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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Скоро може да се появи възможност
събранията на етажната собственост да се
провеждат и чрез онлайн връзка с някоя
от платформите за онлайн срещи, освен
само присъствено. Това става ясно от
предложените от служебното правителство
промени в Закона за управление на етаж-

Ñúáðàíèÿòà
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ната собственост (ЗУЕС), съобщава
"Сега". Според вносителите така ще
може да се увеличат възможностите за
участие на повече собственици, ползва-
тели и обитатели и с цел улесняване и
подобряване на комуникацията в етажна-
та собственост. < 2
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Гърция не може да покрие
търсенето на дърва за
огрев на вътрешния
пазар. Цените са увели-
чени почти два пъти в
сравнение с миналата
година, предаде БНР.
Поради студеното зимно
време в Северна Гърция
в този район търсенето
е най-силно и цените са
много високи, коментират
пред медиите търговци.
Георгиос Папагеоргиу,
собственик на мандра и
търговец на едро, заяви
пред телевизия "Опън",
че е прекратен вносът от
България. Според него
причината е, че у нас две
фирми имат монопол на
търговията на дърва за
огрев и продават на
много висока цена. За да
овладее кризата с
цените, правителството
раздава безплатно дърва
на жителите във високите
райони на страната.
Министърът на развитието
Георгиадис заяви, че тази
седмица ще се постави
таван на цените на
дървата за огрев, за да
няма спекула. ç
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Българският национал
Илиян Стефанов попадна
в идеалния отбор в
Лигата на нациите.
24-годишният халф на
Левски беше отличен за
силното си представяне
за "трикольорите"  при
победата с 5:1 над
Гибралтар в мач от Група
4 на Лига "С" от турнира
на УЕФА. Популярният
профил в Туитър за
футболна статистика и
анализи Sofa Score оцени
представянето на Стефа-
нов с 8,7 по десетобал-
ната система. Български-
ят национал е един от
тримата футболисти  от
Лига "С", попаднали в
идеалния отбор. Другите
двама са грузинският
вратар Гиорги Мамардаш-
вили и кипърският
централен защитник
Валентен Роберж. ç
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êîè áÿõà?

елегация от избор-
ни наблюдатели на
Организацията за
сигурност и сътруд-

Д

Крайнодясната партия
"Братя на Италия"
на Джорджа Мелони
(45 г.) е победител в
парламентарния вот в
Италия. Това показват
предварителни резул-
тати, анонсирани след

Êðàéíîäÿñíàòà „Áðàòÿ íà Èòàëèÿ“
íà Äæîðäæà Ìåëîíè å ïîáåäèòåë
íà ïàðëàìåíòàðíèòå èçáîðè
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

ничество в Европа (ОССЕ)
дошла в България, "понаб-
людавала" предизборната
ни кампания и написала
доклад, от който медиите
на статуквото и тайните съ-
ветници на партийни цент-
рали услужливо цитираха
само един изваден от кон-
текста пасаж. За какво иде
реч - пак за същото, за
завистта към високия рей-
тинг на президента Радев
и доверието на хората към
него и политиката му. За-
това от доклада на ОССЕ
беше широко тиражиран
само текстът, в който се
критикуват Радев и увол-
ненията, направени от слу-
жебния кабинет, както и ре-
визията на грешките на
правителството на четвор-
ната коалиция. Като това
се окачествява - нито по-
вече, нито по-малко - ка-
то намеса в изборите!?

Разбира се, в доклада
и неговите български "реп-
родукции" няма и дума за
това, че според Конститу-
цията на Република Бълга-
рия служебните правителс-
тва имат абсолютно всички
права, които притежават и
редовните, просто имат ли-
митиран срок на дейност и
работят в отсъствие на дей-
стващ парламент. В този
смисъл - служебното пра-
вителство спазва нормал-
ната европейска практика
да подбира екипите, с кои-
то да работи, и не наруша-
ва буквата и духа на ос-
новния ни закон!

Обикновеният български
зрител или слушател, кой-
то вече няма и капка до-
верие в своите политици и
когато чуе, че някоя меж-
дународна организация се
е произнесла за страната
ни - много се впечатлява.
Затова ще припомним ба-
зисни неща за ОССЕ:

- Като организация е
създадена през миналия
век в абсолютно различна
международна среда - ка-
то продължение на дого-
вореностите между Изтока
и Запада от Хелзинки през
1975 г., т. е. към днешна
дата е изживяла времето
си и е лишена от съдър-
жание;

- Дублира по цели и
приоритети други много по-
влиятелни организации ка-
то Европейския съюз и Съ-
вета на Европа, които не
са си позволявали подоб-
на практика - преди да е
приключил изборният про-
цес, да лансират "тежки"
доклади за вътрешнополи-
тическа употреба. < 2

огато има социално напрежение в
страната, начин за решаване на проб-
лемите е масата за преговори. Протес-
тите осъществяват натиск за приемане
на едно или друго решение. Писмата
до работодателите са първоначалната
стъпка, която всеки служител има
право да изпрати на своя работодател.
В процеса на преговори ще се видят
всички възможности, коментира пред
БНР Тодор Капитанов, вицепрезидент
на КНСБ, във връзка с продължава-
щите протести, организирани от син-
диката. И подчерта, че личната инфла-
ция на всеки от работещите е около
50%. "Неизбежно е вдигането на
доходите във всяка една сфера", смята
той. Капитанов заяви, че исканията се
поставят и пред сега действащото
правителство, и по време на срещи
между представители на КНСБ и

Õîðàòà îáåäíÿâàò ñ âñåêè åäèí äåí, àêî òîçè ïðîöåñ íå ñå îâëàäåå,
ñîöèàëíîòî íàïðåæåíèå ùå ñå ïðåâúðíå â áîìáà, êàçâàò îò ÊÍÑÁ

представители на партии, които ще
участват на изборите. "Хората обедня-
ват с всеки един ден, ако този процес
не се овладее, социалното напрежение
ще се превърне в бомба", отсече Капи-
танов.

ÊÊ

края на изборния ден
в неделя. Според
проучване на телеви-
зия РАИ партията на
Мелони ще спечели с
подкрепата на между
22 и 26 на сто от
гласувалите. Общият

резултат на дясно-
центристката коали-
ция, включваща още
"Форца Италия" на
Силвио Берлускони
и "Лига" на Матео
Салвини, е между
41 и 45 на сто в

зависимост от различ-
ните проучвания. Ля-
во-центристкото обе-
динение около Демок-
ратическата партия на
Енрико Лета получава
между 25 и 30 на сто
подкрепа.
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Колаж ЗЕМЯ
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Çäðàâíèòå èíñïåêòîðè
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Служители на РЗИ от
цялата страна излязоха
на протест в обедната си
почивка. Настояванията
на протестиращите са за
увеличение на заплатите,
както са договорени по
Отраслов колективен
трудов договор, съобщи
по-рано председателят на
Медицинска федерация
"Подкрепа" Соня Върбано-
ва, цитирана от БТА.

Ако този 30-минутен
протест не даде резултат,
има готовност и за по-
сериозни демонстрации,
обясниха служителите на
здравните инспекции.

В столицата представи-
телите на РЗИ държаха
плакати с надпис "Нацио-
нален протест на служите-
лите на РЗИ за достойно
заплащане на труда ни!".

Подкрепяме протеста
заради несправедливото
заплащане и възнагражде-
ние, което получават
всички служители в РЗИ-
тата в цяла България,
каза пред журналисти
една от протестиращите
служителки и посочи, че
работата е много, а

тели и обитатели и с цел улес-
няване и подобряване на кому-
никацията в етажната собстве-
ност. Предложения по публику-
вания текст за обществено об-
съждане се приемат до 3 ок-
томври.

Идеите за използване на Ин-
тернет включват и книгата на
етажната собственост, извест-
на повече като домова, да мо-
же да се поддържа и в електро-
нен вид, като данните в нея ще
се съобщават на управителния

Ñúáðàíèÿòà íà åòàæíàòà ñîáñòâåíîñò - âå÷å è îíëàéí
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възнаграждението - ниско.
Пред журналисти

синдикалният представи-
тел на служителите в
Благоевград Валентина
Георгиева каза, че пред-
вид инфлацията, работе-
щите в здравната инспек-
ция са поставени "в
позиция на оцеляващи".
По думите й средната
заплата в РЗИ - Благоевг-
рад е около 1000 лева,
като има служители,
чието нетно възнагражде-
ние е около или малко

ÎÑÑÅ - òåçè ïúê êîè áÿõà?

Скоро може да се появи въз-
можност събранията на етажната
собственост да се провеждат и
чрез онлайн връзка с някоя от
платформите за онлайн срещи,
освен само присъствено. Това
става ясно от предложените от
служебното правителство про-
мени в Закона за управление на
етажната собственост (ЗУЕС),
съобщава "Сега". Според вноси-
телите така ще може да се уве-
личат възможностите за участие
на повече собственици, ползва-

над минималната работна
заплата.

Последното увеличение
на заплатите е било в
края на 2020 г., казаха
протестиращите. По време
на пандемията от COVID-19
са получавали допълнител-
ни средства, "но те бяха
многократно изработени от
нас", каза Валентина
Георгиева, цитирана от
БТА.

С 20 години стаж запла-
тата ми е 1064 лева, защо-
то имам и извънреден

съвет (управителя) чрез декла-
рация по образец.

По отношение провеждане-
то на общо събрание се пред-
лага още намаляване на квору-
ма от 67 на сто идеални части
от общите части на етажната
собственост на 51 на сто. Дру-
гата идея, засягаща кворума при
липсата му, събранието да не се
отлага за следващия ден, а час
по-късно присъстващите да мо-
гат да вземат решение, незави-
симо какъв дял от идеалните

части те представляват.
С исканите промени се пред-

вижда и отпадане на освобож-
даването от разходите за управ-
ление и поддръжка на общите
части на лицата, които преби-
вават в етажната собственост не
повече от 30 дни в рамките на
една календарна година (т. е. за
празните апартаменти), като се
запазва разпоредбата в частта,
в която се освобождават от раз-
ходи децата, ненавършили 6-го-
дишна възраст.ç

Около 50 служители на Регионалната здравна инспекция в Стара Загора
протестираха символично заедно със стотици свои колеги от цялата

страна
Снимка stz24.com

труд, каза инспекторът в
РЗИ - Благоевград Надя
Гогова, която показа пред
журналисти фиша от
последната си заплата.
Негодуванието е свърза-
но с това дали заслужа-
ваме да бъдем възнагра-
дени достойно или не,
посочи Бианка Равначка -
началник на отдел в
здравната инспекция в
областния център.

Служители на Регио-
налната здравна инспек-
ция в Разград също
изразиха подкрепата си и
се присъединиха към
националния протест на
служителите на РЗИ по
места. По време на
обедната си почивка те
се събраха пред сградата
на ведомството, за да
изразят възмущението си
от ниските възнагражде-
ния.

Между 12:00 и 12:30
часа около половината от
персонала на инспекцията
в Плевен излезе пред
входа на сградата на
мълчалив протест с лен-
тички "За достойно запла-
щане!".ç

Искаме да чуем какво мис-
лят следователите за това кой
да оглави националното след-
ствие, не политици и кадрови-
ци да решават, каза служеб-
ният министър на правосъдие-
то Крум Зарков, съобщава БТА.

Той предложи в следващи-
те две седмици следователите
да заявят становището си и по-
сочи, че това може да стане
със свикване на Общо събра-
ние. Така те могат да излъчат
свой кандидат, както направи-
ха съдиите във ВКС. Зарков не
изключи възможността Минис-
терството на правосъдието да
излъчи свой кандидат.

Вчера главният прокурор
Иван Гешев и двама от члено-
вете на Прокурорската коле-
гия на Висшия съдебен съвет
(ВСС)  Светлана Бошнакова и
Йордан Стоев предложиха  Бо-
рислав Сарафов за втори ман-
дат като директор на Нацио-
налната следствена служба
(НСлС). Процедурата за избор
на директор беше отворена на
21 септември. Сегашният ман-
дат на Борислав Сарафов из-
тича на 18 декември.ç

На 27 септември (вторник) от
18.30 ч. в Руския дом в София
ще се състои тържествено откри-
ване на Дните на духовната кул-
тура на Русия. Централната част
на събитието ще е концерт на во-
кално-инструменталния ансамбъл
"Добраночь", който ще представи
на публиката специално подгот-
вената за България програма "Ви-
зантийски орнамент", посветена
на традиционната музика на на-
родите на Балканския полуостров.
Гостите на мероприятието също
така ще имат възможност да раз-
гледат изложба, подготвена от на-
ционалния музей-заповедник "Фа-
нагория", която ще бъде предста-
вена от заместник-директора на
музея Сергей Остапенко.

Входът е свободен!
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Oт стр. 1
В този смисъл "мъдрите зак-

лючения" на мисията на ОССЕ
звучат сериозно само за неп-
росветената публика и не носят
след себе си никакви правни, по-
литически или геополитически
последици. ОССЕ, която няма
международен авторитет и вли-
яние, не може да бъде съдник
за вътрешнополитическите про-
цеси у нас. А всъщност по съ-
щество с този т. нар. доклад тя
се намесва неправомерно в бъл-
гарската предизборна кампания!

Неправомерно, но вероятно
и поръчково! Защото съмнения-
та за политически лобизъм при
привличането на "правилните"
чиновници от поредното евро-
пейско  "министерство на исти-
ната" съвсем не са лишени от
логика.

Затова се питаме - кому е
нужен мониторинг на изборите
в България, след като от 32 го-
дини всички избори в България
- за парламент, президент, ев-
родепутати, местни власти, бяха

признавани за честни и легитим-
ни!? ОССЕ наблюдава избори в
страни от Третия свят, което още
повече усилва съмнението, че
докладът е поръчков. А каква е
целта му? И на слепците е ясно!
Този "доклад" трябва да създаде
политическо алиби за предсто-
ящ изборен провал, като в съ-
щото време ерозира доверието
на хората в президента и слу-
жебния кабинет.

Има много други въпроси към
странната мисия на ОССЕ. Къде
бяха днешните шумни медийни
и политологически мисирки и за-
що не повикаха същата ОССЕ,
когато 12 години управляваше
ГЕРБ и бяхме свидетели на ку-
пен, организиран чиновнически
и корпоративен вот? Когато си-
лови структури всяваха страх, а
медиите бяха зависими от власт-
та? Тогава ОССЕ я нямаше и ни-
кой не я покани! Но тогава ги
нямаше и днешните "герои" на

"промяната", които същият прези-
дент Румен Радев преди година наз-
начи буквално от нищото за слу-
жебни министри, вля им електора-
лен авторитет и заради доверието
в него стотици хиляди българи гла-
суваха за тях.

Още през 2020 г. единствен на
страната на народа смело и без-
компромисно застана президентът
Румен Радев. С вдигнат юмрук по-
веде масов протест срещу статук-
вото и корупцията, за върховенст-
вото на закона и възраждането на
българската демокрация. Тогава
ГЕРБ-СДС изричаха същите антип-
резидентски опорки, които днес са
на  въоръжение в централите на
ПП, ДБ и елита на БСП.

На 2 октомври ни предстоят
парламентарни избори, а не пре-
зидентски избори. Затова, вместо
да тиражират необоснованите тези
на ОССЕ, политическите партии да
се върнат към нормалната предиз-
борна практика - да спорят около

политически програми и идеи. Да
предлагат реални решения за из-
ход от кризата, да лансират нео-
петнени лица и експерти - само
така могат да върнат доверието в
партийнополитическата система
на България.

Всъщност президентът Радев
от първия ден на своя мандат през
2017 г. не е спестявал открове-
ната си позиция към всяко пра-
вителство - на ГЕРБ и патриотите
и на четворната коалиция. Крити-
ките за корупцията и грешките на
властта са доказателството, че той
не дели правителствата на "наши"
и "ваши", а на можещи и неможе-
щи. Затова справедливи, но и дос-
та меки бяха забележките му към
щетите, които четворната коали-
ция сътвори за България. В ситуа-
ция на европейска енергийна кри-
за, заради лобистки, посредничес-
ки многомилионни договори, стра-
ната бе лишена от природен газ.
Нямаше реални действия срещу

корупцията, парламентът гласу-
ваше шуробаджанашки закони,
а правителството правеше пар-
тийно-партизански назначения.
Съмненията за колосална коруп-
ция станаха реалност от докла-
да на ДАНС и партньорските
служби. Беше извършено преда-
телството по отношение на на-
ционалния ни интерес по Маке-
дония и занулени отношенията и
диалога с братска, славянска и
православна Русия.

Поръчителите на доклада на
ОССЕ явно не са обяснили на
изпълнителите му, че всяка кри-
тика на държавния глава е леги-
тимна политическа позиция от
националния лидер, избран с две
трети от гласовете на българс-
кия народ. Президентът не е кон-
ферансие, което да чете високо-
парни речи, а гарант и коректив
на държавността и демокрация-
та. Така че неговите политически
позиции не са част от предиз-
борната кампания, а са изпъл-
нен дълг на президентската инс-
титуция!
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Öúðêâàòà íàãðàäè Ðàäåâ, Ïúðâàíîâ, öàðÿ è
Ìèòðîôàíîâà çà 120 ã. íà õðàìà â Øèïêà

Епархийският съвет
към Старозагорската
митрополия отличи с
църковни награди прези-
дентите Румен Радев и
Георги Първанов, бившия
премиер Симеон Сакско-
бургготски, посланика на
Русия у нас Елеонора
Митрофанова, както и
други политици и висши
духовници за заслугите им
към черквата със златните
кубета "Рождество Христо-
во" в град Шипка и Шип-
ченския манастир, 120
години от чието освещава-
не се чества от петък.
Тридневните тържествата
завършиха в неделя с
божествена света литургия
в храма, възглавена от
Старозагорския митропо-
лит Киприан и Ловчанския
Гавриил, съобщи вестник
"24" часа в кореспонден-
ция на журналиста Ваньо
Стоилов.

С орден "Св. апостол
Карп", Първа степен бяха
отличени президентът на
Република България Румен
Радев, Н. В. Симеон
Сакскобургготски и бив-
шият областен управител
на Стара Загора, днес на
Бургас, проф. Мария
Нейкова. При управление-
то на двамата от НДСВ
през декември 2004 г.
черквата е върната от
държавата и от тогава е

Íåçàâèñèìî îò îáñòîÿòåëñòâàòà,
êîèòî íè ñúïúòñòâàò â ñúâðåìåííèÿ
íè äåëíèê, ïàìåòòà çà ãåðîèòå ùå áúäå
âå÷íî æèâà, êàçà âëàäèêàòà Êèïðèàí

неделима част от Българс-
ката православна църква.

По решение на Епар-
хийския съвет в Стара
Загора дядо Киприан
връчи лично плакет и
грамота за участие в
тържествата по повод 120-
годишнината от освещава-
нето на храм-паметник
"Рождество Христово" -
Шипченски манастир на
президента, Георги Първа-
нов (2002-2012), на руския
посланик Елеонора Мит-
рофанова и на още реди-
ца висши духовници и
политици. Специална
благодарност бе изказана
на бившия старозагорски
владика Галактион и на
кмета на Казанлък Галина
Стоянова за опазването
на храма. Както и на
бившия премиер Бойко
Борисов за отпуснатите
4,6 милиона лева за
църковни ремонти в
района на град Шипка.

Провелата се в неделя
литургия започна с 33
удара на голямата камба-
на, колкото са годините
на Исус Христос. 17-те
камбани на храма са
излети от 31 тона бронзо-
ви гилзи, събрани след
боевете на Шипка. Удари
ги слепият звънар Дечко
Гарбатулов. През ноември
той ще навърши 75 годи-
ни, 56 от които редовно


Íà òîçè äåí

Събития
 1540 г. - Папа Павел III уза-

конява създадения шест години по-
рано от Игнаций Лойола орден "Об-
щество на Исус" (йезуитите).

 1821 г. - Мексико получа-
ва независимостта си от Испания.

 1825 г. - Пусната е в експ-
лоатация първата в света пътни-
ческа железопътна линия между ан-
глийските градове Стоктън он Тийс
и Дарлингтън (40 км).

 1903 г. - Избухва Кръстов-
денското въстание.

 1918 г. - Владайското въс-
тание.

 1940 г. - Втора световна
война: в Берлин е подписан Трис-
транният пакт - съюзен договор
между нацистка Германия, фашис-
тка Италия и Японската империя.

 1964 г. - Комисията "Уо-
рън" решава, че единствено Ли Хар-
ви Осуалд е виновен за убийство-
то на президента на САЩ Джон
Кенеди, извършено на 22 ноемв-
ри 1963 година.

 1998 г. - Интернет търсач-
ката на Google обявява, че това е
нейният рожден ден.

 2000 г. - Съдът официално
реабилитира д-р Г. М. Димитров,
осъден задочно през 40-те години
на XX в. за "антидържавна дейност".

Родени
 1871 г. - Грация Деледа,

италианска писателка, Нобелов ла-
уреат

 1888 г. - Николай Бухарин,
съветски политик

 1913 г. - Албърт Елис, аме-
рикански психолог

 1926 г. - Кръстьо Манчев,
български историк и балканист

 1931 г. - Кина Къдрева, бъл-
гарска детска писателка

 1955 г. - Спас Джевизов,
български футболист

 1972 г. - Гуинет Полтроу,
американска актриса

 1984 г. - Аврил Лавин, ка-
надска певица

Починали
 1891 г. - Александър Ек-

зарх, български общественик
 1917 г. - Едгар Дега, френ-

ски художник
 1939 г. - Стефан Костов,

Ст. Л. Костов български писател и
етнограф

 1944 г. - Георги Тановски,
български военен деец

 1944 г. - Сергей Прокудин-
Горски, руски фотограф

 1974 г. - Георги Кулишев,
български политик

 1986 г. - Клиф Бъртън, аме-
рикански музикант (Metallica)

 1999 г. - Драган Тенев, бъл-
гарски писател и тв журналист

 2002 г. - Стефан Христов,
български учен

 2008 г. - Ивелин Димитров,
български музикант

 2010 Г. - Анастасия Косто-
ва, българска народна певица

 2017 г. - Хю Хефнър, аме-
рикански издател

бие тези камбани, припом-
ня "24 часа". С литургията
завърши тридневното
честване на годишнината
на храма, организирано
от Старозагорската света
митрополия.

Храмът "Рождество
Христово" е изграждан от
1885 до 1902 г. В словото
си Старозагорският мит-
рополит Киприан припом-
ни за делото на майката
на генерал Скобелев, Олга
Скобелева, и граф. Нико-
лай Игнатиев, по чиято
инициатива е построена
църквата. В криптата на
църквата лежат кости на
към девет хиляди руски
войници, дали живота си
в Руско-турската освобо-

дителна война.
"Поклон пред паметта

им. И кога облаците
закрият внушителната 53-
метрова камбана, сняг
покрие светата обител и
монаси тихо шепнат
своите молитви към Бога,
нека всички поколения си
спомнят за тежките битки
на връх Св. Никола (сега
връх Шипка), независимо
от обстоятелствата, които
ни съпътстват в съвремен-
ния ни делник, защото
паметта им ще бъде вечно
жива, а ний, монасите в
тоз прекрасен манастир,
ще се молим за упокой на
техните души", каза в
словото си владиката
Киприан.ç

Посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова взе участие в
божествена литургия, посветена на 120-ата годишнина от освещаването

на храм-паметника "Рождество Христово" в гр. Шипка.
Снимка Посолство на Руската федерация

 "Мобилизацията ескалира
конфликта и увеличава риско-
вете от задълбочаване на пос-
ледиците от войната: икономи-
чески, социални и енергийни.
Хората са разединени. Мисля,
че има обединителна теза - две-
те страни да спрат военните дей-
ствия и да се премине към пре-
говори. Това е единственият до-
бър изход за Европа, света и
България. Ние заявяваме още,
че България трябва да положим
всички усилия да не става учас-
тник във военния конфликт. Сан-
кциите не дават очаквания ре-

Íèíîâà: Áúëãàðèÿ íå áèâà äà áúäå âúâëè÷àíà âúâ âîåííèÿ êîíôëèêò
зултат, виждаме го и историчес-
ки. Санкциите и контрасанкции-
те вредят повече на нас, откол-
кото на Русия. Ние имаме прин-
ципна и последователна пози-
ция против санкциите", заяви ли-
дерът на БСП Корнелия Нинова
в предаването "120 минути" по
Би Ти Ви по отношение на кон-
фликта в Украйна.

Нинова обясни, че предла-
ганият от левицата пакет соци-
ални мерки е на стойност око-
ло 3 млрд. лева, и добави, че
само преизчисляването на пен-
сиите варира около 1.5 мили-

арда. "За данъците в нашата
програма предлагаме необлага-
ем минимум, който да е прагът
на бедност. Досега в правител-
ството въведохме необлагаемия
минимум - 600 лева за млади
семейства с едно дете и 1200,
ако имаш две деца и работиш,
са ти необлагаема сума. 200-та
лева ваучери за храна са необ-
лагаема сума. Това е малката
стъпка, сега предлагаме по-го-
ляма. Необлагаем минимум от
504 лева", обобщи тя по отно-
шение на предложенията, свър-
зани с необлагаем минимум.ç

"Предизвикателствата на
днешния ден са три. Първото от
тях е войната и ние като социа-
листи никога не бива да се при-
миряваме с нея. Трябва да тър-
сим политически решения, вмес-
то да се замеряме с лозунги кой
ще победи на бойното поле. На
второ място са битката за ре-
сурси и климатичната криза. Вър-
нахме се към разговора за базо-

Òðè ïðåäèçâèêàòåëñòâà ïðåä ñîöèàëèñòèòå îòêðîè Ñòàíèøåâ
ви ресурси - енергията, полез-
ните изкопаеми и храната. Тре-
то, технологичната революция -
изкуственият интелект, биотехно-
логиите и влиянието им върху па-
зара на труда."  Това заяви пре-
зидентът на ПЕС Сергей Стани-
шев пред представители на  Мла-
дежкото обединение в БСП по
време на двудневния семинар
"Професии на бъдещето", орга-

низиран от ПЕС и младежката ор-
ганизация на партията (YES).

Президентът на ПЕС припом-
ни битката на европейските со-
циалисти с гигантите за данък ГА-
ФА ("Гугъл", "Амазон", "Фейсбук",
"Епъл"), както и увеличените от
ковид кризата социални неравен-
ства. Според него голяма част от
тежестта падна върху работещи-
те - нерегламентираното работ-

но време при работа от вкъщи,
размиването на понятията дом и
работно място, прекарването на
свободното време. "Увеличените
неравенства генерират усещането
за несправедливост и гняв.

А новите технологии могат
още повече да ги засилят. Миси-
ята на лявото е да ги постави в
човеколюбива клетка и да пред-
ложи нов хуманизъм" , каза Ста-

нишев.
В разговора за професиите

на бъдещето се включиха футу-
рологът Мариана Тодорова, по-
литолозите Страхил Делийски и
Тончо Краевски, социолозите Ди-
митър Ганев и Стефан Георгиев,
публицистът Станислав Додов,
министърът на земеделието Явор
Гечев, който е и бивш председа-
тел на МО в БСП. ç

Работещите до 26-годишна възраст
ще бъдат освободени от данък върху
доходите, заяви Корнелия Нинова по
време на шествие на Младежкото

обединение на БСП в София
Снимка МО на БСП/Фейсбук
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През 2021 г. тенденция-
та за намаляване на
площите за биоземеделие
продължава и причините
за това са комплексни, но
много производители се
отказват най-вече заради
свръхрегулациите, наложе-
ни след 2014 г. Това комен-
тира д-р Стоилко Апосто-
лов, управител на фонда-
ция "Биоселена", в ефира
на предаването "Бизнес
старт" по Bloomberg TV
Bulgaria. "Всичко тръгна
през 2014 г., когато започ-
на бързото усвояване на
пари от европейски фон-
дове. Основната цел беше
да се включат големите
ферми и да вземат пари,
но след това дойдоха
проверки на Европейската
комисия, които доведоха
до свръхрегулация на

сектора и много произво-
дители започнаха да се
отказват", споделя гостът.

Според Апостолов
някои от ограниченията,
като например регулация-
та за финансиране на до
250 хектара земя, спира
някои "схемаджии". Но от
друга страна регулациите
в България са много по-
строги от други държави в
ЕС, което утежнява ситуа-
цията за много био фер-
мери. "В България, когато
има проблем с едно
животно се отнема серти-

то си, а в училищата и
детските градини такива
няма", казва той.

Апостолов и други
организации, занимаващи
се с биоземеделие, пред-
лагат да се увеличи делът
на биопродуктите в учи-
лищните столове, да се
увеличат доставките за
училищата и  да се вкарат
биопродукти в кухните на
детските градини. "Сега
там няма такива защото
са по-скъпи. Тук важна
роля играе и законът за
обществените поръчки,
където се дава предимство
на по-ниската цена. Идея-
та е държавата да задели
30% повече бюджет, за да
могат да се закупят
биопродукти", газа гостът.
Той добавя, че има и
директива на ЕС за зелени
обществени поръчки, която
дава право на страните да
дадат предимство на
местния пазар без да
нарушават правилата на
ЕС за общия пазар.ç

Рекорден брой стопани - над
13 500, са заявили участие по
схемата "Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акци-
за върху газьола, използван в
първичното селскостопанско
производство", съобщиха за Аг-
розона от Министерство на зе-
меделието. Приемът на докумен-
ти бе отворен на 29 август. През
тази година бюджетът за помощта
е в размер на 100 млн. лева, а
ставката за литър гориво ще бъ-
де определена до месец, уточни-
ха от земеделското министерст-
во, на базата на бюджета и сбо-
ра от индивидуалните годишни
квоти на земеделските стопани.

Интересът към държавната
помощ за отстъпка от акциза за
газьола е голям и нараства с
всяка изминала година. За кам-
пания 2016 са били подпомог-

нати 6 716 фермери, за кампа-
ния 2017 финансиране са полу-
чили 8 250 стопани, за кампа-
ния 2018 - те са били 9 597, за
кампания 2019 подпомагане са
получили 10 734 стопани, за
кампания 2020 са 11 634 земе-
делски производители, а за кам-
пания 2021 подпомагане са по-
лучили 12 214 стопани.

Държавната помощ се пре-
доставя на земеделски произво-
дители в секторите "Растениевъд-
ство" и "Животновъдство" под
формата на намалена акцизна
ставка на газьола, използван за
механизирани дейности в първич-
ното селскостопанско производ-
ство. Данните показват, че едни
от най-високите квоти има за зе-
ленчукови култури, овошки и мас-
лодайна роза, както и за живот-
ните.

Ðåêîðäåí áðîé çåìåäåëñêè ñòîïàíè èñêàò îòñòúïêà çà ãàçüîëà

На Съвета на министрите по
земеделие на 26 септември
България ще поиска прилага-
нето на мярка за частно скла-
диране на пшеница и слънчог-
лед, заяви за националната те-
левизия зам.-министър Тодор
Джиков. Целта е да се използ-
ва празният капацитет на скла-
довете у нас, като се заплати
съхранението, за да може зе-
меделските производители да
получат реално заплащане за
своята продукция, допълни той.

По данни на Министерство-
то на земеделието до момента
са внесени едва около 8000
тона украинска пшеница, кое-
то е нищожно на фона на об-
щото производство у нас в раз-
мер на 6,4 млн. тона. Основ-
ният проблем обаче е при слън-
чогледа.

Украйна е изнесла данни,
според които складове за съх-
ранение на 2 млн. тона са уни-
щожени от войната, а складо-
ве за 4 млн. тона са попаднали
под окупация. На практика 6
млн. тона пшеница и слънчог-
лед се предлагат на цени под
пазарните.

По данни на ресорното ми-
нистерство борсовата стойност
на слънчогледа у нас сега е око-
ло 1300 лв./тон, а реалната це-
на, на която се предлага укра-
инският слънчоглед, е 1000 лв./
тон. "Затова е изключително
важно да намерим изход с раз-
решение на ЕК внесеният слън-
чоглед, както и нашето произ-
водство, което в момента се
реколтира, да бъде съхранено,
до момент в който самите пре-
работватели ще го изкупят, за
да го преработят и изнесат от
държавата", обясни Тодор Джи-
ков.

По негови думи в момента
в българските складове има
около 4 млн. тона пшеница и
около 1,5 млн. тона слънчог-
лед, който включва нашия ре-
колтиран и внесения от Украй-
на и Румъния. Реално те имат
капацитет от около 16 млн. то-
на. С отварянето на мярка за
подпомагане за съхранението
на зърно те могат да бъдат за-
пълнени, смятат от Министерс-
твото.ç

Âëàñòòà ùå ïîèñêà
îò ÅÊ èçâúíðåäíà
ìÿðêà çà ÷àñòíî
ñúõðàíåíèå íà
çúðíî

фиката на цялата ферма, а
във Франция, например,
не е така", отбелязва
събеседникът.

До 2020 г. 3% от обра-
ботваемите земи в Бълга-
рия са били използвани за
биоземеделие, а в края на
декември 2021 г. те са
спаднали до 1,6%. Гостът
смята, че за да се обърне
тази тенденция, е нужно
да се стимулира търсенето
на този пазар. "Парадок-
сално е, че почти всички
търговски вериги имат
биопродукти в портфолио-

Право на финансова подкрепа
по схемата имат всички, които са
регистрирани като земеделски про-
изводители и имат заверена ре-
гистрационна карта за годината на
кандидатстване по схемата за дър-
жавна помощ, както и за предход-

ната стопанска година.
От началото на прилагането

на схемата до настоящия момент
на земеделските стопани са из-
платени общо над 512 млн. ле-
ва, а тя ще действа до края на
2023 г.ç

Значително по-ниски добиви от
ябълки отчитат през тази година в
Кюстендилско в сравнение с пос-
ледните 2-3 години, съобщи доц.
д-р Димитър Сотиров, заместник-
директор на Института по земеде-
лие в Кюстендил, цитиран от "Фо-
кус". Дъждовно беше времето при
цъфтежа на основния сорт отглеж-
дан в региона "Флорина", небла-
гоприятни бяха климатични усло-
вия и не можа да опраши нормал-
но плодът и оттам е сравнително
по-слабото количество продукция
тази година, обясни Сотиров.

По думите му не може да се
говори за опасност от измръзване
от късноесенни слани защото пло-

Ðîäíèòå ÿáúëêè ñòîÿò ïî ãðàäèíèòå, à âåðèãèòå ìàãàçèíè
ïúëíè ñ âíîñíà ñòîêà

довете вече са натрупали необхо-
димите хранителни вещества,спо-
койно биха понесли отрицателни
температури. "Стопаните да почват
да прибират плодовете ,защото по-
голяма е опасността от валежите,
възможно е значителна част от тях
да се напукат. В Кюстендилско най-
много  са площите на череши, сли-
ви и след това ябълките. Средният
добив на ябълки тази година е тон,
тон и половина, при добра година
може да се стигне до 4-5 тона на
декар. Тазгодишната продукция,
въпреки че е сравнително слаба,
качеството ? е добро", изтъкна той.

Според него обаче земеделс-
ките стопани срещат проблеми

при продажбата на ябълковия
плод, както беше при черешите,
защото във веригите магазини,  къ-
дето се продават най-големи ко-
личества плодове, има внос. Са-
мо една фирма пласира местни
ябълки във верига магазини. "На-
шата продукция стопаните трябва
да реализират на свободния па-
зар, където е много трудно, липс-

ват и преработвателни предприя-
тия. Малко са търговците които
имат договори с училища и детс-
ки градини и реализират по-голе-
ми количества продукция. Масо-
вият производител на ябълки е
затруднен в намиране на реали-
зация на своите плодове", посо-
чи заместник-директорът на инс-
титута.ç

Äî 2020 ã. 3% îò
îáðàáîòâàåìèòå
çåìè â Áúëãàðèÿ
ñà áèëè
èçïîëçâàíè çà
áèîçåìåäåëèå, à â
êðàÿ íà äåêåìâðè
2021 ã. òå ñà
ñïàäíàëè äî 1,6%
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Над 30 нови електронни ус-
луги разработи НАП в интерес
на потребителите през послед-
ната година. Те са достъпни с
квалифициран електронен под-
пис (КЕП) или с персонален
идентификационен код (ПИК) в
обновената е-платформа на
приходната агенция. Сред най-
новите услуги са: възможност-
та с ПИК да се правят справки
за контролни производства и за
документите, връчени, получе-
ни или изпратени във връзка с
ревизии и проверки, подаване
на искане за прихващане или
възстановяване на надвнесени
суми, промяна на имейл и те-
лефон за кореспонденция и дру-
ги, съобщиха от НАП.

Обновената платформа
предлага на данъкоплатците
по-интуитивна навигация, ле-
сен достъп до информацията
за всяка една услуга и функ-
ционалност, която улеснява
декларирането и плащането на
данъци и осигурителни внос-
ки както на физическите ли-
ца, така и на юридическите.

В новия Е-портал потре-
бителите с КЕП с вписан иден-
тификатор, имат възможност
за автоматичен достъп до сво-
ите електронни услуги и тези
на други граждани или фир-
ми, които представляват, без
да се налага да подават за-
явление или да посещават
офис на НАП. Притежателите
на електронен подпис могат
също да предоставят на дру-
ги лица с КЕП пълен или час-
тичен достъп, който впослед-
ствие може да бъде разши-
ряван, като дадените права се
отнасят за всички или за оп-
ределени електронни услуги.

При преминаване към об-
новения Портал за е-услуги се
запазват текущите достъпи на
потребителите, притежаващи
ПИК, без да се налага да по-
дават ново заявление или да
посещават офис на НАП.

Повече от година, за удоб-
ство на потребителите, старият
и новият Е-портали функцио-
нираха едновременно, като
през това време бяха прех-
върлени всички потребителс-
ки профили и правата на дос-
тъп. В началото на октомври
достъпът до старата платфор-
ма за електронни услуги на
НАП ще бъде спрян, напомнят
още от приходната агенция.

Потребителите могат да
намерят повече информация
за новия портал за електрон-
ни услуги и видео представя-
не в сайта на приходната
агенция.ç

ÍÀÏ ïóñêà 30 íîâè
åëåêòðîííè óñëóãè

Îìáóäñìàíúò âèäÿ êàðòåë
ïðè ïàçàðà íà òâúðäè ãîðèâà
Ãîëåìèòå çàâîäè è ïðåçàïàñÿâàíå
âçðèâèõà òúðñåíåòî è öåíèòå, êîèòî
ñêî÷èëè ñúñ 70% ñïðÿìî ìèíàëàòà ãîäèíà

Омбудсманът Диана
Ковачева поиска от
Комисията за защита на
конкуренцията да бъде
направена проверка за
картел при предлагането
на твърди горива за
отопление - дърва за
огрев, пелети и въглищата
за битови нужди. Според
общественият защитник
КЗК трябва да проучи
пазарите на производство
и реализация на твърди
горива, както и на причи-
ните, довели до скока
цените на дребно. Омбуд-
сманът е залят от мно-
жество жалби и сигнали
от граждани за липса на
дърва за огрев и други
твърди горива на пазара
и за повсеместното увели-
чение на крайните цени.

Спрямо миналата
година цените са се
вдигнали екстремно с
близо 70% и това предс-
тавляват проблем с голя-
ма обществена значимост
предвид  данните, че
около 40% от българските
домакинства разчитат на
този начин за отопление-
то на своите жилища,
подчертава омбудсманът.

Така например в усло-
вията на ограничено
предлагане цената на

"Когато има социално напре-
жение в страната, начин за ре-
шаване на проблемите е масата
за преговори. Протестите осъ-
ществяват натиск за приемане на
едно или друго решение. Писма-
та до работодателите са първо-
началната стъпка, която всеки
служител има право да изпрати
на своя работодател. В процеса
на преговори ще се видят всич-
ки възможности". Това каза пред
БНР Тодор Капитанов, вицепре-
зидент на КНСБ, във връзка с
продължаващите протести, орга-
низирани от синдиката. И под-
черта, че личната инфлация на
всеки от работещите е около
50%.

Ëè÷íàòà èíôëàöèÿ íà âñåêè îò ðàáîòåùèòå
å îêîëî 50%, êàçâàò ñèíäèêàòèòå

В предаването "Преди всич-
ки" Капитанов заяви, че искани-
ята се поставят и пред сега дей-
стващото правителство, и по вре-
ме на срещи между представи-
тели на КНСБ и представители
на партии, които ще участват на
изборите. "Търсим общо съгла-
сие и се надяваме повечето пар-
тии да припознаят сериозните
проблеми, които КНСБ поставя",
подчерта той. По думите му ня-
ма сектор без социално напре-
жение в него. "Хората обедняват
с всеки един ден, ако този про-
цес не се овладее, социалното
напрежение ще се превърне в
бомба", категоричен е Тодор Ка-
питанов.ç

Два са основните
фактори за дефицита на
дърва на пазара, обясни
за "Сега" бившият депутат
от "Продължаваме промя-
ната" Александър Дунчев.
Големите играчи на паза-
ра в лицето на заводите,
ползващи дървесината за
производство на пелети,
дървесни плоскости,
целулоза, хартия, фазер,
са увеличили мощностите
си и търсенето на сурови-
ната. Същата дървесина,
която ползват хората за
отопление през зимата, се
изкупува и от въпросните
големи фабрики. Те прера-
ботват почти 30% от целия
добив на дървесина в
България.

От друга страна има
огромно търсене от стра-
на на домакинствата,
породено от ръста на
цените на другите енерго-
носители. Хората масово
се презапасяват, защото
ги е страх дали ще им
стигнат дървата за зимата
и затова и купуват два
пъти повече, отколкото
през миналата година.
Ресурсът е ограничен и в
такъв случай трябва да
има регулация от страна
държавата. Чиновниците
дават разрешения за нови
цехове и мощности "на
корем", за да вземат пари
под масата. На практика
корупцията отново генери-
ра кризата", смята бивши-
ят депутат.ç

дървата за огрев през
юни 2022 г. е била около
110 лв. за кубичен метър,
през юли - около 140 лв.,
през август - около 160
лв., а през септември -
около 200 лв.

Цените на пелетите за
отопление се скочили от
350-410 лв. за тон през
лятото на 2021 г., до 650-
900 лв. през есенно-
зимния сезон 2021 - 2022
г. и до 850 - 1000 лв. за
тон в момента.

Омбудсманът посочва,
че тези цени са непосил-
ни за хората, които
очакват активни действия
от компетентните държав-
ни институции срещу
спекулативните поскъпва-
ния в сектора.

Припомняме, че през
февруари вицепремиерът
Корнелия Нинова и земе-
делският министър Иван
Иванов (БСП)  от прави-
телството на четворната
коалиция обявиха, че
държавата влиза директно
в пазара на дървесина и
цената ще пада, защото
ще бъдат изключени
посредниците. Обещание-
то бе дървата за огрев да
се продават на населени-
ето директно от държав-
ните горски и ловни
стопанства. Мярката
обаче не се оказа ефек-
тивна. Горските стопанст-
ва нямат нито секачи,
нито камиони за превоза
на горивата и трябваше
да наемат частни фирми.

Âàñèë Âåëåâ: Åêîëîãè÷íèÿò ïðåõîä íå å îðèåíòèðàí êúì ìàëêèÿ áèçíåñ
Над 3/4 от работните места

са в малкия бизнес и на него се
падат над 2/3 от брутната доба-
вена стойност на страната. Мал-
ките и средните предприятия не
са напълно наясно от последици-
те на конкретни политики спрямо
климата и околната среда. Tова
заяви председателят на Асоциация
на индустриалния капитал в Бъл-
гаря (АИКБ) Васил Велев на фо-
рум на тема "Малки и средни пред-

и целенасочени мерки за малкия
бизнес и изискванията за прехо-
да за устойчивост и възможности
за управление на екологичния
преход, по начин, който ще им
помогне да развият своята кон-
курентоспособност, обясни Велев.

Той посочи, че малките и сред-
ни предприятия се борят с възс-
тановяването си от ковид панде-
мията и войната в Украйна. Не-
обходимо е да се предостави под-

приятия (МСП), предприятия на
социалната икономика, занаяти,
свободни професии: възможнос-
ти и предизвикателства на зеле-
ния преход". По думите му мал-
кият бизнес и средната класа са
основата на демокрацията в стра-
ната - икономически независими
хора, които не са подвластни и
не се поддават на манипулация и
влияние. За да се запази този дял,
са необходими широкообхватни

ходяща гъвкавост и всеобхватна
програма за микро-, малкия и сре-
ден бизнес за екологизиране и
спазване на законодателството за
прехода към въглеродно неутрална
икономика, подчерта Велев. "Нека
да видим и слонът в стаята. Не ус-
пяхме да си отговорим на два въп-
роса - ако наистина приоритет е
опазване на околната среда, зеле-
ният преход, въглеродно неутрал-
ната икономика, защо тогава па-

лим наново въглищните центра-
ли? Как ЕС възнамерява да нап-
рави зеления преход без базова
индустрия", недоумява Велев.

Сега ме изправени пред рис-
ка да приключим с базовата ин-
дустрия. Как ще направим зеле-
ния преход без метали, индуст-
рия и химия, запита Велев и пре-
дупреди, че може да има систе-
мен бъг в софтуера на управле-
ние на Европейския съюз.ç
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КООП новини

СЕПТЕМВРИ 2022

от Европа и света

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

12 АВГУСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА МЛАДЕЖТА В ООН

Под надслов "Солидарност между
поколенията: Създаване на свят за
всички възрасти" премина Денят, в
който се включиха кооперациите от всички региони на
МКА. Целта е да се насочи вниманието на обществе-
ността не само върху приноса на младите хора за поли-
тическото, социално-икономическото и културното раз-
витие на глобално, национално и местно ниво, но и върху
проблемите и предизвикателствата пред тях. В своето
обръщение по повод Деня Ана Агире - президент на
Младежкия комитет към МКА, заяви:

"…Подчертавам необходимостта от актуализиране на
статистическата база данни и разработването на специ-
ални образователни програми за развитие на предприе-
маческия дух на младите хора. Кооперациите допринасят
за изграждането на по-демократични, приобщаващи и
проспериращи общества и трябва да се насърчава ак-
тивното участие на млади хора в органите на управлени-
ето на кооперациите и да се повишава тяхната осведо-
меност относно кооперативния бизнес модел…"

MKA - РЕГИОН АФРИКА
ИНОВАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

В регион Африка 60% от
населението е заето в сектор земе-
делие. С оглед улесняване взаимо-
действието между земеделските про-
изводители, бе разработено мобилно приложение "Есоко",
предоставящо автоматични гласови известия за пазарни-
те цени на земеделска продукция, оферти за покупка и
продажба, групови SMS съобщения, SMS проучвания, тър-
сене на пазари за продажба, събиране на данни за земе-
делски производители и прогноза за времето.

Конкретен пример за това как приложението улесня-
ва земеделските производители е примерът на земедел-
ска кооперация "Умпавала" от област Ерати, Африка,
чиято ежемесечна реколта от царевица е около 50 тона.
За да реализира продукцията на благоприятна цена, ко-
операцията използва мобилното приложение "Есоко" и
оферира своята продукция. Чрез приложението заинте-
ресованите страни получават своевременна информация
и имат възможност да осъществят директен контакт с
производителя. Приложението се ползва с интерес и
привлича все повече потребители.

2022 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ КООП КОНКУРС
Световната организация на потребителните коопера-

ции (CCW), по инициатива на Централния кооперативен
съюз, обяви Mеждународен детски КООП конкурс "Усмих-
ни се, мечтай и рисувай" сред членовете - 26 национал-
ни организации на пот-
ребителните кооперации,
в т.ч. и Централен коо-
перативен съюз - Бъл-
гария. Конкурсът има за
цел чрез средствата на
изобразителното изкус-
тво да популяризира гло-
балната марка КООП, да
се привлече вниманието
на децата върху коопе-
ративния бизнес модел,
кооперативните ценнос-
ти и принципи, и да насърчи развитието на творческите
им заложби. Темата на рисунката е свободна, отговаря-
ща на критерия да присъстват кооперативни символи
(COOP на латиница или КООП на кирилица)

В конкурса могат да вземат участие деца на възраст
от 5 до 18 години, разпределени в две възрастови групи:
� I група - от 5 до 11 години
� II група - от 12 до 18 години
Всички участници ще получат грамоти, а класираните

на първо, второ и трето място във всяка възрастова
група следните награди:
� I място - парична награда от 300 евро
� II място - парична награда от 200 евро
� III място - парична награда от 100 евро
Всички победители ще получат специален паметен

подарък и паметна книга-албум с всички снимки на учас-
тниците в конкурса.

Резултатите ще бъдат обявени до 15 октомври 2022
на интернет страницата на

Световната организация на
потреби-

телните
коопе-
р а ц и и
(CCW).

НА ФОКУС: СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И ЕС
Европейската комисия прие доклад за Плана за дей-

ствие за социалната икономика, който цели да предста-
ви икономическия потенциал на социалните предприятия
и кооперациите в създаване на работни места, справед-
ливо и приобщаващо възстановяване и екологичния и
цифров преход. В
доклада са включе-
ни предложения и
препоръки на "Коопе-
ративна Европа" за
по-ясна и точна фор-
мулировка ролята на
кооперациите в Пла-
на за действие за
социална икономика, който е важен инструмент към прос-
перитет и растеж. В своето експозе пред Европейския
парламент Никола Шмит - еврокомисар по работните
места и социалните права, заяви: "…Европейската коми-
сия реши да изведе на преден план Плана за действие
на социалната икономика, за да подкрепи и насърчи
инвестициите в социалните и солидарни предприятия, в
т.ч. и кооперациите. Необходимо е да разширим мащаба
на социалната икономика и да я свържем с образовани-
ето и обучението…".

КООП МАЛТА - СОЛИДАРНОСТ В ДЕЙСТВИЕ
Към Националния съюз на кооперациите Малта

(Koperattivi Malta) функционира Фонд за солидарност, в
които се набират лични доброволни вноски от служители
и член-кооператори с цел
взаимопомощ във времена
на затруднение. Фондът се
ръководи от одобрен от Бор-
да на Kooperativi Malta Спе-
циален тричленен съвет, ко-
ито осигурява независим
надзор и разглежда пода-
дените искания за финан-
сова подкрепа. Даниел
Шембри - главен изпълни-
телен директор на "Коопе-
ративи Малта", споделя: "…Фондът за солидарност е кон-
кретен пример за смислени действия, който допринася
за подобряване благосъстоянието на онези служители и
член-кооператори, които изпитват затруднения. Заедно
сме по-силни...".

Ключови години при формулирането на кооперативните принципи

ЕВРО КООП активно я подкрепя. На уебсайта на кампа-
нията - https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChoose
SafeFood/#/index-bg, са достъпни на български език
визуални материали, кратки филми, видеоклипове и пуб-
ликации за социалните медии, с оглед улесняване на-
ционалните институции и асоциации да се присъединят
към кампанията.

Бернхард Урл - из-
пълнителен директор на
EFSA, приветства про-
дължаването на кампа-
нията: "...Европейските
потребители са сред
най-добре защитените и
информирани, защото системата за безопасност на
храните на ЕС предоставя информация на всеки евро-
пейски гражданин за това как се произвежда, прера-
ботва, пакетира, етикетира и продава храната, която
консумира. Кампанията е важен пример за нашето
партньорство с националните институции и сътрудни-
чеството ни с потребителски организации, производи-
тели на храни и гражданското общество".

ДОБРА ПРАКТИКА - КООП СЛОВАКИЯ
"КООП Еднота" Словакия, с грижа към опазването

на околната среда, инсталира над 800 машини за
връщане на пластмасови бутилки и метални кен опа-
ковки в магазините от търговска верига КООП. Как
функционира депозитната система? Всички бутилки и
кен опаковки имат специално лого и баркод, което
показва, че са част от де-
позитната система. Към
тях се начислява депозит
от 15 цента, а при връ-
щане на опаковката пот-
ребителят получава депо-
зита си под формата на
ваучер за пазаруване. От
ключова роля за функци-
онирането на системата са
производителите и доставчиците на напитки. Голям плюс
на депозитната система е, че доставчиците са част от
системата - след доставка на стоките към съответния
магазин КООП, на обратния курс транспортират събра-
ните опаковки до пункта за рециклиране. По този
начин се спестяват средства за транспорт и емисии
въглероден диоксид.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КООПЕРАТИВНИЯ
БИЗНЕС МОДЕЛ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

Създадената през 1985 г. Про-
фесионална гимназия по ико-
номика "Тодор Влайков" град

Клисура, за подготовка на кадри за кооперативната сис-
тема в България, е едно от трите пилотни училища от
България по проект "Популяризиране на кооперативния
модел сред младите хора", който се реализира от Цент-
ралния кооперативен съюз и кооперативното дружество
"КООП хоризонт" ЕООД, с активното участие на коопера-
тивни организации и учебни заведения от цялата страна.

Като част от дей-
ностите, предмет на
сключения на 1 но-
ември 2021 г. двуго-
дишен рамков договор
за сътрудничество
между Централния ко-
оперативен съюз и
професионалната гим-
назия по икономика
"Тодор Влайков" гр. Клисура, четирима ученици от 10 и
11 клас, специалност "Горско стопанство и дърводобив",
проведоха професионалната си практика в горовладелс-
ка потребителна кооперация "Сакарка" с. Левочево. Уче-
ниците, заедно с менторът си Ангел Хворев - председа-
тел на ГПК "Сакарка" и ръководителят си - инж. Минчо
Вълчев - преподавател по специалността "Горско сто-
панство" в гимназията, посетиха цех за бичене на едри
строителни материали на кооперацията, участваха в из-
возване на дървени трупи с въжена линия "Колер", из-
мерване на дървените трупи със специален инструмент
клупа и направиха нов горски тракторен път за превоз-
ване на дървения материал.

Горовладелска потребителна кооперация "Сакарка",
с. Левочево, осъществяваща дейност в сектор "Горско
стопанство", е на 6-о място сред кооперациите с най-
голям брой член-кооператори (1271). През 2021 г. зае-
ма 22-ро място в комплексното класиране на коопера-
циите от системата на ЦКС.

 КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

КООП НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

НА ФОКУС: БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ В ЕС
През 2021 г. Европейската агенция за безопасност

на храните (EFSA) стартира кампания "Безопасни и си-
гурни храни в ЕС". Целта е потребителите да вземат
информирани решения когато купуват и консумират храни
- от разчитане на съдържанието на етикетите и добав-
ките, до съвети относно приготвянето и правилното
съхранение. През 2022 г. кампанията продължава и
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- На 30 септември честваме годиш-
нината от референдума за Маастрихтс-
кия договор - точно на 30 септември
1992 г. А подписването му беше през
февруари 1992 г. Анри Гено, вие бяхте
специален съветник на Никола Сарко-
зи, след това бяхте комисар в Генерал-
ния комисариат по планирането, после
написахте няколко забележителни
книги. Но всъщност винаги сте били -
не бих казал сдържан, а нещо повече
по отношение на Маастрихтския
договор. Но преди да говорим за
договора и за последствията от него,
да поговорим за това, което се случва
днес: речта на Путин (за частична
военна мобилизация, бел. пр.) и шума
на ботуши, Западът срещу Русия,
НАТО срещу Русия и речта на Макрон
вчера пред Общото събрание на ООН
- какво изразява всичко това? Вижда-
ме, че днес Европа играе някаква
роля. Във всеки случай Европейският
съюз играе ли някаква роля, освен да
дава милиарди и оръжия на Украйна -
това ли е неговата роля?

- На първо място една забележка:
малко преди ратифицирането на Дого-
вора от Маастрихт ни обещаха и после
не спряха да повтарят това обещание,
че той е единственият начин европейс-
ките нации да запазят своята независи-
мост от големите империи, от суперси-
лите - САЩ, Русия, Китай-, че няма
други решения, освен все по-силното
интегриране на Европа, освен създава-
нето - макар и това да не беше призна-
то - на федерална Европа, и че няма
място за независима Европа между
империите. Дори това, което остава от
независимостта на нациите, не можело
да бъде защитено, ако не бъде изграде-
на интегрирана Европа - всъщност
изчезването на голяма част от нациите,
за да се прегрупираме в една голяма
цялост, която, както виждаме днес,
тридесет години по-късно, Европа
никога не е била толкова зависима,
толкова подчинена на блоковата логи-
ка. Обещаха ни независимост, а имаме
зависимост.

- В какво конкретно се изразява
тази зависимост?

-  Сляпо следваме американците,
американската политика в историята
на конфликта (между Русия и Украйна
- бел. пр.). Ясно се вижда, че Европа
няма отделен глас, няма независима,
самостоятелна политика на Европа на
световната сцена днес. Солидарност на
западния лагер - добре, но Европа е до
такава степен подчинена, в такова
сляпо следване, без да се стреми гласът
й да бъде чут, докато тя е на първа
линия в тази криза - тоест ако някой
трябва да понесе цената на тази криза,
това е именно Европа, нейните жители
трябва да платят за тази криза, евро-
пейското население. Ако войната се
разшири например, Европа е на първа
линия. Другите са от другата страна на
Атлантика, новозеландците, австралий-
ците…

- Китайците не са тук.
- Европа е на първа линия. И

виждаме, че тя е напълно зависима
икономически. Тази зависимост нарасна
по време на пандемията с лекарствата,
когато изведнъж бяхме смаяни, че вече
не произвеждаме аспирин и парацета-
мол. Тези кризи подчертават нашата
зависимост, докато ни бяха обещали
независимост. И днес го виждаме
много ясно с газа, с петрола, все още
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Анри ГЕНО,
бивш специа-
лен съветник
на президента

Никола
Саркози,

в интервю
за френското
радио "Сюд"

не сме разбрали колко сме зависими за
редица метали, за много суровини,
които са в самото сърце на цифровата
революция. Настоящето и бъдещето ни
се оказват точно обратното на онова,
което ни бяха обещали.

- Светлото бъдеще.
- И ако утре светът навлезе в нова

студена война, Европа ще бъде първата
жертва, защото Европа на практика
няма суровини, ще има проблем със
сигурността на своите доставки и как
ще гарантира тази сигурност?

- Това, което се вижда много добре,
в светлината на Маастрихтския дого-
вор, е, че всяка страна - била тя
Германия или друга - води собствена
спасителна политика. Наистина не
може да се каже, че има обединена
Европа. Урсула фон дер Лайен непре-
къснато се опитва да го заяви. Но
когато виждаме Франция, която казва
"ще продаваме газ и ще купуваме
електричество от Германия", се питаме
за какво става дума? Какво правим?
Накъде води тази политика? Дали
ситуацията трайно се влошава?

- Ситуацията се влошава не само
заради Маастрихтския договор. В
действителност това е същият начин на
мислене, същата интелектуална и
политическа матрица, която създаде
едновременно Маастрихтска Европа и
политиките, провеждани от четиридесет
години насам. Добре виждаме, че
проблемът с електричеството при нас е
свързан с две неща: с факта, че изоста-
вихме ядрения сектор, това не датира
само от годините на управлението на
Оланд. Спомням си, че заседавах в
борда на директорите на "Електрисите
дьо Франс" (Е  Де Еф), когато бях
комисар в Генералния комисариат по
планирането през 90-те години. Цялата
енергия беше насочена към междуна-
родното развитие - задължително
трябваше да се направи 50% оборот в
чужбина. Държавата тласкаше Е Де
Еф, харчеше милиарди и най-вече
значителна енергия за всички тези
международни завоевания, а през това
време не се грижеше за ядрения сек-
тор. Така че това датира от доста
години.

Освен това има единен пазар на
електричеството, който функционира
според правилата на конкуренцията.
Той има една логика и тя е, че цената

на електричеството се определя от
конкурентния пазар и следователно се
определя по цената на най-малко
ефективната централа в Европа. Ние
развиваме ядрена енергетика и тари-
фата на нашето електричество се
определя според цената на най-неефек-
тивната газова централа в Европа. И
това не е всичко. Европа ни задължи
да приемем напълно абсурдни закони,
като този, според който Е Де Еф да
продава евтин ток на своите конкурен-
ти, за да могат да го конкурират!
Понеже не са били достатъчно конку-
рентни според Европейската комисия,
Е Де Еф произвеждаше на много
ниска цена. Така че трябваше да
продаваме произведеното електричест-
во на конкурентите на ниски цени, за
да дойдат да ни конкурират. Не може-
те да си представите до каква степен
трябваше да действаме срещу здравия
разум, с една Европа, водена от дог-
мите на конкуренцията и от желанието
да лиши от всякаква власт европейс-
ките правителства.

На следващо място критериите от
Маастрихт въведоха т. нар. структурни
реформи, които отчасти се състояха в
отмяна на обществените услуги. Така
беше отменена обществената електрое-
нергийна услуга, бе разбит естественият
монопол на Е Де Еф и навлязохме в
конкурентна система, и това важи
навсякъде. Това е изключително! Всич-
ки се радват на отмяната на привиле-
гиите на железничарите или на отмяна-
та на привилегиите на служителите на
държавната компания за масов транс-
порт (RATP).

- Така разбиват монопола.
- Много добре, но сега вече няма

машинисти, няма ватмани в метрото,
няма автобусни шофьори, защото
техният статут въпреки всичко имаше
това свойство, което не беше конкурент-
но, но позволяваше да предложи карие-
ра в тези професии. Днес просто вече
няма кандидати. Именно заради натис-
ка, който упражни Европа, но и поради
факта, че тази идеология се споделя от
управляващата класа, от европейските
правителства, те управляваха според
това, което бихме могли да наречем
"счетоводна политика", т. е. всяка ико-
номика е добра, всички трябва да бъдат
в идеална конкуренция…

- Ненадминатият хоризонт на
пазара, както се казва.

- Да, на пазара и на чистата конку-
ренция. И днес навсякъде виждаме
щетите - вече няма учители, няма
медицински сестри в болниците, няма
автобусни шофьори, няма кой да кара
училищните автобуси. Тази сутрин чух,
че липсват 8000 автобусни шофьори
във Франция. Следователно съсипахме
много и днес се оказваме в една Евро-
па, която е по-зависима от всякога, с
общества, които трябваше да процъф-
тяват под голямата европейска светли-
на и които днес са в разпад, с демокра-
ции, които са в криза в цяла Европа,
защото избирането на хора, които ви
казват в навечерието на изборите "ще
променя всичко, ще видите", а на
следващия ден - "нищо не мога да
направя, защото има Европа, има Съд
на Европейския съюз, има Световна
търговска организация, има споразуме-
ния за свободна търговия, договорени
от Еврокомисията" и т. н…

ÈÍÒÅÐÂÞ
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- Но видяхме и избори-
те в Швеция, ще видим и
изборите в Италия и
имаме усещането, че
Маастрихтският договор
загуби влиянието си над
европейските политици и
днес Европа е зрителка.

- Така е, защото това е
едновременно машина за
лишаване на държавите от
способността им да реша-
ват и да провеждат поли-
тики; това е и машина за
деполитизиране на общест-
вото и икономиката - това
е идеологията, според
която искаха да изградят
Европа, т. е. обществото
да бъде поставено на
автопилот.  Имаше хора,
които споделяха тази идея
в различните европейски
страни, сред които и
нашата. Казваха: "Това,
което се прави, е много
добре, защото ще накара
французите да приемат и

Åâðîïà ñëÿïî ñëåäâà àìåðèêàíöèòå è å îáðå÷åíà äà áúäå æåðòâà
да направят реформите,
които не искат". Беше
нужна външна принуда, за
да принудят хората да
станат модерни.  Вижте
отново състоянието на
обществата и на политика-
та - но политиците също
са отговорни, те създадоха
тази Европа с усещането
си за леко мнозинство.

- 51% на референдума,
припомням.

- А след това видяхме,
че лагерът на отхвърляне-
то на обществото, което
ни бяха приготвили, нарас-
тва и сега има огромен
лагер на отхвърлянето,
което не е непременно
отхвърляне на Европа, а
лагер на отхвърляне на
тази Европа и на общест-
вото, което създава, и на
политическото безсилие,
което води до ужасна
криза на демокрацията.
Когато казвате на хората
"ще направя всичко това",
а на следващия ден казва-

те "нищо не мога да
направя", значи демокра-
цията е в криза. Ако ви
кажат, че има само една
възможна политика и че
независимо от резултата
на изборите левицата или
десницата ще я провеждат,
значи вече няма демокра-
ция. Този договор лишава
гражданите от тяхната
възможност да променят
държавната политика.

- Последен въпрос: в
светлината на това, което
се случва, на този разпад,
за който говорите, обречена
ли е Европа? Защото днес
виждаме, че е зависима и е
зрителка, т. е. не тя държи
кормилото, на фона на
случващото се в Украйна.

- "Обречена" е много
слабо казано - ако това
продължи, тя ще бъде
жертва, защото, пак повта-
рям, тя е на първа линия
във всичко това, тя има
най-много за губене, може
всичко да загуби. Много

важно е Европа да издигне
глас на умереност, да
потърси друг глас, различен
от този на конфронтацията.
Но това не се случва и
както винаги в тази криза,
има едно стремглаво
бързане, което се състои в
засилване още повече на
правомощията на европей-
ските институции, дори
отвъд договорите, които
винаги размахват като
Десетте Божи заповеди,
които не бива да се нару-
шават. Но те непрекъснато
ги нарушават - видяхме го
по време на пандемията.

- А днес какво правят?
- Европейската комисия

ни въвлича  в нещо, което
реално не сме обсъждали
и което не e задължително
да искаме. За мен това
стремглаво бързане на
Европа е самоубийствено.
Във всеки случай тя ни
кара да поемем значителен
риск, вместо да се опита
да определи европейски

път, а не да говори непре-
менно с гласа на подчине-
нието.

- Глас на сила, която
реално съществува, гласът
на европейската сила.

- Нещо много важно
все пак: когато Дьо Гол
напусна обединеното
командване на НАТО, в
ситуация, която е много
по-различна от днешната,
той каза, че е много
важно Франция никога да
не бъде въвличана във
война, която не е искала.
Това не пречи да бъде
солидарна със западния
лагер, да бъде винаги до
своите съюзници, когато
има много силна заплаха,
но в крайна сметка Фран-
ция трябва да реши дали
иска да бъде въвличана
във война или не, а не да
бъде въвлечена във война,
без да е казала своята
дума.

От "Гласове"
(Подзаглавието е на ЗЕМЯ)

От стр. 7

ÈÑÒÎÐÈßÒÀ Å ÅÄÍÀ

На 23 септември 1923
г. избухва легендарното
антифашистко Септемв-
рийско въстание. За него
и за болезненото му
отекване в нашата поли-
тическа и културна исто-
рия са писани много
истини и лъжи. Същото е
и с разтерзаните от
онова свирепо време
личности, въплътили в
трагичните си съдби
разтърсващи ни и до
днес непримирими сблъ-
съци - като Гео Милев,
Йосиф Хербст, Христо
Ясенов, Сергей Румян-
цев… Днес избираме да
припомним онзи стигащ
до всекиго от нас раз-
лом, като дадем думата
на коментара на Мила
Герасимова, публикуван в
нейния Фейсбук-профил:

Време е за четене на
Гео Милев. Време е за
припомняне на неговата
поема "Септември". Греш-
но е да се мисли, че тя е
свързана само със Сеп-
темврийското въстание. В
нея е сянката на Първата
световна война. Сянката
на надтериториалност.
Дори оттенък на гръцка
трагедия. В нея е въплъ-
тен образът на гнева.

Гео Милев е поет
експресионист, който
отдавна е надхвърлил
териториално и творчески
месторождението си.
Превеждан е на множест-
во езици. Той самият е
владеел 4 езика, живял е
в Англия и Германия.
Интелектуалец, творец и

Âðåìå å çà ÷åòåíå íà Ãåî Ìèëåâ è íà
ïîåìàòà ìó „Ñåïòåìâðè“

ерудит. С болезнено и
безкомпромисно чувство
за справедливост и
пламенна емоционалност.
Създал е запомнящи се
творби и ценни преводи
от световната литература
и драматургия. И всичко
това за само 30 години.
Толкова негови и толкова
наши.

Но поемата "Септемв-
ри" остава най-отчетли-
вият връх в изразител-
ността му, както и негова-
та лична Голгота. Почти
100 години след нейното
написване тя трябва да
се чете отново, но вече и
през призмата на днеш-
ните политически и пси-
хологически параметри.
През призмата на неутих-
налия или новозаражда-
щия се гняв.

Експресионизмът на
Гео Милев не трябва да
се бърка с последвалия
във втората половина на
20-и век политически
реализъм. При експреси-
онизма въобще и типично
Гео-Милевия експресиони-
зъм, поетът изразява
своето виждане, отноше-
ние и очакване от събити-
ята. Те не са предадени
еднозначно, а субективно.
Без задължителна прав-
доподобност, а по-скоро
с визия, лична емоция и
въображение.

Днес тази картина
отново е на прага. В
мислите. В страховете.
Насън и наяве. Уж далеч
във време и пространст-
во, а всъщност близо.

Хъркаща във волята на "С
хиляди ножа прободен
народ - затъпен, унижен,
по-нищ и от просяк,
останал без мозък без
нерви - въстана из мрака
тревожен на своя живот."

Защо днес? Защото
именно днес отново е
времето, в което "ний не
вярваме вече в герои - ни
чужди, ни свои." Защото
днес гневът отново е в
зъбите. Дали и доколко е
правилно насочен и дали
и доколко виновниците са
идентифицирани, това
историята ще прецени. Но
днес отново кръвта кипи и
"нощта ражда из мъртва
утроба вековната злоба
на роба". Днес, когато не
Бог, а човекът причини
недоверието в единството
с Божието. Недоверието и
нечуването. Защото днес
"Глас народен - Глас
Божи" не е вяра. И въпро-

сът отново е "кой излъга
нашата вяра".

Септемврийското
въстание трябва да се
помни като история, като
урок, като въпрос или
отговор. Всичко трябва да
се помни заради и въпре-
ки това дали е добро или
лошо. Защото независимо
от личната, отправната или
презпоколенческата глед-
на точка, родовата бли-
зост с "хиляди маса народ;
хиляди вери - вяра в
народний възход, хиляди
воли - воля за светъл
живот, хиляди диви сърца -
и огън във всяко сърце," е
жива и изисква респект.
Защото забравата на
миналото води или до
неговото повторение, или
до липсата на бъдеще.

Днес гневът отново е в
живота ни и животът ни е
в гнева. Гневът е все
толкова първичен въпре-

ки уж напредналата
цивилизация, но и все
така примесен с първо-
сигнален страх. Тъмен и
тежък. Личен или внушен.
Отново "бясно захласната
заудря в душите тревож-
на камбана - удря, бие,
звъни… Нощта падна тъй
ниско - глухо и страшно
заключена от всички
страни". "О, нощ на бези-
менни тайни! - и тайни, и
явни:" Но ако и когато се
чете Гео Милев, гневът се
превръща от тъмнина в
закономерност, от страх
в правопораждаща идея.
Но ако и когато се чете
Гео Милев, той със своята
поезия застава като
нощна камбана на входа
и изхода на народния
гняв. Дава му име, посо-
ка и представа.

Затова днес е време
за поезия. Затова е време
за "Септември". Защото
ние днес, които имаме
своите Ботев, Яворов, Гео
Милев, Вапцаров … Чийто
висок глас се чува от
миналото и звучи все така
актуално. Ние днес, благо-
дарение на тях тогава,
получаваме, облагородя-
ваме и засилваме своите
сетива. Своето право на
гняв и своята справедли-
вост. Своето доказателст-
во, че ни е имало. Своите
отговорности на хилядите
души народ, който трябва
да опази своите хиляди
вери и хиляди воли. За да
ни има и занапред.

От "Барикада"
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Дъг БАНДАУ*

Последният драматичен
пробив на Украйна срещу
руските сили близо до Хар-
ков предизвика оптимистич-
ни прогнози в Киев, Брюк-
сел и Вашингтон. Но рус-
ко-украинската война не е
свършила.

Силите на Москва, макар
и унижени, запазват предим-
ство в числеността, ако не и
морално. Освен това руски-
ят президент Владимир Пу-
тин току-що обяви "частична
мобилизация", призовавайки
запаса. Той също обеща "да
използва всички средства, с
които разполагаме", имайки
предвид оръжия за масово
унищожение, химически или
ядрени оръжия, за да защи-
ти Русия.

Дори и с още американ-
ски оръжия, слабо вероят-
но е Киев да си върне всич-
ки изгубени територии, ос-
вен ако не постигне колапс
на Русия - възможност, но
не реалност. И последно, в
най-краен случай, Москва
може да ескалира още, обя-
вявайки обща мобилизация
или използвайки оръжия за
масово унищожение.

Но въодушевлението от
победата изглежда разшири
военните цели на Украйна.
Президентът Володимир Зе-
ленски говори за изпраща-
не на "сигнал" на жителите
на Крим: "ние знаем, че то-
ва са наши хора, и е ужасна
трагедия, че те са окупира-
ни вече повече от осем го-
дини. Ние ще се върнем там.
Не зная кога точно. Но ние
имаме планове и ще се вър-
нем там, защото това са на-
шата земя и нашите и хора."

Има два видими пробле-
ма с тази нагласа, ако тя
бъде приведена в действие.
Първият е разширяване и
едновременно с това еска-
лиране на войната, с неяс-
ни ползи. Със съществува-
щите сили за

Киев няма да е лесно
да си върне дори
Донбас,
включително териториите,
завзети от руските сепара-
тисти през 2014 година. Да
тръгне за Крим ще бъде мно-
го по-голяма задача, потен-
циален скок в тотална вой-
на, поне в рамките на укра-
инските възможности.

Киев ще трябва да нае-
ме и да обучи много повече
хора, отколкото са нужни за
отбраняване срещу руските
атаки. И за такъв успех на
Украйна е необходимо дос-
тавянето на изобилни коли-
чества западно оръжие. В

същото време Москва е сла-
бо вероятно да се оттегли
тихо. Крим има значение за
тях, защото повечето русна-
ци гледат на него като на
руска територия.

Загубата му ще увеличи
политическите последствия
от поражението. Путин ще
бъде изложен на риск - в
много по-голяма степен от
страна на твърдите нацио-
налисти, отколкото от либе-
ралните демократи. До тук
той отказваше национална
мобилизация и използване
на ядрено оръжие, но може
и да го направи, ако има
опасност да изгуби Крим.
Както може да постъпи и
един последващ крайноде-
сен режим, за да защити
или си върне полуострова.

Киев бяха пълни с гневни
протестиращи, представите-
ли най-вече на антируската
опозиция и подкрепени от
някои агресивни нео-фашис-
тки елементи. Съединените
щати подкрепяха изгонване-
то на Янукович. Виктория
Нюланд, заместник-държа-
вен секретар по европейс-
ките и евразийските работи,
посети Киев, подкрепи про-
тестиращите, смеси се с де-
монстрантите и проведе ста-
налия известен разговор с
американския посланик, за-
писан от руското разузнава-
не, в който се даваха разпо-
режданията на Вашингтон
кой да влезе в новото пра-
вителство.

Ако Москва беше опита-
ла подобни маневри в Мек-

ÑÀÙ íå æåëàÿò ïúëíà
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днес критикуват правителст-
ва, които яростно се съпро-
тивляват на отцепвания - ста-
нахме свидетели на агресив-
ната война на НАТО срещу
Сърбия заради Косово - и
не можем с лекота да одоб-
рим военна кампания на Ук-
райна за връщане на Крим.

Ангажиментът на Вашин-
гтон е към независимостта
на Украйна, а не към всич-
ко, което може да поиска
правителството на Зеленс-
ки. Разбира се, Зеленски
има право да поиска света.
Кой знае, Киев може сега
да поиска материална под-
крепа да превземе Москва
и да разтури Руската феде-
рация. Но Съединените ща-
ти не са длъжни да подкре-
пят този план.

ликта, независимо дали Ук-
райна триумфира срещу
Москва".

Атаката срещу Украйна
беше катастрофа за Русия.
Нищо чудно, че Зеленски
гледа напред към победа и
потенциално преформатира-
не на двете държави и тех-
ните отношения.

Но неговата презумпция
за победа е
преждевременна.

Въпреки че може да има
надежда за руски военен и
впоследствие руски полити-
чески колапс, това развитие
не е по-вероятно от победа-
та над Украйна, която Кре-
мъл първоначално си пред-
ставяше. Да планираш по-
дялба на територии, докато
битката все още бушува, е
един от начините да загубиш.

Още по-лошо, войната бе-
ше катастрофа и за Украй-
на. Нейната икономика имп-
лодира, а правителството й
оцелява на помощи от чуж-
бина. Жертвите са много, ве-
роятно десетки хиляди. Ми-
лиони хора избягаха от кон-
фликта. Бяха унищожени
градчета, опустошени градо-
ве, бяха извършени военни
престъпления. Продължава-
нето на конфликта в името
на съмнителни териториал-
ни завоевания е лоша сдел-
ка. Украйна ще има нужда
от младите си бойци за въз-
становяване на страната.

Защитавайки се, Киев би
трябвало да прояви демок-
ратичните ценности, при-
писвани му от Запада. Това
включва и приемането на
факта, че бивши граждани
може и да не искат да се
върнат в насилствената му
прегръдка.

Украйна направи това,
което малко от нейните при-
ятели или врагове вярваха,
че е възможно - спря рус-
ката агресия и дори си вър-
на загубени територии. Ки-
ев също така изложи и
крайната военна слабост на
Москва. Сега е време не са-
мо за увеличаване на во-
енните разходи на Европа,
но за увеличаване и на во-
енните отговорности на Ев-
ропа и на прекратяване на
сегашното детинско и не-
нужно осланяне на Съеди-
нените щати.

Междувременно Вашин-
гтон и неговите съюзници
трябва да започнат да прек-
рояват подкрепата си за Ук-
райна, така че да се пос-
тигне разрешаване на кон-
фликта и изграждане на та-
къв европейски ред, който
най-сигурно да доведе до
стабилен мир.

Това не включва кампа-
ния за възвръщане на
Крим. Зеленски има право
да мечтае за тотална побе-
да над Русия, но админист-
рацията на Байдън трябва
да приземи американската
политика спрямо Украйна
здраво в реалността.

* Дъг Бандоу е старши
сътрудник в Института
CATO. Бивш специален по-
мощник на президента Ро-
налд Рейгън и автор на кни-
гата Foreign Follies: America's
New Global Empire.

Поемането на такъв риск
от Украйна би принудило
Съединените щати и Евро-
па или да увеличат помощ-
та си, съпътствано и с уве-
личаване на риска от във-
личане в активна война, или
да изоставят Украйна, след
като са поощрили агресив-
ния й курс.

Вашингтон има интерес
да помага на Киев да се от-
бранява срещу руското на-
падение, но не би имал срав-
ним залог да овластява Ук-
райна при рискуване на ре-
гионалната стабилност и ми-
ра, поправяйки минали ис-
торически грешки. Зеленски
и украинският народ имат
право да искат каквото си
искат. Но това не е причина
Вашингтон да подчини аме-
риканските интереси на та-
кива предпочитания.

Второ, няма убедителни
доказателства, че мнозинст-
вото от 2,4-милионният крим-
ски народ иска да бъде "ос-
вободено". Руското анекси-
ране на Крим беше незако-
нен акт, но вероятно отразя-
ваше преобладаващото нас-
троение на полуострова.

Когато Европейският съ-
юз имаше нужда от съгласи-
ето на Киев за търговското
споразумение, Москва нап-
рави по-добро предложение,
в отговор на което Янукович
смени лагерите. Улиците на

сико, властите в Съедине-
ните щати биха получили
мащабна истерична криза,
биха се позовали на докт-
рината Монро и

биха обявили
свещена война.

Руският президент Влади-
мир Путин устрои анексира-
нето на Крим. Въпреки че
предаността към национал-
ното наследство също игра-
еше роля, запазването на
ценната военноморска база
на Москва в Севастопол бе-
ше може би по-важно.

Завземането беше пос-
ледвано от референдум, ре-
зултатът от който се твър-
деше, че е 95,5% вот в пол-
за на смяна на държавите.
Макар и кампанията да бе-
ше нечестна, тези резулта-
ти може и да отразяваха
действителния вот. Външни
наблюдатели масово бяха
убедени, че резултатите са
като цяло точни и отразя-
ват факта, че болшинството
жители на Крим, много от
които са рускоговорящи и
семействата им са с руски
корени, избират да се при-
съединят към Русия.

Гражданите на Крим не
бива да бъдат третирани ка-
то военна плячка и да бъдат
местени по волята на побе-
дителя. Западните страни

Действително, най-важ-
ният интерес на Америка в
случващата се война е да
сдържа ефекта от нея. Това
ще рече, че Съединените
щати не искат конфликтът
да обхване други европей-
ски държави и НАТО, зав-
личайки Америка в нежела-
на и ненужна война. Вашин-
гтон желае също и да пре-
дотврати интензифициране-
то на настоящата битка и
обявяването на пълна мо-
билизация от Русия, както
и прилагането на ядрено
оръжие, което би трансфор-
мирало конфликта и би уве-
личило в огромна степен
напрежението между Запа-
да и Москва.

И най-сетне, и Вашинг-
тон, и Брюксел имат по-го-
ляма полза от поддържане-
то на работещи отношения
с Русия, отколкото от вкар-
ването на руснаците в ес-
калиращ военен конфликт
и подтикването на Москва
към по-близки отношения с
Китай. Експанзията на во-
енните цели от страна на
Украйна подкопава всички
тези интереси.

Като цяло, въпреки прес-
тъпния характер на руска-
та инвазия, според Джошуа
Шифринсън от Университе-
та Мериленд ограничените
интереси на Америка "изис-
кват приключване на конф-

От "Гласове"

Със съкращения
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Сръбският премиер
Ана Бърнабич заяви, че страната
се е оказала под силен натиск
от страна на ЕС след изказване-
то на президента Александър
Вучич пред Общото събрание на
ООН, съобщи пресслужбата на
правителството. "Натискът се
засили и след подписването на
плана за консултации между
министерствата на външните
работи на Сърбия и Русия, който
даже още няма юридическа
сила, тъй като не е приет от
правителството на Сърбия", каза
Бърнабич. Тя подчерта, че в
документа не се споменава за
военно сътрудничество и
консултациите с Русия са важни
преди всичко във връзка с
въпроса за Косово. Сърбия и
Русия подписаха споразумение
за взаимни консултации по
въпроси на външната политика.
Споразумението беше подписано
в петък от външните министри
на Русия и на Сърбия Сергей
Лавров и Никола Селакович на
среща в рамките на Общото
събрание на ООН в Ню Йорк.
Германският канцлер
Олаф Шолц е с Covid-19 след
завръщането си от двудневната
обиколка в страни от Персийс-
кия залив. Говорителят на
канцлерството Щефен Хебещрайт
съобщи, че Шолц е с леки
симптоми. 64-годишният канцлер
се е изолирал в апартамента си
в канцлерството в Берлин. През
уикенда Шолц посети Саудитска
Арабия, Обединените арабски
емирства и Катар в търсене на
нови енергийни ресурси, след
като Русия намали доставките.
Туристическият поток
от Русия към Турция през лятото
на 2022 г. е бил с 32 % по-
малък, отколкото през същия
период на 2019 г. (преди
началото на пандемията),
съобщи Асоциацията на туропе-
раторите на Русия (АТОР), като
се позовава на данни на
министерството на културата и
туризма на Турция. През юни,
юли и август до Турция са
пътували общо 2 149 484 руски
граждани. Това е с 10 % повече,
отколкото през лятото на 2021 г.
(1,9 млн.), сочат данните на
турското министерство. През
2022 г. обаче посещенията на
руски туристи в Турция са с 32
% по-малко в сравнение с
лятото на 2019 г. (тогава са
били реализирани 3 157 689
пътувания на руски граждани).
Делът на руснаците в чуждест-
ранния туристически поток към
Турция е намалял от 22,75 на
сто през август 2021 г. до 12,79
процента през август 2022 г.
Въпреки това през август т.г.
Русия се нарежда на второ
място след Германия по брой на
туристи, посетили Турция.
Курсът
на турската лира спрямо долара
отново достигна исторически
минимум. Вчера сутринта лирата
се търгуваше на рекордно
ниското равнище от 18,44
спрямо долара. В края на
миналата седмица един долар се
обменяше за 18,42 турски лири.
Комитетът по паричната полити-
ка на централната банка на 22
септември намали основния
лихвен процент от 13 на 12 %.
След обявеното решение
турската лира продължи да се
обезценява.

Джорджа Мелони е родена в Рим на 15 януари 1977 г. и е
отгледана в работническия кв. Гарбатела от майка си, след като
бащата й ги напуска. Тя е в политиката отдавна - става най-
младият в поствоенна Италия министър (на спорта в кабинет

на Берлускони от 2008 г. до 2011 г. - б.р.) на 31 г.
Съосновател на "Братя на Италия" през 2012 г.

От стр. 1

Избирателната актив-
ност на произведените в
неделя парламентарни
избори в Италия, изчисля-
вана на 64,7 процента от
имащите право на глас, е
рекордно ниска за Италия.
Предстои официалното
преброяване на гласовете
от над 61 500 секции. Пред
урните бяха призовани над
46 млн. италианци, а
повече от 4 млн. пребива-
ващи в чужбина вече
направиха своя избор
преди това. Гласуването бе
затруднено заради лошото
време и наводнения в
областите Кампания и
Тоскана. В избирателните
секции се получиха опаш-
ки, защото бе поставян
според изборния закон
специален талон срещу
подмяна на бюлетини.

Лидерът на "Лига"
Матео Салвини наруши
изборното мълчание, като
прогнозира пред журна-
листи, че ще бъде на
подиума на победителите.
Джорджа Мелони използ-
ва социалните  мрежи за
изборни послания, които
не нарушават разпоредби-
те. В неформално обкръ-
жение от съпартийци в
кафене, Силвио Берлуско-
ни  заявил, че с "Форца
Италия" ще имат решава-
ща роля за следващото
правителство.

Êðàéíîäÿñíàòà ïàðòèÿ „Áðàòÿ íà Èòàëèÿ“
å ïîáåäèòåë íà ïàðëàìåíòàðíèÿ âîò
45-ãîäèøíàòà Äæîðäæà Ìåëîíè âåðîÿòíî ùå å ïúðâàòà æåíà ïðåìèåð íà ñòðàíàòà

Ляво-центристката
коалиция в Италия приз-
на изборното си пораже-
ние. Пред журналисти
депутатът от Демократи-
ческата партия Дебора
Серачияни заяви, че
"десните имат мнозинство
в парламента, но не и в
страната". "Това е една
тъжна вечер за страната,
тъй като вярваме, че
победата на Джорджа
Мелони не е добро нещо
за страната ни", каза
Серачияни.

На другия полюс беше
атмосферата в централата
на "Братя на Италия",
откъдето в ранните сут-
решни часове вчера
говори самата Мелони. Тя
изрази очакване да ръко-
води следващото дясно-
центристко правителство.
"Ако бъдем призовани да
управляваме тази нация,
ще го направим за всички
италианци. Ще имаме за
цел да обединим хората",
заяви  Мелони.

Джорджа Мелони
извървява пътя от млада
активистка, която възхва-
лява Мусолини, до фаво-
рит да стане първата
дама премиер на Италия -
Джорджа Мелони (45 г.) е
изминала дълъг път, който
доведе крайнодясната й
партия на крачка от
властта. Така АФП описва
Мелони, чиято партия

"Братя на Италия" стана
първа политическа сила в
страната според предва-
рителните резултати от
парламентарните избори в
неделя. С които дясноцен-
тристката коалиция най-
вероятно ще си осигури
мнозинство в двете кама-
ри на парламента. Бойно
настроена срещу ЕС,
масовата имиграция и
"ЛГБТ лобитата", Мелони
получи доверието на
разочарованите гласопо-
давателни и изгради
мощен личен бранд. "Аз
съм Джорджа - аз съм
жена, аз съм майка, аз
съм италианка, аз съм
християнка", обяви тя на

митинг в Рим през 2019 г.
Тези нейни думи бързо се
разпространиха, след като
бяха ремиксирани в песен
с техно бийтове.

"Братя на Италия" води
началото си от постфа-
шистко движение, но
Мелони се опитва да се
дистанцира от миналото,
докато не го отрича
изцяло. Тя се обявява в
подкрепа на ценностите
на традиционното католи-
ческо семейство, но
казва, че ще запази
закона за абортите в
Италия, който ги разреша-
ва, но позволява на
лекарите да откажат да ги
извършат. ç

Снимки Интернет

Мьж откри стрелба в училище в
град Ижевск в Русия. По

последна информация убитите
са 15, а ранените - 21. Сред

жертвите има деца. По данни на
Следствения комитет на Русия

нападателят се е самоубил. Бил
е облечен с черна фланелка с
нацистка символика и е носил
маска на лицето си. Нападате-
лят е застрелял двама охрани-
тели на училището, а след това

7 ученици и 2-ма учители. 14 от
ранените са деца на възраст от
7 до 16 г. Стрелбата е започна-

ла около 10 часа сутринта,
съобщава "Комсомолская

правда". Децата са се опитали
да се скрият, като част от тях
са скачали през прозорците.

Вече е известна самоличността
на нападателя - Артьом Казан-

цев, роден през 1988 г.,
завършил същото училище.
Мъжът е бил регистриран в

местната психиатрия. Той е бил
въоръжен с два пистолета и с

множество патрони.

Ãåðìàíèÿ ñå ãîòâè äà âúâåäå ãîðíà ãðàíèöà íà öåíèòå íà òîêà òàçè åñåí
Германия се готви да въ-

веде горна граница на це-
ните на електроенергията
тази есен, ако не бъде въ-
веден такъв ценови таван
на ниво Европейски съюз,
съобщи в понеделник "Уол-
стрийт джърнъл", цитирай-
ки немски служители, за-

познати с въпроса, пише
"Епицентър". Ценовият та-
ван би защитил потребите-
лите и бизнеса от по-ната-
тъшни скокове на цените на
енергията, причинени от
икономическата война меж-
ду Русия и Запада заради
нахлуването на Москва в

Украйна, съобщава БНР.
Според официалните ли-

ца, цитирани от финансово-
то издание, Германия може
да обложи с данък произво-
дителите на енергия, които
таксуват повече от опреде-
лена сума. Тези средства ще
бъдат разпределени между

мрежовите оператори и ком-
паниите, които продават
енергия на крайни потреби-
тели, като тези средства би-
ха позволили те да намалят
цените. Цитираните длъжнос-
тните лица обаче отказаха да
коментират самото ниво на
ценовия таван. ç
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Европейските страни
трябва да се отнасят с ува-
жение към Русия и Беларус,
подчерта руският президент
Владимир Путин в понедел-
ник на среща с беларуския
си колега Александър Лука-
шенко, съобщават руски ме-
дии.

Лукашенко в частност
припомни думите си, че бъ-
дещето на Европа е заед-
но с Русия и Беларус. "За-
едно с Русия, където те
имат всичко необходимо. И
те имат това, което можем
да купим от тях: техноло-
гии и така нататък. Какво
друго им трябва? Просто

Руският президент Владимир Путин разговаря вчера с беларуския си
колега Александър Лукашенко в Сочи

Ïóòèí: Åâðîïà òðÿáâà äà ñå îòíàñÿ
ñ óâàæåíèå êúì Ðóñèÿ è Áåëàðóñ

трябва да вземем отговор-
ни решения. И трябва да се
отнасят към нас с уваже-
ние", добави още Путин.

Руският президент Вла-
димир Путин на среща с
президента на Беларус
Александър Лукашенко в
понеделник обяви планове
за обсъждане на много въп-
роси, включително иконо-
мическото сътрудничество
и ситуацията в региона.
"Много се радвам, че наме-
рихте време да дойдете и
да поговорим за всички
въпроси, които планирахме
да обсъдим в Самарканд.
Тук има много въпроси, те

са свързани със ситуация-
та в региона, но икономи-
ческите въпроси са не по-
малко важни", заяви Путин.

Руският президент смята
за странно блокирането на
доставките на беларуски то-
рове за световните пазари.
"За съжаление, доставките
на беларуски торове за све-
товните пазари все още са
блокирани. Това е много
странно, защото световни-
те пазари, особено в раз-
виващите се страни, имат
остра нужда от този про-
дукт", каза още руският пре-
зидент на срещата с бела-
руския си колега. ç

Снимки Интернет

Референдумите за присъединяване към Руската федерация в Донецка-
та и Луганската народна република, Херсонска област и окупираните
части на Запорожка област в Украйна започнаха на 23 септември

Министерството на отбраната на
Обединеното кралство сподели в
понеделник в последния си разуз-
навателен доклад, че "първоначал-
ните траншове" от руснаци, пови-
кани в армията след заповедта на
Путин за частична мобилизация в
Русия, вече са започнали да прис-
тигат във военните бази, предаде
БНР.

"Вече има издадени много де-

Áðèòàíñêîòî ðàçóçíàâàíå: Ìîáèëèçèðàíèòå ðóñíàöè ñà çàïî÷íàëè äà ïðèñòèãàò âúâ âîåííèòå áàçè
сетки хиляди повиквателни", посо-
чиха от британското военно минис-
терство и добавиха, че "сега Русия
ще се изправи пред администра-
тивно и логистично предизвикател-
ство да осигури обучение на войс-
ките". За разлика от повечето за-
падни армии, руската армия пре-
доставя първоначално обучение на
ниско ниво на войниците в рамки-
те на техните определени опера-

тивни звена, а не в специални учеб-
ни заведения, допълват от британ-
ското разузнаване и отбелязват, че
обикновено един батальон във вся-
ка руска бригада остава в гарни-
зон, ако други два батальона се
разполагат на мястото на бойните
действия. Русия обаче е разполо-
жила много от тези трети батальо-
ни в Украйна.

Според Министерството на от-

браната на Великобритания мно-
го от мобилизираните руски вой-
ници не са имали никакъв военен
опит от няколко години, като лип-
сата на военни инструктори и бър-
зината, с която Русия започна мо-
билизацията, предполагат, че мно-
го от мобилизираните войнски ще
бъдат разположени на фронтова-
та линия с минимална съответна
подготовка. ç

Представителите на
проруските власти на
самопровъзгласилите се
ЛНР, ДНР и Запорожка
област обявиха, че на
референдумите в тези
региони са гласували
повече от половината
граждани, така че рефе-
рендумите могат да се
считат за "валидни",
предаде Епицентър.

Това съобщи РИА
Новости, позовавайки се
на ръководителите на
Централната избирателна
комисия на ЛНР Елена
Кравченко и на ДНР
Владимир Висоцки, а
представителят на окупа-
ционната администрация
на Запорожка област
Владимир Рогов написа
за това в своя канал в
Telegram. В ЛНР, каза
Кравченко, избирателната
активност в края на трите
дни е била 76%, а в ДНР -
77%, каза Висоцки. Рогов
твърди, че в Запорожска
област са гласували 51%
от избирателите.

РИА Новости уточнява,
че според международни-
те норми референдумът се
счита за валиден, ако в
него са участвали 50
процента плюс един
гласоподавател. Ръководи-
телят на областната
избирателна комисия в

ËÍÐ, ÄÍÐ è Çàïîðîæêà îáëàñò îáÿâèõà
ðåôåðåíäóìèòå çà „âàëèäíè“
” Äóìàòà ìîæå äà îáñúäè çàêîíîïðîåêòè çà ïðèñúåäèíÿâàíå íà íîâèòå òåðèòîðèè îùå â ÷åòâúðòúê
” Ïåñêîâ: Íÿìà ðåøåíèå Ðóñèÿ äà çàòâàðÿ ãðàíèöèòå çà ìúæå â íàáîðíà âúçðàñò

Херсон Марина Захарова
заяви, че на третия ден от
гласуването в областта са
се явили 49% от избирате-
лите. Референдумите за
присъединяване на регио-
ните към Руската федера-
ция в Донецката и Луганс-
ката народна република,
Херсонска област и окупи-
раните части на Запорож-
ка област в Украйна
започнаха на 23 септемв-
ри. Гласуването ще про-
дължи и днес.

"Подкрепяте ли излиза-
нето на региона от съста-
ва на Украйна, създаване-
то на независима държа-
ва от региона и включва-
нето му в състава на
Руската федерация като
съставна единица на
Руската федерация?" -
това са въпросите, зада-
дени на жителите на
Запорожка и Херсонска
област. Жителите на
самопровъзгласилите се
Луганска и Донецка
република отговорят на
един въпрос: "Подкрепяте
ли Донецката/Луганската
народна република да
стане съставна част на
Руската федерация?".

Украйна и нейните
съюзници отхвърлиха
референдумите като
фалшификат, целящ да
оправдае ескалацията на

войната и мобилизацията
на Москва след неотдав-
нашните загуби на бойно-
то поле, предаде Ройтерс.
Руските информационни
агенции цитираха аноним-
ни източници, според
които руският парламент
може да обсъди законоп-
роекти за присъединяване
на новите територии още
в четвъртък. РИА Новости
съобщи, че руският прези-
дент Владимир Путин
може да направи обръще-
ние към парламента в
петък.

Не са взимани никакви
решения за затваряне на
границите, заяви говори-
телят на Кремъл Дмитрий
Песков, цитиран от руски-
те медии. Той отговори
така на журналистически
въпрос дали предстои
затваряне на руските
граници. Песков каза още
на редовния си брифинг,
че не се планира и въ-
веждане на военно поло-
жение. "Фейк новините са
повече от истината",
коментира Песков. По-
рано опозиционните
руски медии "Медуза" и
"Новая газета" съобщиха,
че службите настояват
границите да бъдат затво-
рени, тъй като стотици
хиляди руснаци са напус-
нали страната, след като

президентът Владимир
Путин обяви частична
мобилизация. Най-малко
261 хиляди руснаци са
напуснали страната още
в първите дни, след 21
септември. Според "Ме-
дуза" забраната за на-
пускане на страната ще
се отнася за мъжете на

възраст, в която подле-
жат на мобилизация, и
ще влезе в сила след 28
септември. След обявява-
нето на частичната
мобилизация на граници-
те на Русия с Финландия,
Грузия и Казахстан се
образуваха дълги опаш-
ки. ç
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Един от най-актуалните
треньори по класическа
борба в света Стоян Доб-
рев говори специално за
предаването "Код Спорт" по
RING. На планетарното пър-
венство в Белград специа-
листът изведе домакините
от Сърбия до безпрецеден-
тните четири световни тит-
ли, за което заслужено по-
лучи куп суперлативи.

 - 12 години беше асис-
тент на Братан Ценов в на-
ционалния отбор. Как се
чувстваш сега, когато бях-
те съперници?

- Това ми е бил един от
най-трудните моменти, кога-
то трябва да застана на ъгъ-
ла срещу наш борец. Нико-
га не съм се чувствал доб-
ре, защото аз съм си бълга-
рин и такъв ще си остана
до края на живота. Един ден,
рано или късно, аз знам, че
ще се върна в България. Но
реално като погледнеш, жи-
вотът е продължаваш нап-
ред и вървиш. Ние с Братан
ще си останем винаги прия-
тели за цял живот, уважа-
ваме се. 12 години имахме
невероятни моменти с този
човек, постигнахме значи-
телни успехи. За 12 години
с Братан спечелихме 39 ме-
дала, 7 световни титли на
Армен Назарян, Николай
Гергов, Явор Янакиев, Хрис-
то Маринов и на Елис Гури
- момче, което показа на це-
лия свят, че дори един ал-
банец може да постигне та-
кива големи успехи, медали
от Олимпиада. Аз като тре-
ньор на друга държава не
се чувствам добре и никога
няма да бъде същото, както
в България.

- В борцовото ни войн-
ство се говори, че минала-
та година си бил пред зав-
ръщане начело на българ-
ския отбор. Колко истина
има в това и какво се слу-
чи всъщност?

- Имаше разговори и го-
ляма дилема пред мен. Ка-
то разбраха ситуацията в
Сърбия, стана още по-голям
проблем. Реално аз си взи-
мам моето крайно решение
за това нещо. Аз знам, че
на човек като Гриша Ганчев
няма как да му откажеш, но
преценявайки нещата в си-
туацията, която е в момен-
та… В България има проб-

воляват някой път и пред
мен да го говорят, макар и
много рядко. България ви-
наги е имала таланти и ще
продължава да има. Какво-
то и да се случва. Нашата
школа никога не може да
се загуби. България в как-
вато и ситуация да е, вина-
ги ще има таланти и от тях
ще станат световни шампи-
они. Сега има две момчета,
за които аз не знам в све-
товната борба да има таки-
ва таланти в момента - Ед-
монд Назарян и Кирил Ми-
лов. Това са диаманти! Мом-
чета, които имат таланта. Ка-
то треньор можеш да му по-
могнеш, може да го напра-
виш, но ако нямаш онова
усещане - борбата в теб,
много трудно. А в момента
България ги има тези мом-
чета. Всичко имат, интели-
гентни са. Борбата е инте-
лигентен спорт. Всички каз-
ват - той е борец, той е
прост. Не, не! Голям шампи-
он не може да станеш, ако
нямаш интелигентност и та-
лант. Едмонд тръгва по стъп-
ките на баща си и ако може
да го надмине, евала!

- Има ли българи, кои-
то ти помогнаха да станеш
толкова успешен треньор?

- За да съм в борбата,
имаше трима човека, кои-
то направиха така, че да ос-
тана. Това са покойният Ата-
нас Комшев - моят идол, Ва-
сил Илиев и Гриша Ганчев.
Комшев почина в катастро-
фа, Васил го убиха и тога-
ва се появи Гриша Ганчев.
Той ме взе в неговия клуб
и бях 20 години при него.
Но когато се отказах от бор-
бата, той каза - твоят път е
тук, ставаш треньор. Реал-
но това нещо ме остави в
борбата и продължих да се
развивам. Благодаря им
много! Моите приятели са
горе, дано някъде гледат и
се радват за тези успехи!
Всеки човек си има съдба и
си я преследва. И мечти.ç

Нашата школа
няма да се
загуби, България
винаги е имала
таланти, твърди
старши треньорът
на сръбския
национален отбор

Ñòîÿí Äîáðåâ: Íÿìà ëè ñèëíà äúðæàâà,
íå ìîæå äà ñå ïðàâè ãîëÿì ñïîðò

лем с целия спорт. Няма ли
силна държава, не може да
се направи голям спорт. Не
може един Гриша Ганчев да
помага и да финансира це-
лия спорт. Той има голямо
сърце, голяма душа, но
трябва държавата да взе-
ме в свои ръце финансира-
нето и развитието на бъл-
гарския спорт. Апелирам,
ако може държавата да се
обърне и да направи в
спорта политически инте-
рес. Да се инвестира в та-
зи магия - спорт. Тогава мо-
же да се очаква след 5 - 10
години да се случи нещо.
Много ми е болна тази те-
ма. В Сърбия в момента
спортът е държавна поли-
тика. За спорт държавата
дава 200 млн. евро! Докол-
кото знам в България е 40
млн. Разликата е пет пъти!
В Сърбия за всеки един ме-
дал от европейско, светов-
но, олимпиада държавата
дава национално признание
или пенсия, което е един
вид стимул за тези млади
момчета, които знаят, че
ако стигнат до някакъв ре-
зултат, спортистът ще полу-
чи някаква сигурност като
завърши или не дай си бо-
же се контузи. Като навър-
ши 38 години, той започва
да получава пенсия до края
на живота си. Това нещо ре-
ално дава смисъла на ця-
лата работа. Не може да за-
вършиш спорта като свето-
вен и европейски шампи-
он, както имаме сега в Бъл-
гария, и да не знаеш накъ-
де - наляво ли, надясно ли.
А реално ти си дал най-ху-
бавите си години от живо-
та, инвестирал си цялата си
енергия и всичко в спорта.
За съжаление, няма как то-
ва да се промени. Тук няма
спортни училища, работи се
на аматьорски начала, оба-
че има масовост, а това е
заради отношението на дър-
жавата. Дай боже, един ден

това да се случи в Бълга-
рия, защото много наши
приятели борци в момента
са в много лошо състояние.
Не само борци, а повечето
спортисти и ми е най-мно-
го болно от това нещо. Не
мога да кажа, че Сърбия е
с по-големи възможности от
нас, не мога да се съглася.
Те са 6,5 млн. и ние сме
толкова. Как може те да от-
делят толкова средства и
внимание, а ние да не мо-
жем? Всичко е интерес.

- В кулоарите на светов-
ното се коментираше, че
сръбската държава иска да
ти даде паспорт, за да зас-
видетелства признание и
така и ти да имаш право на
тази пожизнена пенсия…

- Аз вече добих паспорт,
станах сръбски гражданин.
Не заради друго, а просто
те предложиха. Министърът
се обади лично и каза, че
иска да ме удостоят с това
звание. Реално и аз мога
след време да получа това
национално признание -
един вид пенсия, което е го-
лямо нещо за мен, голям
жест. Радвам се много. На-
истина направих доста за
сръбската борба. Тук съм
вече девета година и спе-
челихме 35 медала дотук.
Има един статистик във фе-
дерацията и с половин ус-
та иска да го каже, но фак-
тите са си факти. Седем
световни титли, три евро-
пейски, една олимпийска и
едно трето място. Мисля, че
това е някаква приказка за
сръбската борба.

- Как оценяваш българ-
ския отбор? Какво бъдеще
ни предстои за олимпиа-
дата в Париж през 2024 г.?

- Аз съм българин в сър-
цето и душата си. Почнах
да чувам: "България? Мно-
го са зле, западна много
борбата…" От това мен мно-
го ме боли. Но аз директно
им казвам, защото си поз-

Роденият преди 53 години в Нова Загора Стоян Добрев изведе сръбската класическа борба до световни
върхове

Пьотр Нестеров не успя да
влезе в основната схема на АТР
250 тенис турнира в София. Във
финалния кръг на квалифика-
циите в "Арена Армеец" 19-го-
дишният руснак с български
паспорт отстъпи на румънеца,
представящ Швеция Драгош
Николае Мадараш с 4:6, 2:6.

Поставеният под №7 в схе-
мата на Sofia Open Джак Дрей-
пър (20 г.) напусна турнира пре-
ди старта. Британецът се кон-
тузи на тренировка и ще бъде
заменен от "щастлив губещ".

Григор Димитров направи
съвместна тренировка с ита-
лианеца Яник Синер на цент-
ралния корт в "Арена Армеец".
Поставеният под номер 1 ита-
лианец защитава титлите си от
предишните два сезона, дока-
то третият в схемата Димит-
ров триумфира при дебютно-
то си и единствено участие в
София през 2017 година. Два-
мата са в горната половина
на жребия и могат да се срещ-
нат на полуфиналите.

Синер се завърна в топ 10
на световната ранглиста, като
се изкачи до десетата пози-
ция, докато Димитров е 23-и
в класацията на АТП.ç

Íåñòåðîâ íå
óñïÿ äà âëåçå â
îñíîâíàòà ñõåìà

Футболистът на ЦСКА Бисмарк
Чарлс коментира завръщането си
в игра за "армейците" след шест-
месечно отсъствие поради конту-
зия. Нападателят се появи четвърт
час преди края в приятелския дву-
бой със Септември, спечелен с
2:0 от "червените".

Чарлс влезе в игра на място-
то на Дюкенс Назон, след като
не бе играл от 8 април срещу
Локомотив (Пловдив), когато се
контузи. "Мина много време и чув-
ството е добро да се завърнеш
на терена", написа 21-годишният
ганаец в Instagram.ç

Ñëåä øåñò
ìåñåöà Áèñìàðê
ñå çàâúðíà

 Бисмарк Чарлс
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Ìëàäåæèòå íà Áúëãàðèÿ âçåõà ðåâàíø îò
Áåëãèÿ è ãðàáíàõà áðîíçà íà Åâðîâîëåé 2022

Националният отбор по
волейбол на България за
младежи до 20 години
спечели бронзовите
медали на европейското
първенство в Италия.
Момчетата на селекционе-
ра Мартин Стоев взеха
реванш за загубата в
групата, като надиграха
връстниците си от Белгия
с 3:1 (25:17, 25:19, 19:25,
25:17) в малкия финал на
турнира, игран в Монте-
силвано (Италия). Така
младите "лъвове" завърши-
ха шампионата с отличие,
като направиха крачка
напред в сравнение с
европейското първенство
през 2020-а, когато оста-
наха на четвърто място.

Най-полезен за Бълга-
рия бе капитанът Алексан-
дър Николов с 20 точки за
победата. Венислав Антов
и Георги Татаров добавиха
съответно 14 и 13 точки за
успеха.

Старши треньорът на

тима Мартин Стоев благо-
дари с пост в своя про-
фил във Фейсбук и обяви,
че ангажиментът му към
този отбор е приключил.
"Четиригодишният цикъл,
изпълнен с много емоции
завърши. От 9 първенства
спечелихме 8 медала, с
което моят ангажимент
приключи. За този период
извоювахме четири бал-
кански титли, станахме
втори на европейското
първенство в София, на
световния шампионат в
Техеран, на олимпийския
фестивал в Банска Бист-
рица и сега трети на
Евроволей 2022 в Монте-
силвано. Благодаря на
момчетата, че изградиха
уникален колектив, на
щаба ми и всички близки
до него,  на БФВ за
прекрасните условия,
подсигурени за отбора",
написа Мартин Стоев.

Италия спечели шампи-
онската титла на първенс-

Âîëåéáîëèñòêèòå íè îòñòúïèõà íà
Ãåðìàíèÿ íà ñòàðòà íà Ñâåòîâíîòî

Селекционерът на
"трикольорите" Мартин Стоев
обяви, че ангажиментът му
към отбора е приключил

рица през юли, където на
финала победи България.

След като бяха изигра-
ни всички двубои от
европейското първенство,
бяха отличени най-изяве-
ните състезатели на
отделните постове. Бъл-
гарският национал Алек-
сандър Николов попадна
в Идеалния отбор на
шампионата, като стана
най-добър втори посре-
щач.

Очаквано, "адзурите"
обраха по-голямата част
от индивидуалните отли-
чия, като взеха четири от

твото, на което беше
домакин. Воденият от
Матео Батокио тим се
наложи след изключител-
на драма над Полша с 3:2
(25:19, 25:19, 24:26, 17:25,
15:6) в големия финал на
шампионата, игран в
препълнената с над 1700
зрители зала "Палацето
дело Спорт Корадо Рома"
в Монтесилвано.

Това е втора поредна
титла за този отбор през
2022-ра след спечеленото
злато на Европейския
младежки олимпийски
фестивал в Банска Бист-

На специална церемония в
Музея на спорта в столицата бок-
сьорът Георги Костадинов бе от-
личен по повод 50 години от спе-
челената от него олимпийска тит-
ла от Игрите в Мюнхен през 1972
година. Златният медал, който
Костадинов извоюва в баварс-
ката столицата, е първият в ис-
торията на българския бокс, а на
церемонията присъства и послед-
ната олимпийска шампионка за
България в този спорт Стойка
Кръстева, която дойде с новоро-
дената си дъщеричка Цветелина.

Áîêñüîðúò Ãåîðãè Êîñòàäèíîâ áå îòëè÷åí ïî
ïîâîä 50 ãîäèíè îò îëèìïèéñêàòà ìó òèòëà

Селекционерът Мартин Стоев успя да изгради колектив, който спечели осем отличия

тях. За MVP бе обявен
Алесандро Боволента
(син на легендата Вигор
Боволента - б.р.). Идеал-
ният отбор на Евроволей
U20: най-добър разпреде-
лител - Кайетан Кубицки
(Полша); най-добър диаго-
нал. Тутис Новик (Полша);
най-добри посрещачи -
Лука Поро (Италия),
Александър Николов
(България); най-добър
център -  Якуб Мачжак
(Полша), Николо Волпе
(Италия); най-добро либе-
ро -Габриеле Лауренцано
(Италия). ç

Георги Костадинов (с червеното сако) получи поздравления от много заслужили ветерани на българския бокс

Тържеството бе уважено от око-
ло 50 ветерани на този спорт у
нас, сред които олимпийският
шампион от Москва 1980 Петър
Лесов, бронзовият медалист от
Токио 1964 Александър Николов,
както и сребърният медалист от
Мюнхен Ангел Ангелов, който съ-
що получи плакет от президента
на Българската федерация по бокс
Красимир Инински. "Това е един
много приятен момент. Имам чув-
ството, че се връщам на пиедес-
тала с колегите, които са покрай
мене. От това уважението, което

получих от федерацията и минис-
терството, се развълнувах доста",
каза Костадинов.

"Емоцията от олимпийската
титла не може да се опише, това
е нещо уникално. Да се качиш
горе на Олимп, това е нещо, ко-
ето не мога да сравня с нищо
друго. Въпреки болката трябва-
ше да изляза да се бия за злато-
то. Не може да отидеш до Рим и
да не видиш папата. Това беше
мечта, която осъществих", доба-
ви първият златен медалист на
България в бокса.ç

Женският национален отбор
по волейбол на България загуби
от Германия с 1:3 (22:25; 25:21,
23:25; 21:25) в нидерландския
град  Арнем първия си мач от
група "C" на световното първен-
ство. На волейболния Мондиал
2022 участват 24 отбора, които
са разделени в четири групи по
шест.

Първите четири тима от все-
ки поток продължават във вто-

рата фаза на шампионата.
Другите съперници на моми-

четата на Лоренцо Мичели са
световният шампион Сърбия,
САЩ, Канада и Казахстан. Пър-
вите три дни от Мондиала се иг-
раят в Арнем, където волейбол-
ните ни националки ще срещнат
още и Сърбия. След това "лъви-
ците" се местят в полския град
Катовице, където ще бъдат оста-
налите двубои от групата.ç

Нидерландия победи Белгия с
1:0 на "Йохан Кройф Арена" в
Амстердам и финишира на пър-
во място в група 4 от Лига "A",
класирайки се за финалната фа-
за на турнира Лига на нациите.
След равностойно първо полув-
реме двата тима се оттеглиха на
почивка без реализирани попа-
дения, а през втората част "ла-
летата" успяха да излъжат гос-
тите и стигнаха до успеха с гол
на Върджил ван Дайк (73).

Íèäåðëàíäèÿ èçëúãà Áåëãèÿ
çà ïúðâîòî ìÿñòî â ãðóïàòà

Така "лалетата" завършват на
първа позиция с актив от 16 точ-
ки, докато "червените дяволи" ос-
тават втори с 10 пункта. В друга-
та среща Полша спечели мини-
мално с 1:0 при визитата си на
Уелс след гол на Карол Швидер-
ски (57) и завърши на третата
позиция със 7 точки. "Дракони-
те" останаха последни само с ед-
на точка и изпаднаха в Лига "B"
за следващото издание на тур-
нира.ç

Двубоят  между британските
професионални боксьори Тайсън
Фюри и Антъни Джошуа ще се
състои. Това обяви лично Ей Джей
в социалните мрежи.

Джошуа, който изгуби титли-

Äæîøóà è Ôþðè ùå ñå áèÿò
ïðåç äåêåìâðè

те си в тежка категория преди
година от Олександър Усик и от-
стъпи два пъти на украинеца, обя-
ви, че ще подпише контракта за
"Битката за Британия" на 3 де-
кември.ç



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ 27.09.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

15 27.09.2022

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

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

web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

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

Теофан ГЕРМАНОВ

Ваня БОЮКЛИЕВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ

946-19-02

ПЪРВИ ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Георги ГЕОРГИЕВ

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Венцислав ЗАФИРОВ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Георги ГЕОРГИЕВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Съботник
Теменужка ХРИСТОВА

Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД

Счетоводство, Каса
944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ISSN 0861-2315

ÇÅÌß
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05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории /п/
13.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - аним. филм
14.30 Тренк, малкият рицар - аним. филм
15.00 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /5

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджи-

ева
22.00 Аз и моите жени - тв филм /6,

последен епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.25 Международен джаз фестивал "Д-

р Емил Илиев 2022" - Боровец:
Солистите на Биг Бенда на БНР

00.25 100% будни /п/
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 Малки истории /п/
03.15 Олтарите на България
03.25 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /5

епизод/п/
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана

Векилска /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва, нов сезон

18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 4, еп. 28
21.00 "Фермата: Мостът на времето" -

риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Записът" - сериал, еп. 3
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

18
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музи-

ка" - сериал, еп. 8

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 18
06.00 Анимационен блок (премиера):

"Дракони: Надпревара до предела"
- сериал, с. 2, еп. 1 - 4

08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 18
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 1
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 5
11.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 1
12.00 "Геймър" - предаване за електрон-

ни спортове и игри с водещ Натали
Трифонова, еп. 30

12.30 "Огненият пръстен" - фантастика,
екшън, приключенски (САЩ, 2013),
в ролите: Идрис Елба, Чарли Хъ-
нам, Ринко Кикучи, Диего Клатън-
хоф, Чарли Дей, Клифтън Колинс
мл., Рон Пърлман и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 19
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,

еп. 14
18.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 7
20.00 Екшън в 8: "Кобра" - сериал, еп. 4
21.00 Премиера: "Пътят на парите" - се-

риал, с. 2, еп. 10
22.00 Бандата на Екшън: "Убийствата в

Амитивил" - хорър (САЩ, 2018), в
ролите: Джон Робинсън, Челси Ри-
кетс, Пол Бен-Виктор, Даян Фран-
клин и др. [16+]

00.00 "Пътят на парите" - сериал, с. 2, еп.
10

01.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 2
02.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 7
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,

еп. 14
04.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 3, еп. 13,

14
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сери-

ал, анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Тънък лед" - криминален, драма,

комедия (САЩ, 2011), в ролите:
Грег Киниър, Били Крудъп, Алън
Аркин, Леа Томпсън, Дейвид Хар-
бър, Боб Балабан и др.

11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Маркъс" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 2, еп. 13, 14
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" -

сериал, еп. 11, 12
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 12, 13
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.

94
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 11, еп.

13
22.30 "Маркъс" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 6
00.00 "Тънък лед" /п./ - криминален,

драма, комедия (САЩ, 2011)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с.8
еп.3, 4

08.00 "Вдъхновение за убийство" - пси-

хотрилър, драма (тв филм, Канада,
2016), режисьор Мишел Пулет, в
ролите: Ванеса Рей, Адам Корсън,
Тара Спенсър-Неърн, Тайлър Хайнс
и др.

09.45 "Костюмари" - сериал, с.8 еп.5, 6
11.45 "Плаване към любовта" - романти-

чен, драма (тв филм, САЩ, 2019),
режисьор Лий Фридландър, в ро-
лите: Лий Рене, Крис Макнали,
Фиона Врум, Мат Хамилтън и др.

13.30 "Тъмната страна на Бруклин" - кри-
минален, драма (САЩ, 2019), ре-
жисьор Едуард Нортън, в ролите:
Едуард Нортън, Брус Уилис, Уилем
Дефо, Алек Болдуин, Лесли Ман,
Итън Суплий, Гугу Мбата-Роу, Боби
Канавали и др.

16.30 "Осмозис Джоунс" - анимация, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2001),
режисьори Боби Фарели и Питър
Фарели

18.30 "Най-мрачният час" - биографичен,
военен, драма, исторически (Вели-
кобритания, САЩ, 2017), режи-
сьор Джо Райт, в ролите: Гари
Олдман, Джон Хърт, Лили Джеймс,
Бен Менделсон, Кристин Скот То-
мас, Стивън Дилейн и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Върколакът" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2013), режи-
сьор Джеймс Манголд, в ролите:
Хю Джакман, Уил Юн Лий, Тао
Окамото, Хироюки Санада, Фамке
Янсен, Светлана Ходченкова и др.

23.30 "Пърси Джаксън и боговете на
Олимп: Похитителят на мълнии" -
фентъзи, приключенски (Великоб-
ритания, Австралия, Канада, САЩ,
2010), в ролите: Логан Лърман,
Кевин Маккид, Стив Куган, Алек-
зандра Дадарио, Пиърс Броснан,
Росарио Доусън, Катрин Кийнър

02.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с.8
еп.5, 6

04.00 "Злата близначка" - трилър (тв
филм, Канада, 2018), режисьор
Дейвид Ланглоа, в ролите: Линдзи
Хартли, Джейсън Сърмак, Кандис
Хънтър, Питър Флеминг и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" - сериал

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Голямото преследване" (премие-

ра) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "С река на сърцето" (премиера) -

сериал, сезон 1
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 4
22.30 "Братя" - сериал, сезон 5
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Андже-

лис" - сериал, сезон 7
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 1
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериен филм
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - сериал

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Родени да блестят" - музикална

драма с уч. на Хорхе Бургос, Гил-
бърт Салдивар, Кимбърли Флорес,
Алисия Райнер, Дейвид Заяс и др.

09.00 "Дароу и Дароу: Музикално убийс-
тво" - мистери с уч. на Кимбърли
Уилямс, Том Кавана, Уенди Малик

11.00 "Любов в Уитбрук" - романтична
комедия с уч. на Британи Бристоу,
Кори Севиър, Джулия Томасън и
др. /п/

13.00 "Блейз" - биографична драма с уч.
на Бен Дики, Алия Шоукат, Крис
Кристоферсън, Чарли Секстън, Итън
Хоук и др.

15.30 "Законът на Хана"(премиера) - прик-
люченски екшън с уч. на Били
Зейн, Кимбърли Елис, Дани Глоу-
вър, Сара Канинг, Джон Пайпър-
Фъргюсън, Грейстън Холт, Раян Ке-
неди и др.

17.30 "Как да разбера"- комедия с уч. на
Рийз Уидърспун, Пол Руд, Оуен
Уилсън, Джак Никълсън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13

21.00 "Трите Хикса: Отново в играта" -
приключенски екшън с уч. на Вин
Дизел, Дони Йен, Нина Добрев,
Руби Роуз, Тони Колет, Самюъл
Джаксън и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13 /п/

00.10 "Рамбо: Последна кръв" - екшън с
уч. на Силвестър Сталоун, Луис
Мандилор, Пас Вега, Серхио Пе-
рис-Менчета, Адриана Бараза, Ивет
Монреал и др. /п/

Тв програма - вторник, 27 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

bTV Cinema, 18.30 ч., "Най-мрачният час" - биографичен,
военен, драма, исторически (Великобритания, САЩ,
2017), режисьор Джо Райт, в ролите: Гари Олдман,

Джон Хърт, Лили Джеймс, Бен Менделсон,
Кристин Скот Томас, Стивън Дилейн и др.

Времето
Днес вятъ-

рът от юг-юго-
запад ще се
усили. Облач-
ността ще е
по-често зна-
чителна. На
много места,
главно в За-
падна и Централна България ще има валежи,
в отделни райони ще са временно интензив-
ни, с гръмотевици. Минималните температу-
ри ще са между 12° и 17°, а максималните
между 23° и 28°.                             НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 182

ВОДОРАВНО: Липолиза. "Алака". Меливенон. Рон.
Веридон. Рисири. Тина. Има Сумак. Сонар. Цитаде-
ла. Нет. Сало. Ази. "Гатака". Арико. Са. Аконит. Вит.
Ни. Аруба. АП. Ла. "На"" Оро. Алакол. Лариса Лати-
нина. "Авай". Ракита. Лора. Баница. "На нивата". Арит.
Католик. Со. Аве (Мартин). Винер (Юлия). Ситар.
Бор. ТАРОМ. Маки. "Дивото зове". Ин. Месина. Аде-
лина.
ОТВЕСНО: "В името на сина". "О, народе". "Перине-
та". "Арарат". "Рис". "Долината". Иванов (Георги). Ви.
Лидар. Кароса (Ханс). Илитон. Ниво. Сакурай (Дзо-
дзи). "Вината". Зеница. Обол. Бакеро (Хосе). Ван.
"Милана". Арат. Роза. Оратори. Атанас. МОД. Мани-
са. Италики. Ос. Ве. Судак. Паница. Имел. Вариме-
зов (Константин). "Китарата"" Корали. Илона. Ива-
кин. Паника. "Атала". Атерина.
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Северняшкият ансам-
бъл за народни песни и
танци "Иван Вълев" - Пле-
вен, е отличен със сребъ-
рен приз от международ-
ния танцов конкурс в Юж-
на Корея Cheonan World
Dance (Чонан Уърлд Данс).
Танцовият състав предста-
ви емблематични поста-
новки в няколко общи кон-
церта заедно с други ин-
тернационални групи в
градовете Чонан и Мокпо.
Директорът Данаил Цолов
е поздравен лично от кме-
та на град Чонан по вре-
ме на една от програми-
те. Танцовият фестивал в
Южна Корея е един от
престижните в света, ка-
то ежегодно е посещаван
от над милион души. ç

Ñåâåðíÿøêèÿò
àíñàìáúë ãðàáíà
ñðåáúðåí ïðèç
â Þæíà Êîðåÿ

Íàêðàòêî

Ран Босилек направи
детството ни
по-щастливо

Много поколения
израснаха с писмата на
Патиланчо до неговия
приятел Смехурко, както
и със строгата, но
любяща баба Цоцолана.
Няма как споменът за
детството, който тези
стихчета и герои създа-
ват, да не предизвика
добродушна усмивка.
Да си спомним за
невероятния оптимист с
душа на дете - Ран
Босилек. Той е роден на
26 септември 1886 г. в
Габрово. Писателят е
поклонник на българс-
кия фолклор, запалва
искрата на любовта към
всичко родно.

Творби на художници
от Балканските и
Първата световна
война представя
в Полша НВИМ

Националният военно-
исторически музей
(НВИМ) гостува в
Кралския музей "Лажен-
ки" с изложбата "Нямах
оръжие. Имах раница и
статив". Експозицията е
по повод 110-ата
годишнина от началото
на Балканската война и
в навечерието на
Независимостта. Тя
представя 42 произве-
дения на 16 от най-
изявените художници.
Като Александър Мута-
фов, Борис Денев,
Владимир Димитров -
Майстора, Димитър
Гюдженов, Константин
Щъркелов, Никола
Танев, Петър Морозов,
Ярослав Вешин.

„Äóõúò íà àêâàðåëà“
ãîñòóâà â Ïëåâåí

�

Голяма ретроспективна
изложба на творчеството на
Едвард Мунк (1863 - 1944) в
Париж показва картини,
малко познати на широка-
та публика, съобщава АФП.

"Викът" е произведение-
то с иконичен статут, което
засенчва част от творчест-
вото на норвежкия худож-
ник. Сега парижкият музей
"Орсе" излага жените вам-
пири на Мунк, част от ци-
къла "Живот, любов, смърт".
Изложбата е пътуване в
най-интимните платна на
шестдесетгодишното твор-
чество на автора.

Художникът рисува в
Норвегия, в Париж и Бер-
лин. Петдесет от най-извес-
тните картини, цикъл от ри-
сунки и печатни графики, са
предоставени от музея на

Представителна изложба на
Третото международното триенале
"Духът на акварела" гостува в Пле-
вен. Колекцията бе показана за
първи път пред ценителите на изящ-
ното изкуство в Художествена
галерия "Илия Бешков" на 26 септем-
ври.

Състоя си и демонстрация на
акварелни техники от Селма Тодоро-
ва, куратор и организатор на излож-
бата. Днес от 10.00 ч. има отново
демонстрация с участието на Краси-
мир Тодоров. Инициатор за престиж-
ния форум е фондация "Международ-
но акварелно общество - България".

В триеналето участват автори от
55 държави. В конкурсната програма
са селектирани 352 творби, от които
международно жури е номинирало
32 платна за награди, а 25 са награ-
дените творци. През юли и август
творбите бяха показани във Варна,
а сега са на плевенска територия в
галерия "Бешков". Идеята е картини-
те да бъдат представени в девет
български града.

Изложбата не е подвластна на оп-
ределени школи, в нея има простран-
ство на разностранни търсения в из-
куството. Несъмнено това обогатява
както творците, така и публиката. ç

Ðåòðîñïåêòèâà íà Åäâàðä Ìóíê
ïîêàçâà çàñåí÷åíèòå îò
„Âèêúò“ òâîðáè

Едвард Мунк в Осло. "Ви-
кът" е рисувана през 90-те
години на XIX век и е част
от мащабно творчество,
разгърнало се до средата
на XX век.

Има портрети на жени
мъже и деца, танцуващи
върху мостове силуети, как-
то и първата скица на "Ви-
кът". Групирани по теми, те
водят посетителя през раж-
дането на любовта, поява-
та на ревността, безнадеж-
дността, дълбокото усеща-
не за тревога и накрая до
смъртта. Мунк не показва
смъртта като край, а като
прераждане. Творецът пота-
пя публиката в любовта му
към театъра и неуморните
търсения. Навремето нацис-
тите оценяват творчество-
то му като "изродено". ç

От 26 септември до 25
октомври галерия "Пролет"
представя изложба графи-
ка на Димо Колибаров.

Доц. Димо Колибаров е
завършил Националната ху-
дожествена академия, спе-
циалност "Графика", с мно-
жество международни наг-

Äèìî Êîëèáàðîâ ãîñòóâà ñ
ãðàôèêè â ãàëåðèÿ „Ïðîëåò“

ради и отличия. Преподава-
тел в Националната худо-
жествена академия, дирек-
тор на филиал на НХА - Бур-
гас. Гост на изложбата бе
проф. д-р Марин Добрев  -
изкуствовед, директор на
Градската художествена га-
лерия в Стара Загора. ç


