
лидер Алберто Ривера пода-
де оставка в понеделника след
катастрофалното представяне
на изборите, и на други мал-
ки партии, за да не зависят
от каталунските сепаратисти,
предвид напрежението в Ка-
талуния след осъждането в
средата на октомври на се-
паратистки лидери на затвор
за опита им за отцепване
през 2017 г.

Спада обаче банко-
вият сектор

Каталунските сепаратисти
и без това отказаха да подк-
репят Санчес, който втвър-
ди тона към тях по време на
предизборната кампания.

"Сиудаданос" също отх-
върли социалиста.

"Сиудаданос" не може да
подкрепи факта, че Санчес и
"Подемос" държат юздите на
испанското правителство",
заяви партията и призова за
"умерено споразумение" меж-
ду нея, социалистите и На-
родната партия.

Инвеститорите пък се
тревожат от евентуални мер-
ки на правителство на со-
циалистите и "Подемос" сре-
щу банковия сектор, който
белязва спад на мадридска-
та борса.

Баските сепаратисти (7
места), които заедно с "По-
демос" подкрепиха идването
на власт на Санчес през юни
2018 г., изразиха волята си
да бъдат "конструктивни".

Испанските вестници обявяват победата на премиера социалист Педро Санчес на общите
избори. След изборите през април Санчес и Пабло Иглесиас не можаха да договорят

споразумение за управляваща коалиция и това беше една от основните причини за свиква-
не на новите избори този месец в Испания.

Встъпване в
длъжност с външна

подкрепа
След като това споразуме-

ние е сключено, за социалис-
тите и "Подемос" остава да
убедят други политически си-
ли да ги подкрепят.

В един още по-раздробен
парламент от предишния,

да", коментира политоложка-
та от университета в Сара-
госа Кристина Монхе.

"Въпросът е: "защо можа-
ха сега за 2 часа да напра-
вят това, което не можаха за
няколко месеца?" и отгово-
рът е "скокът на "Вокс" и
липсата на други алтернати-
ви", смята тя.

Според анализаторите
скокът в подкрепата за улт-
ранационалистичната фор-
мация, която стана трета по-
литическа сила в страната,
затвори вратата пред въз-
можността консерваторите
от Народната партия да ос-
тавят Санчес да управлява
с правителство на малцинс-
твото, като се въздържат при
вота на доверие в парламен-
та.

Рискът щеше да е "Вокс"
да се позиционира като един-
ствената дясна опозиционна
партия.

Снимки Пресфото БТА
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"Стена на Тръмп с Мек-
сико", "бариера на сигурност-
та" между Израел и Запад-
ния бряг, огради около ис-
панските анклави в Мароко.

Берлинската стена трябва-
ше да е последната, обаче 30
години след падането й пос-
тоянно се издигат нови сте-
ни в отговор на предизвика-
телствата на съвременния
свят.

"9 ноември 1989 г. беляза
нещо, което мнозина се на-
дяваха да е нова епоха на
сътрудничество и отвореност
отвъд границите", спомня си
Транснационалният институт
(ТНИ), прогресивен мозъчен
тръст в Амстердам.

Бариерите вече
са 40 000 км

"30 години по-късно изг-
лежда се е случило точно об-
ратното: светът отвръща на
международните проблеми в
сигурността със стени, ми-
литаризация и изолация",
констатира ТНИ в доклада си
"Изграждане на стени".

"Вълната от оптимизъм
беше краткотрайна", потвър-
ди Александра Новоселоф от
Международния институт за
мир в Ню Йорк.

"Стените продължават да
са тук и са се увеличили. Днес
те са повече, отколкото пре-
ди 30 години. Преброих око-
ло 20, което е двойно пове-
че, отколкото през 1989 г.",
добави Новоселоф.

Политоложката Елизабет
Вале от Квебекския универ-
ситет в Монреал пък е преб-
роила днес 70-75 построени
или обявени стени спрямо
около 15 през 1989 г.

Ако се поставят една до
друга, "съществуващите днес
стени ще са с обща дължина
около 40 000 км", което е кол-
кото обиколката на Земята,
каза авторката на книгата
"Граници, огради и стени -
състояние на несигурност".

Глобализацията беше по-
родила надеждата, че грани-

Берлинската стена беше срутена,
но още разделя днешните хора
Авторитетни експерти виждат повече
прегради сега, отколкото преди 30
г.

АНТОАН БЕЛХАСЕН

2 зооло-
гически гра-
дини, 2 теле-
визионни кули, 2 летища, 2
футболни отбора - Берлин бе
сцена за наддаване между
двете Германии, което създа-
де дубликати, оцелели и до
днес - 30 години след пада-
нето на стената.

"Двете страни се състеза-
ваха коя ще възстанови Бер-
лин най-добре и най-бързо",
обясни пред АФП Хано Хох-
мут, изследовател в Потсдам-
ския институт за съвремен-
на история.

Народът все още гледа живота двойно
2 зоопарка

В бившия Източен Бер-
лин, в луксозния квартал
"Фридрихсфелде", все още се
намира най-голямата зооло-
гическа градина в Европа -
Тирпарк.

Далеч не така реномиран
и богат като западния си ана-
лог Зоологишер Гартен в Из-
точен Берлин бе създаден през
1955 г., за да конкурира вну-
шителния си съсед, построен
1 век по-рано, през 1844 г.

В тази зоологическа гра-

дина бяха представени над
120 животински вида, част от
които с произход от Източ-
ния блок. След обединението
на Германия двете градини
полагат усилия за възможно
най-тясно сътрудничество.

2 телевизионни
кули

За Берлин тя е това, кое-
то е Айфеловата кула за Па-
риж - извисилата се над
"Александерплац" в бившия
Източен Берлин телевизион-

на кула е туристически сим-
вол на столицата от самото
си построяване през 1969 г.

Антената, висока 368 м,
все още излъчва сигнал; не
такъв обаче е случаят с по-
малката й сестра Берлинер
Функтурм, разположена в за-
падния кв. "Вестенд". Както
впрочем и във Фернзетурм,
в "малката" 150-метрова сто-
манена кула работи днес рес-
торант за деликатеси.

3 опери в един град

столицата разполага с 3 опер-
ни театъра.

Реновирането на Дойче
Опер, частично разрушена по
време на Втората световна
война, приключва през 1961
г. - месец и половина след
появата на Стената. Навре-
мето тя е единствената опера
в западната част и се нареж-
да сред най-значимите култур-
ни обекти във ФРГ.

Впоследствие се откриват
и 2 опери в бившия Изто-
чен Берлин - Щаатсопер на
бул. "Унтер ден Линден" с ди-
ригент Даниел Баренбойм, а
на няколкостотин метра от-
там - Комише Опер.Повече от столетие вече

Част от Берлинската стена е изложена днес в скулптурния
парк пред централата на ООН в Ню Йорк.
По рано този месец германският президент

Франк-Валтер Щайнмайер благодари на бившия съветски
лидер Михаил Горбачов за ролята му за създаването на

условия за обединението на Германия.

Жена спира да разгледа парче от Берлинската стена,
изложено във Фатима, Португалия. Германският посланик в
НАТО Ханс-Дитер Лукас посочи, че датата 9 ноември 1989
г., когато падна стената в Берлин, е променила целия свят.

По неговите думи така е започнала най-драматичната
политическа промяна в следвоенна Европа.

ците ще изчезнат, но всъщ-
ност тя предизвика обратна
реакция, подхранваща суве-
ренизма и национализма, ко-
ито обичат преградите, каза
Брюно Тертре, съавтор с
Делфин Папен на "Атласа на
границите. Стени, конфлик-
ти, миграции".

Бариерите се умножиха
след 11 септември 2001 г.,
анализира Тертре, който е
заместник-директор на Фон-
дацията за стратегически из-
следвания в Париж.

Милиони бягат
в чужбина

Хората започват да стро-

ят стени "в опит да се борят
по доста смешен начин сре-
щу глобални явления като те-
роризма, миграциите или
бедността", каза Александра
Новоселоф.

В общество, което е загу-
било опорите си, което води
до засилено искане за дър-
жавна намеса и защита,
"пространствената граница
се възприема като абсолют-
на защита", каза Мишел Фу-
ше, автор на "Завръщането
на границите".

Стената служи като "ме-
тафора, от която се очаква
да успокои тревогите ни", до-

бавя преподавателят по при-
ложна геополитика в Коле-
жа по световни изследвания
в Париж.

"В епоха, в която популиз-
мът бързо набира сила, сте-
ната е бързо решение, което
едно популистко правителст-
во може бързо да осъщест-
ви", казва Елизабет Вале.

Стените като бариери на
сигурността днес все повече
стават антимиграционни.

"Страните членове на ЕС
и на Шенгенското простран-
ство са построили от 90-те
години насам близо 1000 км
стени, или 6 пъти повече от

дължината на Берлинската
стена, за да спрат влизането
на изселени групи", пише в
доклада на ТНИ.

Обаче "стените не позво-
ляват да се спрат потоците",
смята Вале. "Напротив, те
допринасят за превръщане-
то им в нелегални. Те не поз-
воляват да се спре трафикът
- например повечето вкара-
ни наркотици в САЩ мина-
ват през гранични пунктове.
Нещо повече, те допринасят
за прикриването на една дей-
ствителност, тази на растя-
щата несигурност в южните

страни. Когато милиони хо-
ра няма да имат друг избор,
освен да заминат, стените ще
станат безполезни", предуп-
реждава експертката.

Някои огради
още работят

"Вярно е, че стените не са
решение, но те са отговор по
спешност на един също тол-
кова спешен проблем", каз-
ва френският историк Клод
Кетел, който предупреди "да
не се демонизират стените".

Не бива да се бъркат съ-
щинските гранични стени,
които са предназначени за
контрол на влизащите в да-
дена държава, и бившата
Берлинска стена, която заб-
раняваше излизанията, с ко-
ето си спечели прякора "сте-
ната на позора", подчертава
Майкъл Рубин от консерва-
тивния вашингтонски мозъ-
чен център "Американ ентър-
прайз инститют".

"Стените работят, ако
целта им е да защитят на-
ционалната сигурност и да
възпрат незаконната имиг-
рация", смята Рубин и дава
за пример бариерата между
Израел и Западния бряг:
"Почти веднага броят на ус-
пешните атентати в Израел
спадна с 90 процента", каза
бившият служител на Пен-
тагона.

Берлинската стена е била строго охранявана. Тя физически
и идеологически разделя Берлин от 1961 до 1989 г. Германс-

ката канцлерка Ангела Меркел наскоро припомни, че
навремето не е дочакала реда си за получаване на кола,
защото Берлинската стена паднала, преди нейният "Тра-
бант" да бъде произведен от завода в източногерманския

град Цвикау, който днес произвежда "Фолксваген":

Снимки
Пресфото БТА
и Интернет
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Боливий-
ският прези-
дент Ево
М о р а л е с ,
който на 10 ноемри обяви ос-
тавката си след три седмици
на бурни протести срещу пре-
избирането му за четвърти
мандат, беше най-дълго уп-
равлявалият действащ ръко-
водител в Латинска Амери-
ка, на власт от 2006 г.

Достоверността на резул-
татите от президентските из-
бори на 20 октомври беше
оспорвана едновременно от
опозицията и от международ-
ната общност, които смятат,
че е имало измами. От десе-
тина дни след изборите цяла
Боливия беше парализирана
от стачки и от протести, ко-
ито почти всекидневно пре-
растваха в сблъсъци със си-
лите на реда.

"Отказвам се от президен-
тския си пост", обяви на 10-
ти ноември по телевизията
60-годишният президент от
народността аймара, чието
оттегляне малко преди това
поискаха армията и полици-
ята. Няколко часа по-рано
оставка подадоха множество
министри и депутати, вклю-
чително председателят на
парламента.

Когато през 2006 г. дойде
на власт, Ево Моралес беше
първият държавен глава -
представител на коренното
население на страната. Днес
60-годишен, той е един от
последните представители на
т.нар.

РОЗОВАТА ВЪЛНА
заляла региона в първите го-
дини на новото хилядолетие.

Оттогава левицата претър-
пя поражение в Бразилия,
Чили и Еквадор, макар да се

Преврат свали Ево
Моралес в Боливия

БРАЙЪН ЕЛСУЪРТ
ВИВИАН СЕКЕРА

Лидерите на опозицията
на Венецуела, искащи да сва-
лят от власт социалистичес-
кото правителство, може би
са обнадеждени от оставката
на неговия ляв съюзник в
Боливия, президента Ево
Моралес. Той се оттегли на
10 ноември след седмици на
улични протести.

Един ключов фактор оба-
че прави боливийския сце-
нарий труден за изпълнение
срещу венецуелския прези-
дент Николас Мадуро: въо-
ръжените сили последовател-
но отказват да вземат стра-
ната на протестиращите, как-
то направи боливийската ар-
мия. Военните във Венецуе-
ла застанаха зад управлява-
щата социалистическа пар-
тия въпреки тежката иконо-

Военните пречат сценарият да се повтори във Венецуела
мическа криза, двете вълни
на големи протести през 2014
и 2017 г. и повсеместните
критики срещу преизбиране-
то на Мадуро през 2018 г.

Въпреки че опозиционни-
ят лидер Хуан Гуайдо бе
признат от над 50 страни за
легитимен президент на Ве-
нецуела, опитите му да прив-
лече на своя страна въоръ-
жените сили не са достатъч-
ни, за да се откажат те от
верността си към Мадуро.
Десетки офицери на активна
служба се присъединиха на
30 април към Гуайдо по ули-
ците на Каракас. Те призо-
ваха командващите на въо-
ръжените сили да се отрекат
от Мадуро, но бунтът прик-
лючи безславно, когато во-
енното ръководство деклари-
ра лоялността си към прези-
дента. В допълнение към то-
ва реформата на въоръжени-

те сили, която започна в на-
чалото на века вече покой-
ният социалистически лидер
Уго Чавес, раздроби йерар-
хичната верига и засили по-
литическата обвързаност на
висшите офицери.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ
УБЕЖДЕНИЯ

Въоръжените сили на Бо-
ливия никога не са имали
същите идеологически връз-
ки с управляващата партия
или с нейната лява полити-
ка, каза Франклин Пареха,
преподавател във Висшето
училище на Сан Андрес в
Боливия. "В Боливия нико-
га не е имало правителство
с участието и на цивилни, и
на военни", заяви той. "Въ-
оръжените сили винаги са
били щедро възнаграждава-
ни, но те никога не са има-
ли политически убеждения
или активно участие в пра-

вителството".
Главнокомандващият на

въоръжените сили на Боли-
вия Уилямс Калиман публич-
но призова на 10 ноември
Моралес да се оттегли. Това
даде рамо на протестиращи-
те по улиците, говорещи за
измами на президентските
избори през октомври, на ко-
ито бе обявена победа с ми-
нимален резултат за Мора-
лес. Този ход бе в ярък конт-
раст с постоянните клетви за
вярност на венецуелския ми-
нистър на отбраната Влади-
мир Падрино към Мадуро,
въпреки прерастващите в на-
силие улични протести, об-
виненията в изборни изма-
ми и критиките от страна на
голяма част от международ-
ната общност.

Мародерски набези и ба-
рикади по улиците имаше
миналата седмица в Боли-

вия, обхваната от властови
вакуум, който опонентите на
Моралес се опитват да за-
пълнят. Оттеглянето на 60-
годишния бивш пастир на
лами раздели Латинска Аме-
рика между страни с десни
правителства, които привет-
стваха оставката, и леви
правителства, казващи, че
той е бил жертва на прев-
рат.

На фона на резките про-
мени в Боливия обаче опо-
зиционните лидери бързо за-
белязаха ключовите разлики
между двете страни. "Защо
събитията в Боливия не се
случиха във Венецуела?", на-
писа в неделя вечерта живе-
ещият в изгнание опозици-
онен лидер Хулио Борхес.
"Обяснението е в Куба. Ре-
жимът в Хавана се е внед-
рил и е похитил въоръжени-
те ни сили."

Армията и полицията поискаха
оттеглянето на 60-годишния държавен
глава, който беше на власт от 2006 г.

връща на власт в Арженти-
на. Колкото до Венецуела, с
която боливийският президент
поддържаше тесни връзки, тя
преживява най-тежката поли-
тическа и икономическа кри-
за в съвременната си исто-
рия. Моралес се ползваше с
твърдата подкрепа и на Ку-
ба, която също тъне в дълбо-
ка икономическа криза.

"Боливия е различна, ние
сме добре", повтаряше Ево
Моралес като мантра, при-

пявана в хор от привърже-
ниците на неговото "Движе-
ние за социализъм".

Някогашният пастир на
лами, роден на 26 октомври
1959 г. в бедно село в депар-
тамент Оруро, можеше да се
похвали с многобройни

ИКОНОМИЧЕСКИ
УСПЕХИ

поддържането на висок рас-
теж, съществено намаляване
на бедността, рекордно рав-
нище на валутния резерв.
Страната сключи също

множество споразумения за
чуждестранни инвестиции в
добива на природен газ, как-
то и на литий, надявайки се
до 2021 г. да стане четвърти-
ят по големина производи-
тел на този метал в света.

"В последните години бо-
ливийската икономика беше
в състояние на устойчив
просперитет при управлени-
ето на Ево Моралес", обяс-
ни наскоро Майкъл Шифтър,
председател на вашингтонс-
кия мозъчен тръст "Вътреш-
ноамерикански диалог". "С
падането на цените на суро-
вините обаче правителство-
то беше принудено да взема

повече заеми и да черпи от
резервите. Базираният на до-
бива на суровини боливийс-
ки икономически модел, който
години наред работеше, по-
вече не може да се поддър-
жа", допълни той.

Противниците на Моралес
критикуват

НЕОТСТЪПЧИВИЯ
ХАРАКТЕР

на бившия профсъюзен во-
дач на производителите на
кока, който му пречи за приз-
нава грешките си. Критици-

те му го обвиняваха, че е ус-
тановил антидемократично
управление и е изневерил на
ценностите, които дълго вре-
ме символизираше - защи-
тата на околната среда и на
коренното население, губей-
ки популярност.

След като през 2009 г. бе-
ше преизбран, през 2014 г. Ево
Моралес спечели трети ман-
дат благодарение на оспорва-
но тълкувание на конституци-
ята, която позволяваше не по-

Ево Моралес обяви остав-
ката си на 10 ноември в
телевизионно обръщение.
По-късно той отлетя за

Мексико - страната, която
му предостави политическо
убежище. "Братя и сестри,
аз излитам за Мексико с
благодарност за безкорист-

ността на тази братска
страна, която ни предложи

убежище, за да спаси
нашите животи, - написа
Моралес в Туитър. - Боли
ме, че напускам страната
по политически причини.
Но аз винаги ще мисля за
вас. Ще се върна скоро с
нови сили и енергия."

Полицаи в Ла Пас се солидаризираха с протестите и
издигнаха над участъка лозунга "Полицията е с хората".

Още на 9 ноември полицаите, охраняващи президентския
дворец в Ла Пас, се оттеглиха в казармата си, докато

офицерите в други боливийски градове обявиха бунтове и
се присъединиха към протести срещу Моралес.

вече от два последователни
мандата. Конституционният
съд тогава заключи, че това е
първото му преизбиране, тъй
като през 2009 г. конституци-
ята бе променена.

Част от боливийците не му
прощават, че се бори за чет-
върти мандат, при положе-
ние, че на референдум през
2016 г. избирателите се про-
изнесоха против. Моралес
пренебрегна несъгласието на
боливийците с помощта на
друго остро оспорвано реше-
ние на Конституционния съд.
Основанието, изтъкнато от
магистратите, беше, че да се
кандидатира било негово "чо-
вешко право".

В средата на октомври в
източния департамент Санта
Крус, земеделската част на
страната, коренното населе-
ние изрази гнева си срещу
екологичната политиката на
Моралес с протестно шествие.
Огромните пожари, изпепели-
ли през август и септември те-
ритория с размерите на Швей-
цария, предизвикаха възмуще-
нието на местните народи, ко-
ито обвиняват Ево Моралес,
че е пожертвал Пачамама
("Майката Земя" на езика ке-
чуа), за да увеличи площта на
обработваемите земи и изно-
са на месо за Китай.

При все това Моралес,
наричан от обкръжението си
"братко президент", твърдеше
убедено, че работи ежеднев-
но за благото на народа си.
"Моето семейство е народът,
а Боливия е моят живот", за-
яви той през 2015 г. в доку-
ментален филм за испанска
телевизия.

Опозиционният лидер Луис Фернандо Камачо беше обви-
нен от президента Ево Моралес, че е организирал превра-

та с помощта на полицията

Снимки
Пресфото БТА
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Електри-
ческите тро-
тинетки раз-
палват страстите не само в
България. В Германия те се
появиха по улиците на гра-
довете през лятото на тази
година. И набързо се пре-
върнаха във всеобщ дразни-
тел. Особено в столицата
Берлин.

В Германия най-лесно мо-
жеш да си навлечеш гнева
на колегите, ако споменеш,
че си дошъл на работа с тро-
тинетка. "Ненавиждам ги",
казват в един глас трима ед-
новременно. А по медиите не
минава и ден без заглавия,
свързани с модерните вози-
ла: "В Потсдам минувачи се
сбиха заради тротинетки", "В
Берлин жена падна от тро-
тинетка и се нарани тежко",
"В Ерфурт полицаи бяха ра-
нени при сблъсък с минува-
чи, защитили пияна водач-
ка на тротинетка", "В Бон ле-
карите се борят за живота на
водач на тротинетка, който с
висока скорост се блъснал в
такси".

Електрическите тротинет-
ки се появиха по улиците на
германските градове през
юни т. г. Очакваше се, че те
ще се наложат като екологич-
на алтернатива на автомо-
билите, но ето, че се превър-
наха във

всеобщ дразнител
Вече всички се оплакват

от тях - и пешеходците, и ве-

Гняв в Берлин заради тротинетките
Вече всички се оплакват от тях - и пешеходците, и велосипедистите, и шофьорите

Сигурно сте ги виждали -
електрическите тротинетки,
станали модни и в Бълга-
рия. Само няколко месеца
след като бяха позволени,
опасностите от тяхното пол-
зване излизат наяве. А те са
много и най-различни, пи-
ше "Дойче веле".

В Хамбург 18-годишен
хипстър на електрическа тро-
тинетка се е засилил към фри-
зьорския салон, но по пътя
се сблъсква с велосипедист-
ка: кръв, ожулвания, стрес.
В Берлин 26-годишна водач-
ка на е-тротинетка се забива
в тежкотоварен камион: счу-
пен крак с отворена рана и
стърчаща кост. Пак в герман-
ската столица полицията
спира двама братя, които ка-
рат заедно новото модно пре-
возно средство - единият е с
цели 3,6 промила алкохол в
кръвта, а другият - с 1,4. То-
ва са само част от фактите,
които изнася в. "Зюддойче
Цайтунг" в публикация за
електрическите тротинетки.

Неслучайно редица голе-
ми германски градове вече
приемат собствени ограни-
чителни правила за тези ус-
тройства, които обикновено
се предоставят от фирмите
"Лайм", "Сърк" и "Тир".

Равносметката
в Германия
и по света

Карат по двама, често пъ-

Електрическите тротинетки, тези така симпатичните играчки за възрастни, предизвикват
все повече недоволство.

лосипедистите, и шофьори-
те. Защо?

Всички знаем колко важ-
ни са правилата и редът за
германците. А електрически-
те тротинетки погазват и ед-
ното, и другото. Техните во-
дачи без никакви угризения
на съвестта се движат по тро-
тоарите, което правилата заб-
раняват, а на финала на пъ-
туването си оставят возила-
та където им падне, създа-
вайки хаос по тротоарите.
Така симпатичните играчки
за възрастни предизвикват
все повече гняв.

"В тях няма нищо симпа-
тично", категоричен е Роланд

Щимпел от Германския съ-
юз на пешеходците. "Стоят
насред пътя, хората се спъ-
ват в тях.

Разхвърляни са
навсякъде

пред входовете на къщите и
на метрото, струпани са нап-
раво на камари. И всичко то-
ва не е собственост на конк-
ретни хора, а имущество на
компании, които печелят от
това, че не плащат за изпол-
зването на обществените мес-
та като паркинги", казва
Щимпел.

Това лято в Берлин се със-
тоя първият протест против

тротинетките. А оттогава до-
сега, по думите на Щимпел,
възмущението на обществе-
ността само се е увеличило.
Причината - по берлинските
тротоари остава все по-мал-
ко място за пешеходците.
Щимпел е на мнение, че Бре-
мен е единственият герман-
ски град, постъпил правил-
но с тротинетките. Тамошната
управа е въвела такива пра-
вила за лицензирането, че
бизнесът с тротинетките е за-
губил всякакъв смисъл. "Ние,
пешеходците, не сме против
електрическите тротинетки
като заместители на големи-
те миризливи машини по

улиците. Но сме против то-
ва да ни крадат пространст-
вото", обяснява Щимпел.

Общият брой на тротинет-
ките в германската столица
е към 15 хиляди, а един от
лидерите на пазара в тази
сфера е берлинската фирма
"Tier". Според нейния гово-
рител Бодо фон Браунмюл,
проблемът не е в тротинет-
ките, а в

тесните велоалеи
В Копенхаген например,

където има добре развита ин-
фраструктура, гражданите ня-
мат никакъв конфликт с тро-
тинетките. За разлика от Бер-
лин, където полицията е зат-
рупана с жалби, свързани с
новото превозно средство. За
да успокоят поне донякъде
страстите, полицаите разда-
ват брошури на пет езика,
които съдържат указания за
ползването на тротинетки.

"Мога да разбера възму-
щението на обществеността.
Тротинетките ги има едва от
няколко месеца, докато с ве-
лосипедите отдавна сме свик-
нали. И макар инцидентите
с велосипеди да са много по-
вече от тези с тротинетки, об-
щественото внимание е при-
ковано именно към това но-
во превозно средство", посоч-
ва Райнер Печ от берлинс-
ката полиция. Според него
след година-две хората ще
свикнат с тротинетките. И
тогава страстите ще се успо-
коят.

Новата епидемия по улиците

ти пияни, задръстват трото-
арите, предизвикват злополу-
ки. Така накратко звучи рав-
носметката три месеца, след
като в Германия беше разре-
шено движението на елект-
рически тротинетки. Преди
да се вземе решението, ни-
кой не си даваше сметка за
многообразието и масивност-
та на проблемите, които се
задават покрай е-тротинетки-
те. Къде да се движат: дали
по тротоара, по велосипед-
ните алеи или по улицата?
Къде да паркират? Каква

опасност създават за по-не-
уверените пешеходци, напри-
мер за възрастните хора или
децата?

Има ли действител-
но екологическа

полза
от тях? На последния въп-
рос отговор дава едно изс-
ледване на Държавния уни-
верситет в Северна Кароли-
на, САЩ. Резултатите показ-
ват, че човек, който измина-
ва една миля с електрическа

тротинетка, предизвиква от-
делянето на повече въглеро-
ден двуокис, отколкото ако из-
мине същия път пеша, с ве-
лосипед, с автобус или дори
с мотопед.

Има ли изобщо някакъв
смисъл от е-тротинетките или
те са просто поредната мо-
да? Това се питат не само в
Германия. В Париж тези мод-
ни устройства вече не бива
нито да се карат, нито да се
паркират по тротоарите - гло-
бата за първото е 135 евро,
а за второто - 35 евро. В Тел

Авив през последните годи-
ни са били наложени цели
13 000 глоби, свързани с е-
тротинетките. Според зако-
ните в Израел, водачите на
това превозно средство тряб-
ва да се поне 16-годишни,
да носят каска и да паркират
само на специално означе-
ните места. В Дания елект-
рическите тротинетки бяха
разрешени пробно в начало-
то на тази година и веднага
се превърнаха в любимо пре-
возно средство на туристите
и на младежите. В Копенха-
ген обаче бързо забелязаха
и първия проблем: е-троти-
нетките допълнително зад-
ръстват и без това претова-
рените велоалеи.

Тревога бият
и болниците

Д-р Стиг Николай Блом-
берг от Копенхаген, цитиран
от вестниците "Берлингске"
и "Зюддойче Цайтунг", раз-
казва, че е възникнала съв-
сем нова група пациенти.
Откакто е-тротинетките се
движат из Дания, в държав-
ните болници в страната са
били приети над 100 души,
пострадали от злополуки с
модерното превозно средст-
во - обикновено хора на въз-
раст между 18 и 25 г., осо-
бено често с наранявания по
главата и лицето вследствие
от фронтално падане върху
асфалта.

Снимки "Дойче веле"
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Колко газирани напитки да пием дневно
Две чаши дневно (или

кенче и половина) газира-
ни безалкохолни напитки
удвояват риска от диабет,
установяват учени. Резулта-
тите са от проучване на
шведския институт Каролин-
ска, в което са участвали
над 2800 възрастни. То со-
чи, че хората, които пият
400 мл на ден подсладени
напитки, независимо дали
със захар или друг подсла-
дител, са 2,4 пъти по пред-
разположени към диабет
тип 2. Хората в тази група
са по-предразположени и
към диабет тип 1, в подраз-
новидност, позната като "ла-
тентен автоимунен диабет
при възрастните".

От своя страна хората,
които пият по един литър
подсладени със захар или
подсладител безалкохолни
напитки всеки ден имат 10,5
пъти по-висок риск от диа-
бет тип 2 и 3,5 пъти по-ви-

сок риск от латентен авто-
имунен диабет тип 1.

Диабетът тип 2 започва,
когато организмът не може
ефективно да използва хор-
мона инсулин и така се по-
вишава нивото на кръвна-
та захар, което води до със-
тояние, известно като ин-
сулинова резистентност.
Диабетът тип 1 обикновено
се среща при генетично по-
датливи индивиди и предс-
тавлява автоимунно заболя-
ване, при което организмът
атакува клетките на панк-
реаса и те спират да про-
извеждат инсулин. Изглеж-
да, че пациентите с латен-
тен диабет тип 1 споделят
черти и на двата типа диа-
бет, поради което и забо-
ляването често се опреде-
ля като диабет тип 1,5.

Учените са изненадани
от факта, че безалкохолни-
те напитки могат да спомог-
нат за развитието на авто-

имунен диабет, а също и от
факта, че напитките с из-
куствени подсладители уве-
личават риска от диабет, не-
зависимо, че не съдържат
захар.

Причините за това, спо-
ред д-р Йозефин Льофен-
борг, първият автор на изс-
ледването, са няколко:

"Едната е, че консумаци-
ята на диетични напитки мо-
же да стимулира апетита и
да ни накара да увеличим
приема на храна, особено
сладки храни, водещи до
наднормено тегло, което е
рисков фактор за диабета.

Другата е, че изкустве-
ните подсладители могат да
окажат негативно влияние
върху баланса на "добрите"
и "лошите" видове микроби
в червата, което може да
доведе до непоносимост
към глюкоза. Още една при-
чина, която авторката не из-
ключва, е възможността хо-

Смъртните врагове на сърцето
Сърцето е един от най-важ-

ните органи в тялото ни, тъй ка-
то отговаря за циркулацията на
кръвта и доставя на тялото ни
кислорода и хранителните вещес-
тва, от които то се нуждае, за да
е живо. За съжаление, някои чес-
то срещани навици му вредят до
такава степен, че един ден може
да открием, че е станало твърде
късно, за да си помогнем. Да ви-
дим кои са те.

1. Алкохолът
По чашка от време на време

няма да ви навреди особено, най-
вече ако говорим за вино, което
дори е полезно. Редовната упот-
реба на спиртни напитки обаче
значително увеличава риска от
сърдечносъдови болести и вдига
кръвното налягане.

2. Солта
Храната е безвкусна без щип-

ка сол, но ако прекалявате с та-
зи подправка (а това ще е така,
ако консумирате много бързи за-
куски и готови меса), клетките
ви се увреждат и нараства рис-
кът от инфаркт.

3. Обездвижването
Допълнителните килограми и

забавената циркулация на кръв-
та са основни рискови фактори
за болестите на сърцето. Те дей-
стват бавно, но сигурно.

4. Нелекуваната депресия
Депресията, тревожността и

стресът имат огромно влияние
върху общото ви здраве, но по-

рата да са започнали да пи-
ят диетични напитки в опит
да отслабнат, което означа-
ва, че изследваният ефект
може да е следствие от при-
ема на напитки със захар
по-рано.

Във въпросниците на
проучването са включени
различни газирани и нега-
зирани напитки. Т. нар.

100% плодов сок не е вклю-
чен в изследването.

Льофенборг препоръчва
да се ограничат подсладе-
ните безалкохолни напитки
и напомня, че освен риск
от диабет, те имат и други
неблагоприятни последици
за здравето - риск от над-
нормено тегло, проблеми
със зъбите и други.

конкретно те отслабват сърцето.
Ако не ги лекувате навреме, ще
навредите на имунитета и нерв-
ната си система.

5. Яденето за успокояване
Често ядем не защото сме глад-

ни, а защото храната ни дава емо-
ционална утеха и чувство за конт-
рол и сигурност. За съжаление, та-
ка наречените "храни на комфор-
та" най-често са смъртоносни за
сърцето - сладкиши, мазни про-
дукти и солени хапки. Намалете
храната, увеличете приема на во-
да и избягвайте пърженото.

6. Пушенето
Тихият убиец не вреди само

на белите дробове. Всъщност пу-
шенето е отговорно за 30% от
смъртните случаи, свързани със
сърдечносъдови заболявания.

7. Безсънието
Редовното лишаване от пълно-

ценен сън води до хормонален дис-
баланс, от който не само ще на-
пълнеете, но и ще увеличите риска
за сърцето си. Недоспиването по-
вишава и нивата на стресовите хор-
мони в организма, които също не
са приятели на сърдечния мускул.
Спете поне по 7-8 часа всяка нощ.

Диетичен режим, близък
до традиционния начин на
хранене в Япония, е осо-
бено здравословен и на-
малява риска от сърдеч-
носъдови заболявания и
инсулт, установи проучва-
не, публикувано в British
Medical Journal.
Каква е тайната?

Менюто на японците
включва риба, зърнени
храни, зеленчуци, малко
продукти от животински
произход, соя и минимал-
но количество млечни и
плодове.
Основите им храни са

ориз, варени и маринова-
ни зеленчуци, риба и ме-
со.
Япония е островна дър-

жава (състои се от 6582
острова). Това е нацията,
която консумира най-мно-
го риба в сравнение с дру-
гите азиатски страни.
Много техни специалите-
ти се приготвят със суро-
ва риба - суши, сашими,

Японска диета - гаранция за здраве

а  също така консумират
често и ферментирали про-
дукти като мисо и нато.
Соята, бобовите и тофу-

то са друга основна част
от менюто.
А плодовете се консуми-

рат обикновено на закус-
ка и не в голямо количест-
во като десерт. Сред най-
популярните са мандарини,
ябълки, сливи.
Култура на хранене
Японците имат здравос-

ловно отношение към яде-
нето. Една тяхна поговор-
ка гласи, че не трябва да

ядеш, докато се заситиш
напълно, а до 80%. Така
учат и децата да се хра-
нят от най-ранна възраст.
Вместо да сипват хра-

ната в голяма чиния, те
използват малки купички.
На масата ще видите мно-
го такива, пълни с различ-
ни храни - ориз, риба, ме-
со и поне 3 варианта на
зеленчуци, които ядат
един след друг.
Другата тайна е, че ко-

гато става дума и за яде-
нето, те са сдържани и не
преяждат.

Без какъвто и да било
външен сигнал човешкият
организъм реагира на съби-
тие, което още не е настъ-
пило. Това явление е изуча-
вано в продължение на го-
дини и потвърдено наскоро,
пише Science Daily.

Подсъзнанието често
знае повече от съзнание-
то. Още преди да разбе-
рем, че сме в опасност, мо-
гат да се засекат физиоло-
гичните показатели на под-

Тялото предчувства бъдещето
съзнателната възбуда.

Екип от Северозападния
университет в САЩ анали-
зира резултатите от 26 на-
учни изследвания върху фе-
номена. Човек, който играе
видеоигра със слушалки на
ушите, не може да чуе кога
шефът му се приближава.

"Според нашия анализ,
ако сте настроени да се
вслушате в тялото си, мо-
жете да засечете промяна-
та от две до десет секунди

по-рано и да затворите иг-
рата", твърди Джулия Мосб-
ридж, водещ автор на изс-
ледването, публикувано в
сп. Frontiers in Perception
Science.

"Възможно е дори да ус-
пеете да отворите докумен-
та, по който трябва да ра-
ботите. И всичко това, ако
имате късмет, преди шефът
ви да влезе в стаята."

Учените наричат феноме-
на "аномална антиципатор-
на активност": аномална -
защото не може да се обяс-
ни чрез днешните биологич-
ни познания; антиципатор-
на - защото "предвижда" бъ-
дещи физиологични реакции
без външен стимул; актив-
ност - защото се състои от
промени в кардиопулмонал-
ната и нервната система, ко-
жата и др. Според Мосб-
ридж неотдавнашните отк-
рития на квантовата биоло-
гия имат потенциал да обяс-
нят явлението.

Любовта е основен приори-
тет в живота на много хора. Всич-
ки я търсим, стремим се към нея
и я искаме, понякога повече от
всичко и на цената на всичко.

Всеки открива своята любов
и страст, рано или късно, но е
факт, че има зодии, които са по-
нежни и емоционални и откриват
това чувство малко по-лесно от
останалите.

Тези зодии изпитват любовта
с всяка своя фибра и не спират
да я желаят през целия си живот.
За тях свят без обич, е като небе
без звезди. Днес ще ви разкри-
ем кои са трите зодии, които са
родени за любов.

Риби - Рибите са изключител-

Кои са трите зодии, родени
за любов? но емоционални хора и много

верни партньори. Те искат онази
голяма любов, за която пишат в
книгите и няма да се задоволят
за нищо по-малко. Търсят неж-
ност и разбиране.

Скорпион - страст, страст и
пак страст - Скорпионите знаят
какво искат и не се спират пред
нищо, за да го получат. Желаят
силна и страстна любов и са го-
тови са всички трудности, с кои-
то идва тя.

Дева - Девите са най-роман-
тичните представители на зодиа-
ка. Те търсят онази любов, която
ги кара да летят в облаците и е
за цял живот. Девите са идеа-
листи в любовта и определено
са зодията, която привлича тези
чувства като магнит. От обекти;
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На 21 ноември леген-
дарният маестро Емил
Табаков застава пред
Националния оркестър,
за да представи едно от
най-грандиозните произ-
ведения в музикалната
история-Симфония №8 на
Антон Брукнер. Маестро
Табаков неведнъж е
демонстрирал афинитет и
дълбочинен прочит на
творбите от австрийската
школа, към която принад-
лежи и Брукнер. Негови-
те интерпретации тради-
ционно оставят публиката
въодушевена.

Австрийският компози-
тор е сред ярките предс-
тавители на Романтизма,
станал популярен през
XX век благодарение на
Херберт фон Караян.
Осмата му симфония,
наричана от някои "Апо-
калиптична", е сред
абсолютните шедьоври в
класическата музика -
триумф на вярата и
благодарността към
живота.

Îëèâèÿ Êîëìàí è Äåéâèä Òåíàíò ñà íàé-ïðîäóêòèâíèòå
áðèòàíñêè àêòüîðè

Според изследванията
на Бритбокс е съставен
списък на актьорите рабо-
тохолици, съобщава  "Дей-
ли Мейл". За най-трудолю-
бив актьор бе назован
Дейвид Тенант, а за актри-
са работохолик - Оливия
Колман .  Проучването
включва само знаменитос-
ти, които са били номини-
рани за наградата БАФТА
(Британската академия за
филмово и телевизионно
изкуство) или НТА (Нацио-
налната телевизионна пре-
мия на Великобритания)
през последните десет го-

Миниатюрна книга от
Шарлот Бронте продадоха
за 860 хиляди долара
Миниатюрна книжка,
написана в юношеските
години от писателката
Шарлот Бронте, бе продаде-
на на търг в Париж за 862
446 долара, предаде Рой-
терс. Купувач се оказа
британски музей, а инициа-
тивата бе на актрисата
Джуди Денч.
Бронте сътворява непублику-
вания ръкопис през 1830-а,
когато е 14-годишна. Той е
не по-голям от кибритена
кутийка. Лотът беше закупен
от Музея на сестрите Бронте,
който е обзаведен в дома от
детството на писателката в
Хауърт, Западен Йоркшър.
"Жена без значение"
излиза на сцената на
театър "Българска армия"
"Жена без значение" излиза
на сцената на театър
"Българска армия". На 21 и
22 ноември са премиерните
спектакли на пиесата по
Оскар Уайлд. "Ако се
запитаме с какво Оскар
Уайлд продължава да
привлича публиката, която
пълни театралните зали,
сигурно можем да дадем
най-различни отговори.
Всеки човек иска да изповя-
да преживяното, което се
утаява в него. Може да го
направи в църква, при
психоаналитик или в
приятелска компания.
Театърът предлага и друга
възможност - да се изповя-
даш и пречистиш през
текста на пиесата", казва
Стоян Радев.

:

Íàêðàòêî

Брукнер завършва
работата по симфонията
си през август 1887 годи-
на. И бърза да я предста-
ви на диригента Х. Леви -
негов приятел и ментор.
След като се запознава с
партитурите, Леви казва,
че симфонията е неосъ-
ществима и предлага на
Брукнер да я намали
значително. Брукнер
преживял много болезне-
но критиката на своя
"баща в изкуството", но
през 1889-1890 г. той се
връща към симфонията,
като я редуцира донякъде
и редактира първата част.

Премиерата е на 18
декември 1892 г. във
Виенската филхармония
под ръководството на Х.
Рихтер. Тя е толкова
успешна, че феновете на
композитора я обявяват
за "короната на музиката
от XIX век".

Съвременниците нари-
чат Осмата симфония
"Апокалиптична". Пианис-
тът и музикален критик

Й. Шалк пише, че тя
представя борбата за
култура и най-висшите
идеали на човечеството.
Пак според критиците
Осмата симфония е
грандиозна романтична
концепция, основана на
типичния конфликт за
романтиците между от

Ìåæäóíàðîäíà
êîíôåðåíöèÿ,
ïîñâåòåíà íà
Çîãðàôñêèÿ
ìàíàñòèð

Вчера и днес в Софийския
университет "Св. Климент Охрид-
ски" се провежда международ-
на конференция на тема "Зог-
рафската обител сред атонска-
та монашеска общност: истори-
чески път и място за служение
на словото". Организирана е от
университета и манастира за
проучване на книжовното богат-
ство.

Зографският манастир от ве-
кове пази ценни извори за ду-
ховната, културната и икономи-
ческата история на атонските
манастири, българите и Балка-
ните и техните връзки и взаи-
модействия в по-широк географ-
ски ареал.

Целта е да се обсъдят науч-
ни открития, направени при ра-
бота с ръкописи и документи,
съхранявани в манастира. Има
и проекти за издаване на ценни
ръкописи и текстове от библио-
теката на обителта. Участват 54
изследователи от България, Ве-
ликобритания, Гърция, Русия, Се-
верна Македония, САЩ, Фран-
ция. Днес в Университетската
библиотека се открива излож-
ба, посветена на книжовното бо-
гатство на манастира. ç

една страна - бруталната
сила и спокойствието на
вечната красота на
Вселената и от друга -
самотния човек, изгубен
в нея.

Билети за събитието
са налични на касата на
зала "България" и в
Ивентим. ç

Ìàåñòðî Åìèë Òàáàêîâ ïðåäñòàâÿ
Ñèìôîíèÿ ¹8 íà Áðóêíåð

Нова версия на епична-
та филмова трилогия "Хан
Аспарух" представи Бъл-
гарската академия на нау-
ките на 18 ноември в зала
"Проф. Марин Дринов".
Филмът "Ханът и империя-
та" на режисьора акад.
Людмил Стайков е създа-
ден от дигитално рестав-
рирано изображение на
оригиналния филм, така
както е бил заснет, като е
използвана най-новата
съвременна технология.
Продуцент е "Доли медия
студио".

Този проект се случва
38 години след създаване-
то на трилогията. "Фанаго-
рия", "Преселението" и "Зе-
мя завинаги, са едни от
най-гледаните ленти в бъл-
гарското кино въобще, с

дини. Под внимание са
взети универсалността и
количеството работа на ек-
ран. Отличеният с първо
място Дейвид Тенант е из-
вестен със сериала "Док-
тор Ху".

Носителката на приза
сред жените Колман нашу-
мя с телевизионния сери-
ал "Корона" и филма "Фа-
воритката", за който граб-
на "Оскар" за главна жен-
ска роля. Сред петимата
първи призьори е и Джу-
ли Уолтърс, която изигра
Моли Уизли във филмите
за Хари Потър. ç Оливия Колман

ÁÀÍ ïðåäñòàâè íîâàòà âåðñèÿ íà ôèëìà "Õàí Àñïàðóõ"

общо над 10 милиона зри-
тели.

Сега, на базата на кла-
сическата творба, в която
навремето са взели учас-

тие над 100 000 души, е
създадена нова творба с
времетраене около 2 часа
и половина. Оригиналният
материал е реставриран,

монтиран отново, филмът
е с чисто нов звук и съв-
ременна визия. Работата
по новата версия е отне-
ла около година и полови-
на на акад. Стайков.

Именитият режисьор ка-
за: "За пръв път в Бълга-
рия се пристъпва към та-
кава реставрация на изоб-
ражението на оригиналния
филм, който ще бъде пре-
даден на Българската на-
ционална филмотека".

Според специалистите
възкресяването на епоса
със Стойко Пеев, Васил
Михайлов, Йосиф Сърча-
джиев, Аня Пенчева, Ваня
Цветкова, Богомил Симео-
нов, Петър Слабаков, Джо-
ко Росич и още знаменити
актьори ще се превърне в
истинско киносъбитие. ç

Снимка Пресфото БТА
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Европейската сигурност
зависи от евро-атлантичес-
кото единство, ЕС не
може да замести НАТО.
Това заяви генералният
секретар на пакта Йенс
Столтенберг на пресконфе-
ренция в Брюксел преди
днешната среща на външ-
ните министри от алианса,
цитиран от БТА.

Столтенберг съобщи, че
следващата седмица ще
посети Париж, за да
разговаря с президента
Еманюел Макрон. Преди
дни Макрон заяви, че
НАТО е "в мозъчна смърт".
Столтенберг посочи, че в
НАТО не за пръв път има
различия, но силата на
организацията е в това, че
различията винаги са били
преодолявани с обсъждане.

Стореното в последните
години показва силата на
алианса, коментира Стол-
тенберг. При 29 съюзници
винаги ще има различия -

Åâðîïåéñêàòà ñèãóðíîñò çàâèñè
îò åäèíñòâîòî âúòðå â ÍÀÒÎ
Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ ìîæå äà âëåçå
â àëèàíñà â íà÷àëîòî íà 2020 ã.

ЕС постигна
споразумение за бюджета
си за 2020 г. Представители
на правителствата на 28-те
страни членки и депутати се
споразумяха за 153,6 млрд.
евро разходи за догодина.
Допълнителни средства ще
бъдат отпуснати за борбата
с климатичните промени, с
безработицата сред младе-
жите и за дигитализацията.
Средствата за подкрепа на
Турция като страна - кан-
дидат за членство в ЕС, са
намалени с около 85 млн.
евро в сравнение с първо-
началните планове.
Турция
е наясно, че подкрепата на
САЩ за сирийските кюрдски
Сили за защита на народа
(СЗН) няма да бъде прекра-
тена незабавно, заяви
турският президент Реджеп
Ердоган. Той добави, че
борбата на Анкара срещу
сирийските кюрдски мили-
ции, които смята за теро-
ристична групировка, ще
продължи. Ердоган каза, че
Турция ще продължи борба-
та срещу СЗН, докато
всички заплахи за Турция не
бъдат елиминирани.
Бившият премиер
на Пакистан Наваз Шариф,
който е осъден за корупция,
напусна вчера страната за
лечение в Лондон. Той
отпътува от град Лахор със
специално оборудван
самолет, след като съдът му
разреши да пребивава 4
седмици в чужбина по
медицински причини. Преди
това изпълнението на
присъдата му бе замразено
с 8 седмици по същите
причини. По-рано тази
година 69-годишният Шариф
бе осъден на 7 г. затвор по
обвинения в корупция.
Шариф, който е бил преми-
ер на Пакистан на три пъти,
бе свален от власт от
Върховния съд през 2017 г.
заради корупция.
Световният ден
на тоалетната бе отбелязан
вчера. Той е обявен от
Общото събрание на ООН и
е призван да фокусира
вниманието върху пробле-
мите на хората, които нямат
достъп до санитарно-
технически средства.  От
ООН отбелязват, че близо
60% от световното населе-
ние (около 4,2 млрд. души)
или нямат тоалетни вкъщи,
или че те не са оборудвани
с канализация. В световен
мащаб около 80% от
фекалните води попадат
обратно в екосистемите без
каквато и да било обработ-
ка или вторично използва-
не. Едва 39% от глобалното
население (около 2,9 млрд.
души) са обезпечени с
адекватното санитарно
обслужване, при което
фекалните води подлежат на
безопасна обработка. По
данни на ООН подобряване-
то на санитарното обслуж-
ване заедно с осигуряването
на безопасна питейна вода,
може да предотврати в
планетарен мащаб всяка
година около 842 000
смъртни случая.

Снимки Пресфото БТА

О Б Я В А
Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решение на Съвета

на директорите по Протокол от 08.11.2019 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-
219/18.11.2019 г. открива процедура за отдаване под наем за срок от три години на активи,
стопанисвани от клон "Марица", гр. Пловдив.

1. Навес, с площ от 48 кв. м, разположен в УПИ III, кв. 16, с площ 2.080 дка по КРП на
с. Калояново, община Калояново, с предназначение на отдаването: за  гараж.

Начална цена: 669 /шестстотин шестдесет и девет/ лева годишно без ДДС.
2. Помещение с площ 24.39 кв. м, разположено в двуетажна административна сграда,

с площ 120 кв. м,  разположена в УПИ III, кв. 16,  с площ от 2.080 дка по КРП на с.
Калояново, община Калояново, с предназначение на отдаването за зъболекарски кабинет.

Начална цена: 694 /шестстотин деветдесет и четири/ лева годишно без ДДС.
2. Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"

№ 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния
директор на Дружеството на 05.12.2019 г. от 11 часа.

3. Повторна дата: 12.12.2019 г. от 11 часа.
Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на

"Напоителни системи" ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на
търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: по 50 /петдесет/  лева
без ДДС, сума, която не се възстановява, платима в касата на "Напоителни системи" ЕАД,
гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до
деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня, предхождащ датата на търга
вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на докумен-

тите за участие са в тръжната документация
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София, бул.

"Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

О Б Я В А
Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решение на Съвета

на директорите по Протокол от 08.11.2019 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-
220/19.11.2019 г. открива процедура за отдаване под наем за срок от три години на актив,
стопанисван от клон "Марица", гр. Пловдив:

Склад за поливна техника, включващ дворно място /стопански двор № 8, представля-
ващ п.и. с идентификатор 63567.88.779, с площ от 4 702 кв. м, ведно с изградена в имота
масивна, едноетажна сграда с идентификатор 63567.88.779.1, ЗП по скица от 193 кв. м и с
предназначение: селскостопанска сграда, разположени в землището на с. Ръжево Конаре,
община Калояново за склад,

 Начална цена 4764 /четири хиляди седемстотин шестдесет и четири/ лева годишно без
ДДС.

2. Търгът ще се проведе "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"
№ 136, ет. 3, зала 1 /при закрито заседание/ от Комисия назначена от Изпълнителния
директор на Дружеството на 11.12.2019 г. от 11 часа.

3. Повторна дата: 17.12.2019 г. от 11 часа.
Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на

"Напоителни системи" ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на
търга вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300 /триста/ лева без
ДДС, сума която не се възстановява, платима в касата на "Напоителни системи" ЕАД,
гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ"№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до
деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня предхождащ датата на търга вкл.
всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на докумен-

тите за участие са в тръжната документация
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София, бул.

"Цар Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

:
Íàêðàòêî

Генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг
заяви на пресконференция
в Брюксел, че пактът няма
да въоръжава космоса, но
следва да е в готовност да
защити разположените в
орбита технически средст-
ва, които осигуряват
нормалното всекидневие
на хората.

Грузинската полиция разчисти
в понеделник вечерта палатко-
вия лагер пред парламента в

Тбилиси, изграден от демонст-
ранти, настояващи за предс-

рочни избори. Силите на реда
използваха водни оръдия и

сълзотворен газ срещу
протестиращите и извършиха

18 ареста. Недоволни от
неизпълненото обещание на
управляващите за въвеждане

на чисто пропорционална
изборна система, хората

блокираха в края на миналата
седмица входовете на парла-

ментарната сграда.

политически, културни,
поясни той.

По неговите думи днес
се наблюдават различия в
оценката за събитията в
Сирия. Според него съюз-
ниците са единодушни, че
Турция има основателни
притеснения за своята
сигурност.

Столтенберг заяви, че
Китай инвестира силно
във въоръжение от най-
ново поколение и това се
отразява на сигурността
на страните от НАТО.
Ядрените способности на
НАТО са най-голямата
сила за сдържане, посочи
той. Генералният секретар
допълни, че ядрените сили
на САЩ, включително
разположеното в Европа
въоръжение, са най-
голямата гаранция за
европейската сигурност.

Столтенберг приветства
връщането на задържаните
от Русия украински кора-

би. Той изрази надежда
това да доведе до напре-
дък по изпълнението на
споразуменията от Минск
и до постигането на поли-
тическо решение за Украй-
на.

Столтенберг съобщи, че
външните министри от
НАТО днес ще обсъдят
отношенията с Русия и
Китай и въпросите за

оръжейния контрол.
По повод окончателното

ратифициране на протоко-
ла за присъединяването на
Северна Македония към
алианса той съобщи, че
остава още твърде малко.
Той изрази очакването
Северна Македония да се
присъедини към НАТО в
първите месеци на следва-
щата година. ççççç
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САЩ вече не смятат, че
израелските селища на
Западния бряг на река
Йордан нарушават между-
народното право, заяви на
пресконференция държав-
ният секретар Майк Пом-
пейо.

"Администрацията на
президента Доналд Тръмп
преразгледа подхода на
администрацията на пре-
зидента Барак Обама към
еврейските селища. Строи-
телството на израелски
граждански селища на
Западния бряг не предс-
тавлява нарушение на
международното право",
каза Помпейо. Държавни-
ят секретар на САЩ
добави, че с тази промяна
на позицията си Вашинг-
тон "увеличава вероятност-
та за мир", отбелязва ДПА.
Според Помпейо тази
стъпка отговаря на "факти-
те на терена" и дава шанс
на израелци и палестинци
"да се срещнат и да наме-
рят политическо решение
на този продължаващ

Сидни потъна вчера в
дебела отровна мъгла, под-
хранвана от пушека от по-
жарите, които бушуват по
източното крайбрежие на
Австралия от петък, преда-
де АФП.

Замърсяването на въз-
духа в града стигна "опас-
ни нива", сочат официал-
ни съобщения, според ко-
ито концентрацията на фи-
ни прахови частици е дос-
тигнала в някои квартали

Ïîæàðè â Àâñòðàëèÿ îáâèõà
Ñèäíè â îòðîâíà ìúãëà

Демонстрациите
срещу управлява-

щите в Ливан
навлизат във

втория си месец
без изгледи за

политически
изход. Протестите
в Ливан продъл-

жават от 17
октомври против
почти непроменя-

щата се от
десетилетия
политическа

класа, смятана за
корумпирана и
неспособна да
сложи край на
икономическия

застой.

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Ïðåìàõâà ñå âàæíà áàðèåðà ïðåä àíåêñèðàíåòî íà
ïàëåñòèíñêà òåðèòîðèÿ, ïèøå "Íþ Éîðê òàéìñ"

Мъглата в щатската столица Сидни се дължи до голяма степен на дима
на гигантския пожар, вилнеещ в два национални парка на стотина

километра северозападно от града. Пламъците бушуват от няколко дни
и са изгорели вече близо 1 400 000 дка савана.

Решението на администрацията на Доналд Тръмп  е най-новият
политически подарък за израелския премиер Бенямин Нетаняху,

който обеща в две предизборни кампании тази година да работи за
анексирането на Западния бряг

186 на милион - сравнима
с тази в индийската сто-
лица Делхи. На местните
жители е препоръчано по
възможност да не излизат
навън. По обяд мъглата за-
почна да се разсейва, но
според метеоролозите ве-
черта отново ще се сгъс-
ти. Смята се, че фините
частици дразнят дихател-
ните органи и влошават
сърдечните и белодробни-
те заболявания, каза Ри-

Ïîìïåéî: ÑÀÙ ïîâå÷å íå ñìÿòàò
èçðàåëñêèòå ñåëèùà çà íåçàêîííè

Сблъсъци избухнаха пред
ливанския парламент, след
като протестиращи попречи-
ха на депутати да влязат в
сградата, разгневени, че е
насрочена сесия на законо-
дателния орган, без в стра-
ната да е сформирано ново
правителство, предаде АП.

Когато един от депутати-
те се насочи към парламен-
та и не беше допуснат да
влезе от протестиращите,
неговите охранители откри-
ха огън във въздуха, за да
му проправят път. При ин-
цидента няма пострадали. В

чард Брум от здравните
власти в югоизточния щат
Нов Южен Уелс.

Шестима души са заги-
нали и стотина къщи - раз-
рушени, при пожари в ща-
тите Нов Южен Уелс и Ку-
инсланд от началото на по-
жароопасния сезон през
септември. Очакват се по-
вишени температури - до
40 градуса, силни ветрове
и намалена влажност на
въздуха, което увеличава
риска от нови пожари и
днес. Над 110 огнища на
пожари все още са актив-
ни. Пламъците са обхвана-
ли повече от 10 000 000 дка
растителност. ç

Ëèâàíñêèÿò ïàðëàìåíò
îòëîæè ñåñèÿòà ñè,
ïðîòåñò áëîêèðà ñãðàäàòà

резултат на блокадата и лип-
сата на кворум в залата вче-
рашната  сесия на ливанс-
кия парламент бе отложена
за по-късна дата, която ще
бъде определена допълни-
телно, се казва в изявление
на законодателния орган.
По улиците около сградата
на парламента се забеляз-
ва повишено присъствие на
силите за сигурност. Сесия-
та миналия вторник също бе
отложена заради общонаци-
оналните протести, обхвана-
ли Ливан от средата на ок-
томври. ç

безкрайно проблем".
Политиката на предиш-

ния президент Барак
Обама не е допринесла за
напредък към мира, отбе-
ляза държавният секретар.
Действията на САЩ не
предполагат какъв ще бъде
статутът на Западния бряг
в евентуалното бъдещо
мирно споразумение за
решаване на конфликта,
подчерта Помпейо.

Досегашната американ-
ска политика се основава-
ше на юридическа позиция
на Държавния департа-
мент от 1978 г., според
която създаването на
колонии в тези територии
"не съответства на между-
народното право", припом-
ня АФП. Помпейо обаче
отбеляза, че изявленията
на Вашингтон са били
непоследователни и САЩ
са заели категорична
позиция едва през 2016 г.

Държавният секретар
Майк Помпейо обяви
обрата в датиращата от
четири десетилетия поли-

тическа позиция на САЩ,
с който всякакви усилия
за постигане на мир може
да са обречени. С това
изявление се премахва
важна бариера пред
анексирането на палестин-
ска територия, коментира
американският в. "Ню
Йорк таймс". Досега САЩ
определяха тези селища
като нелегитимни, а палес-
тинците искат Западния
бряг за своя бъдеща
държава. Тази тяхна цел се
подкрепя от ООН, евро-
пейските правителства и
американските съюзници в
Близкия изток, припомня
изданието.

Изявлението на Помпе-
йо беше осъдено от палес-
тинската страна още
преди той да го произне-
се, отбелязва Ройтерс.
Ханан Ашрауи, палестинс-
ки преговарящ и член на
изпълнителния комитет на
ООП, заяви в Туитър преди
пресконференцията, че
позицията на САЩ е "нов
удар по международното

право, справедливост и
мир".  Позицията на Русия
към въпроса за строежа
на израелски селища на
Западния бряг остава
непроменена, заяви руско-
то външно министерство.
Москва смята, че е необ-
ходимо комплексно поли-
тическо решение на изра-

елско-палестинския конф-
ликт на основа на решени-
ето с две държави в
границите от 1967 г. Русия
неведнъж е заявявала, че
единственият начин за
решаване на противоречи-
ята между страните са
преките преговори, при-
помня ТАСС. ç
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Éîðäàí Ëå÷êîâ íå êàçâà èñòèíàòà

Президентът на
Славия и член на
Изпълкома на БФС
Венцеслав Стефанов
гостува в предаването
"Тази сутрин" по bTV.
Той коментира проб-
лемите в управление-
то на футболната
централа и поведение-
то на вицепрезидента
Йордан Лечков, който
оспорва вписването
на временния бос на
БФС Михаил Касабов.
"Според решението,
което взехме на
последния Изпълком,
временно изпълняващ
длъжността е Михаил
Касабов. Йордан
Лечков също беше от
тези, които взеха
решението. Всички се
подписаха, но ако той
не се е подписал,
това говори лошо за
него. Решихме едино-
душно сегашното
ръководство да си
подаде оставката,
след като Борислав
Михайлов подаде
своята. Не знам защо
Йордан Лечков прави
така, че да изостря
обстановката. Има
стенограма. За да я
видите, може да ви
съдейства Михаил
Касабов. Мога да
кажа, че Лечков не
казва истината", обяви
Венци Стефанов.

"Йордан Лечков не
е човекът, който ще
решава съдбата на
хората в БФС. Не
знаех, че е туристи-
ческа фирма и че се
грижи за пътуването и

Венци Стефанов похвали Емил
Костадинов и Ангел Стойков,
защити Ивелин Попов

Дания се класира за
Евро 2020, след като взе
нужната точка от госту-
ването си на Ирландия
в Дъблин. Двата отбора
завършиха при резултат
1:1 на "Авива Стейдиъм",
което остави "червения
динамит" на второ мяс-
то в група D  зад отбо-
ра на Швейцария. Дву-
боят бе директна битка
за класиране на фина-
лите, като Дания бе в
по-изгодна изходна по-
зиция, защото имаше
нужда само от точка.

Първото полувреме
бе равностойно, с мно-
го битка и без особени
възможности за гол. До-
макините започнаха
много ентусиазирано

Äàíèÿ ïîñëåäâà Øâåéöàðèÿ íà Åâðî 2020

Група D
Ирландия - Дания 1:1

0:1 Мартин Брайтуайт (73), 1:1 Мат Дохърти (85)
Гибралтар - Швейцария 1:6

0:1 Седрик Итен (10), 0:2 Рубен Варгас (50), 0:3
Кристиан Фаснахт (57), 1:3 Рийс Стик (74), 1:4
Лорис Бенито (75), 1:5 Седрик Итен (84), 1:6 Гра-
нит Джака (86)

Крайно класиране
1. Швейцария 19-6 17
2. Дания 23-6 16
3. Ирландия 7-5 13
4. Грузия 7-11 8
5. Гибралтар 3-31 0

Група F
Швеция - Фарьорски острови 3:0

1:0 Себастиан Андерсон (29), 2:0 Матиас Сван-
берг (72), 3:0 Джон Гуидети (80)
Испания - Румъния 5:0

1:0 Фабиан Руис (8), 2:0 Жерард Морено (33), 3:0
Жерард Морено (43), 4:0 Адриан Рус (45-автогол),
5:0 Микел Оярсабал (90+2)

Малта - Норвегия 1:2

0:1 Джошуа Кинг (7), 1:1 Паул Фенех (40), 1:2
Александър Сьорлот (62)

Крайно класиране
1. Испания 31-5 26
2. Швеция 23-9 21
3. Норвегия 19-11 17
4. Румъния 17-15 14
5. Фарьорски о-ви 4-30 3
6. Mалта 3-27 3

Група J
Лихтенщайн - Босна и Херцеговина  0:3

0:2 Елдар Чивич (57), 0:2 Армин Ходжич (64), 0:3
Армин Ходжич (72)
Италия - Армения 9:1

1:0 Чиро Имобиле (8), 2:0 Николо Дзаниоло (9),
3:0 Николо Барела (29), 4:0 Чиро Имобиле (33),
5:0 Николо Дзаниоло (64), 6:0 Алесио Романьоли
(72), 7:0 Жоржиньо (76-дузпа), 8:0 Рикардо Ор-
солини (78), 8:1 Тигран Барсегян (79), 9:1 Феде-
рико Киеза (81)
Гърция - Финландия 2:1

0:1 Теему Пуки (27), 1:1 Петрос Мандалос (47), 2:1
Константинос Галанопулос (70)

Крайно класиране
1. Италия 37-4 30
2. Финландия 16-10 18
3. Гърция 12-14 14
4. Босна 20-17 13
5. Армения 14-25 10
6. Лихтенщайн 2-31 2

Êâàëèôèêàöèè çà Åâðî 2020 -
ïîñëåäåí êðúã

Президентът на Славия Венци Стефанов е един от най-
активните членове на Изпълкома на БФС, който изразява

публично своето мнение за случващото се в родния футбол

Националите на Дания ликуват на стадиона в Дъблин
Снимка Пресфото БТА

хотелите. Той е опре-
делен да отговаря за
националния отбор и
да помага със съвети.
Виждате обаче каква
е ситуацията там.
Емил Костадинов
отговаря за юношес-
ките гарнитури и
младежкия национа-
лен отбор, където има
напредък. Тези момче-
та, които разбиха
Полша с 3:0, бяха
събрани от Ангел
Стойков преди шест
години. Запомнете
това име. Те са негови
рожби. Сегашният му
отбор (U19) също
стигна до елитните
квалификации. Сега
са в Турция и Емил
Костадинов е плътно
до отбора. Проблемът
при нас е, че имаме
качествени деца,
които се развиват на
ниво до 21 години, но
след това се къса
връзката. Защото не
им се дава шанс да
играят в отборите, а
се взимат чужденци",
попита босът на
Славия.

"След оставката на
Борислав Михайлов
започнаха да се
пораждат порочни
практики: "Аз искам,
той иска, друг иска да
стане президент на
БФС." Много кандида-
ти се появиха. Сигур-
но са 99. Няма да се
изненадам, ако Йоло
Денев се кандидатира.
Дали Емил Костади-
нов е готов за прези-
дент на БФС? Емо не

страда от болни
амбиции, той е кротък
човек, върши си
отлично работата, но
не мисля, че има
желание да е канди-
дат за БФС, защото
не обича да се навеж-
да. Любо Пенев е
добро момче, хубаво
играе тенис, разбира
от футбол, но... Не
мисля, че Димитър
Бербатов е вариант.
Той обича да гледа
нещата отгоре, той е
голямата работа.
Трябва човек, който
обича децата, футбо-
ла. Нужен е доказан
човек. Борислав
Михайлов с възмож-
ностите си, контактите
си и авторитета си
направи така, че
непопулярната във
футбола България да
има толкова предста-
вители в структурите
на УЕФА", каза още
Стефанов.

"За мен Ивелин

Попов е прав да се
откаже от национал-
ния отбор. Той е
мъжко момче и не
обича някой да му се
качва на главата. Има
сърце и дупе. Явно му
е писнало всички да
се правят на начални-
ци. Отиде да говори с
феновете на мача с
Англия, когато другите
се прибраха. За мен
ситуацията с расизма
беше постановка. Кой
я е наредил, не мога
да кажа", продължи
президентът на Сла-
вия.

"Защо не питате
Лечков кога ще има
конгрес? Нали той
определя. Трябва да се
внимава, защото ако
изборът е през януари
или март, ще се
обърка провеждането
на първенството. Ще
бъдат засегната рабо-
тата на различни
комисии", завърши
Венцеслав Стефанов. ç

втората част, но не ус-
пяха да стигнат до така
желания гол. Вместо то-
ва с първия си точен
удар в мача Дания из-
лезе напред в резулта-
та. Това се случи в 73-
тата минута, когато ре-
зервата Мартин Брайту-
айт отбеляза. В 85-ата
минута Мат Дохърти за-
сече много добро цент-
риране на Стивънс и из-
равни. До края на ре-
довното време и в чети-
рите минути продълже-
ние се игра пред врата-
та на Каспер Шмайхел,
но Дания оцеля и се кла-
сира за Евро 2020.

Ирландия ще има
втори шанс за класира-
не през баражите. ç

Äåðìåíäæèåâ ðàçêðè
ðàçëèêàòà ìåæäó
Ëåâñêè è Ëóäîãîðåö

Селекционерът на националния отбор на
България - Георги Дерменджиев, даде ин-
тервю за "Гонг", в което сподели мнението
си за Левски и Лудогорец. "Лудогорец е
изключително различен като управление.
Това е клуб на средноевропейско ниво. Кап-
сулован отбор, който има идея, която се
следва от всички, от ръководство, треньо-
рите и футболистите. Затова ги има успе-
хите, няма разногласия, няма коментира-
не. Европейски начин на управление и ка-
то ги има осигурените средства от Кирил и
Георги Домусчиеви, които контролират про-
цеса, и се получава всичко. Нека другите
отбори да се опитват да ги догонват, а не
да се опитват да ги съборят", заяви Дер-
менджиев.

"Левски с това управление, което има,
с публиката, която има, постепенно ще вър-
вят нагоре. Разбира се, ще е необходимо
малко време, имат идеология, която след-
ват. Като се има предвид собствениците, в
скоро време в Левски ще вдигнат класата
на отбора и на управлението", смята опит-
ният специалист. ç

ñëåä çäðàâà
áèòêà â Äúáëèí
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Революция" - сериал,

34 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" - сериал,

35 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.20 Киносалон БСТВ: "Ив Сен Лоран"

(2014 г.), Франция
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Джентълмени с къс-

мет" (1971 г.), СССР
21.55 "За историята - свободно" (п)
22.55 Новини (п)
23.25 "България се събужда" (п)
01.30 "Гласове" (п)
02.30 "Лява политика" (п)
03.30 "Дискусионен клуб" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Дързостта да бъдеш пръв - докумен-

тален филм /България, 2016 г./, ре-
жисьор Емил Михов

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Мили бате!... Писма на един дакел -

тв филм
14.45 Сребристият жребец - аним. 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 /27

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 - тв филм /13,

последен епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /27

епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 4 - тв филм /13,

последен епизод/п/ (12)

bTV

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

мация, сериал, с. 4, еп. 22
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. 59
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 14
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с. 3, еп. 6
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп. 16
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп.

26
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. 12
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 8
01.30 "Друговремец" - сериал, с. 4, еп. 8
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 15

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 2, еп. 13 - 16

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 11

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 15

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 2
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 10
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 5
13.00 "Над закона" - екшън, криминален,

трилър (САЩ, 1988), в ролите: Сти-
вън Сегал, Шарън Стоун, Пам Гриър,
Хенри Силва и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 12

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 16

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 6
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 11
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 3, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с. 3, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "В окото на буря-

та" - трилър, екшън (САЩ, 2014), в
ролите: Ричард Армитидж, Сара Уейн
Калис, Мат Уолш, Макс Дийкън, Ней-
тън Крес, Алиша Дебнъм-Кери и др.

23.45 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 9

00.45 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 3
01.45 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 12
02.45 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 6
03.45 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп. 11
04.45 "4x4" - предаване за офроуд автомо-

били, с. 4, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
05.30 "Страхотни новини" - сериал
06.00 "Страхотни новини" - сериал, еп. 2, 3
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 пролет), еп. 9, 10
10.00 "София Грейс и Роузи: Кралско прик-

лючение" - семеен, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2014), в ролите: София
Грейс, Роузи Маклеланд, Джаки Аки-
лиъс, Натали Бекър и др.

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

ал, еп. 107
17.00 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

23, 24

18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.
14, 15

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,
еп. 6

20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп. 4
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

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

еп. 22, с. 8, еп. 1
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп. 13, 14
00.00 "София Грейс и Роузи: Кралско прик-

лючение" - семеен, комедия, приклю-
ченски (САЩ, 2014)

02.00 "Страхотни новини" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,
еп. 3, 4

08.15 "Дъщеря ми трябва да живее" - кри-
минален, психотрилър (тв филм, Ка-
нада, 2014), в ролите: Джоел Картър,
Маделин Мартин, Пол Попович, Сър-
джио Ди Зио и др.

10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,
еп. 5, 6

12.30 Телепазар
12.45 "Виновна" - трилър, криминален (Ка-

нада, 2014), в ролите: Ерин Сандърс,
Алекс Пакстън Бийзли, Катрин Дент,
Майкъл Уудс и др.

14.30 "Еверест" - приключенски, драма (Ве-
ликобритания, САЩ, Исландия, 2015),
в ролите: Джейсън Кларк, Томас Райт,
Робин Райт, Майкъл Кели, Емили
Уотсън, Сам Уърдингтън, Елизабет
Дебики, Джош Бролин, Кийра Найт-
ли, Джейк Джиленхол, Ванеса Кърби,
Ингвар Сигурдссон и др.

17.00 "Най-голямата лъжа" - трилър (тв
филм, Канада, 2015), в ролите: Фран-
ческа Истууд, Дженифър Копинг, Ана
Галвин, Рорк Кричлоу, Питър Бра-
йънт, Артин Браун и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Когато се появи ти" - приключенски,

комедия (САЩ, 2018), в ролите: Ейса
Бътърфилд, Мейзи Уилямс, Нина Доб-
рев, Пейтън Лист, Кен Джонг, Тайлър
Хеклин, Дейвид Кекнър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Смокинг" - фантастика, екшън, коме-

дия (САЩ, 2002), в ролите: Джеки
Чан, Дженифър Лав Хюит, Питър Стор-
меър, Деби Мазар, Джейсън Айзъкс

23.00 "Последната крепост на хората" -
екшън, приключенски (Швейцария,
САЩ, 2017), в ролите: Юлиан Шаф-
нер, Джон Кюсак, Кармен Арджен-
дзиано, Айлийн Груба и др.

00.45 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 5, 6

03.00 "Край морето" - драма, романтичен
(САЩ, 2015), в ролите: Анджелина
Джоли, Брад Пит, Мелани Лоран,
Мелвил Пупо, Нилс Ареструп [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) - сери-

ал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериал, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал, се-
зон 2

08.45 "Любовна хижа" - романтична коме-
дия с уч. на Кристина Плайт, Аугуст
Шмьолцер, Ян Сосниок, Елфи Ешке

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

12.00 "Любов извън играта" - романтична
комедия с уч. на Емили Кини, Джон
Риърдън, Хейли Сейлс, Луиза Д’Оли-
вейра, Патрик Сабонги и др. /п/

14.00 "В кадър"
14.30 "Огледало с две лица" - романтичен

филм с уч. на Барбара Стрейсънд,
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, Ло-
рън Бакол, Джордж Сийгъл, Мими
Роджърс, Ел Макфърсън, Бренда Ва-
каро и др. /п/

17.00 "Замръзналото кралство" - анимаци-
онен филм /п/

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

сериал, сезон 3
21.00 "БСП - Бесни Страшни Пенсии" -

екшън-комедия с уч. на Брус Уилис,
Морган Фрийман, Джон Малкович,
Ричард Драйфус, Хелън Мирън, Ме-
ри-Луис Паркър, Карл Ърбън, Браян
Кокс и др.

23.20 "От местопрестъплението: Маями " -
сериал, сезон 3 /п/

00.20 "Сикарио" - криминален екшън с уч.
на Емили Блънт, Бенисио Дел Торо,
Джош Бролин, Джефри Донован,
Джон Бърнтол, Даниел Калууя, Раул
Труджило, Максимилиано Ернандес и

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 20 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.

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 221

ВОДОРАВНО: Паганини (Николо). Аваси. Весели-
нов (Георги). Рал (Фьодор). Парог. Коканова (Неве-
на). Ла Валета. Акан. Рецитал. Ротас (Василис). РИ-
КИ. Рик. "На М". Вит. Витанов (Теодоси). Ви. Дек.
Вапа. Игор. КА. АМАТИ. Илава. "Матенадаран". ПА-
САТ. Тенеке. Имами. АН. Вал. Хамалин. Гара. Пир.
РОМИКА. Коларова (Вяра). Аба. Танев (Лъчезар).
Санидин. Сет. Гонерил. Не. МОКА. Ини. Обет. Каро-
лина. Отира
ОТВЕСНО: "Кавалер и дама". Апотема. "Гераците".
Асимилатор. Масовик. Катамаран. Ко (Жан). Нега-
тив. Метал. Регал. Рил. Ла. Иван. Мирово. Никел.
Татаринов (Владимир). НИН. Кинот. "Рапид". Масе-
на (Андре). Окарина. АТАРИ. Ари. Сава. Око. "Ирен".
Кини (Енрике). Нат (Мари Жозе). Вилан. "Га". Илот.
Каро-Кан. Ганева (Росица). Ад. БИ. Сава Савов. Ка-
рабинер. "Милан". Мирабела. Анета.

Днес от запад ще започнат превалявания, ко-
ито до вечерта ще обхващат по-голямата част от
страната. На места валежите ще бъдат интензив-
ни, но краткотрайни. Възможно  е и да прегърми. Още следобед от
запад валежите ще спират. Температурите ще останат без съществе-
на промяна. В четвъртък валежите ще спрат, последно - в североиз-
точните райони. Температурите ще се понижат с 1-2 градуса  и мини-
малните ще бъдат от 3 до 9, на изток до 12 градуса, а дневните - от
11 до 16 градуса. В петък с усилване на вятъра от изток, над стра-
ната ще нахлува по-студен въздух. От петък до неделя ще бъде об-
лачно, дъждовно, а температурите ще се понижат. Минималните стой-
ности ще бъдат от 4 до 9 градуса, а максималните - от 6 до 11. Най-
студено ще бъде в събота, когато дневните стойности почти никъде
няма да превишат 10 градуса. Ще превалява дъжд, в планините над
900-1200 метра надморска височина - слаб сняг. По-съществени ще
бъдат преваляванията в петък.

В събота и неделя ще бъде облачно, но без валежи. Минимал-
ните температури ще са от 1 до 6 градуса, а максималните от 12 до
20 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Смокинг" - фантастика, екшън,
комедия, в ролите: Джеки Чан, Дженифър Лав Хюит,

Питър Стормеър, Деби Мазар, Джейсън Айзъкс
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Стана известен
съперникът на Тервел
Пулев за битката
в Пловдив. Това е америка-
нецът Дешон Уебстър, а
мачът, който ще е 15-и за
нашия боксьор на професио-
налния ринг, е на 14
декември в зала "Колодру-
ма". Победителят ще вземе
интерконтиненталната титла
в полутежка категория.
Уебстър е родом от Канзас
Сити. На 28 години е и за
първи път ще се боксира
извън родината си.
Симеон Славчев е
разтрогнал договора
с азербайджанския си клуб
Карабах, съобщава автори-
тетното местно издание APA.
В информацията се твърди,
че националът  ще облече
екипа на Левски от 1 януари
2020 година. Славчев е в
Карабах от година и полови-
на, като за това време има
39 мача и 2 гола. През
настоящия сезон обаче той
не играе често, което го
кара да потърси промяна.
Аржентина и Уругвай
завършиха 2:2
в приятелска среща, която
се игра на стадион "Блум-
фийлд" в Тел Авив. Главни
действащи лица в него бяха
съотборниците в Барселона
Луис Суарес и Лионел Меси.
И двамата записаха по гол и
асистенция. Единсон Кавани
(34) вкара 50-ия си гол за
"урусите" след пас на Суарес
и ги изведе напред в
резултата, а след това Меси
асистира от фаул на Серхио
Агуеро (63) за 1:1. Луис
Суарес (68) от пряк свобо-
ден удар изведе Уругвай
отново напред в резултата, а
в добавеното време Лионел
Меси (90+2-дузпа) спаси
"гаучосите" от поражение.

:

Íàêðàòêî

Мениджърът на Григор
Димитров - Георги Стоиме-
нов, призна, че в момента
се търси нов треньор на
най-добрия български
тенисист и вече има
списък с потенциални
имена. "Григор е много
чувствителна личност. Той
обича да си харесва
нещата. Трудно е, ако я
няма тази свързаност на
друго ниво между Григор
Димитров и човека до
него. Колкото и да се
опитва да гледа професио-
нално на нещата - тоест
треньорът да има конкрет-
ните качества, да отговаря
на изискванията като CV,
съществува обаче този
фактор с усещането за
човека, а това играе
страхотна роля. Аз винаги
давам следния пример -
когато Григор започна
работа с Роджър Рашийд,
първият му турнир беше в
Стокхолм. Рашийд можеше
да дойде в четвъртък.
Григор спечели турнира.
Никой не си е помислил,
че благодарение на при-
съствието на треньора и
сериозните му съвети,
свързани с техниката на
играта, Димитров е спече-
лил турнира. Би било
лекомислено. Тоест тази
емоционална обвързаност

е много важна за играчи-
те, особено за Григор",
разкри мениджърът на
най-добрия ни тенисист.

Стоименов обяви пред
Tenniskafe.com, че Григор
Димитров е поканил отбора
на България за ATP Cup да
се събере по-рано в Австра-
лия, така че да може да
разговаря с всички от
състава. Турнирът започва
на 3 януари, а България е в
група с Великобритания,
Белгия и Молдова. В съста-
ва на националния отбор
освен Григор Димитров
попадат още Димитър
Кузманов, Александър
Лазаров, Александър Донс-
ки и Адриан Андреев.

"ATP Cup е с голямо
бъдеще. Аз съм говорил с

повечето от играчите -
всеки е изключително
емоционален за това
участие. Идеята е всички да
заминат по-рано. Григор ще
бъде там и ако всеки от
отбора успее, ще бъде
прекрасно. Така заедно ще
тренират и ще говорят",
каза Стоименов.

"ATP Cup е създаден,
защото имаше пазарно
място за такъв турнир.
Организаторите на Купа
Дейвис отказаха да се
променят с годините -
турнирът се организира от
ITF, която се оказа по
закостеняла институция по
отношение на приемането
на някои истини. Аз много
уважавам стъпката от
страна на АТР и инициати-

вата им с Купа Дейвис да
направят едно състезание,
но от Международната
федерация по тенис са
отказали. Независимо от
историческия статут на
Купа "Дейвис", трябва да
се търси някаква промяна.
В България има и допълни-
телен фактор - това е
фактът, че разликата между
Григор и останалите е
доста голяма и за да играе
на Купа Дейвис, той трябва
да прави допълнителни
компромиси. Тук е въпро-
сът как Григор помага
повече на България - като
е добър в това, което
прави и е в топ класацията
в света, или ако играе за
Купа Дейвис", каза Георги
Стоименов.ç

Оглавяваната от инженер Дан-
чо Лазаров волейболна федера-
ция отвърна на Инициативния ко-
митет, който настоява за сваля-
нето му от власт. Както вече ста-
на ясно, ЦСКА и Левски в лицето
на Александър Попов и Владимир
Николов, подкрепени от още дос-
та водещи клубове, обявиха, че
е крайно време да настъпи про-
мяна, както и алармираха за от-
правяни заплахи към отборите
от страна на настоящите управ-
ници.

Âîëåéáîëíàòà ôåäåðàöèÿ ïðèçîâà
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Вече има списък с
потенциални имена, разкри
мениджърът на тенисиста
Георги Стоименов

Мениджърът Георги Стоименов разкри, че Григор Димитров си търси нов треньор

Инж. Данчо Лазаров и ком-
пания обаче им отвръщат, като в
писмото до медиите заявяват, че
"това са голословни твърдения,
хвърлени в публичното простран-
ство, без да са подплатени с ни-
то едно доказателство и нито
един конкретен пример".   От фе-
дерацията приканват всеки клуб,
върху който е оказван натиск, от
каквото и да е естество, да сиг-
нализира прокуратурата, като
представи съответните доказател-
ствени материали.ç

Мениджърът на Ливърпул Юр-
ген Клоп посочи най-омразното
му място във футбола.  "Нена-
виждам стадиона на Севиля. При-
чината е атмосферата, която се
създава там. Всъщност не искам
да обидя никого от феновете на
този клуб. Това е комплимент",
обяви 52-годишният германец

Êëîï ïîñî÷è íàé-îìðàçíèÿ ìó ñòàäèîí
пред "Марка".

Клоп със сигурност има неп-
риятни спомени от гостуване на
"Рамон Санчес Писхуан". През но-
ември 2017 г. заедно с Ливър-
пул той гостува на Севиля. Тимът
му водеше с 3:0, но в крайна
сметка срещата завърши при ре-
зултат 3:3.ç


