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Модрич свали Роналдо
от световния трон

Не тайни договорки, а
разбирателство за политики
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Али Акбар Велаяти,
високопоставен съвет-
ник на иранския
върховен лидер аятолах
Али Хаменей, заяви
вчера, че предложение-
то на САЩ за среща с
ръководството на Иран
няма да бъде прието.
"Мечтата на Тръмп и
Помпейо никога няма да
се осъществи", каза
лаконично Велаяти. Той
заяви това в отговор на
зададен въпрос за
предложението на
американския прези-
дент Доналд Тръмп и
държавния секретар
Майк Помпейо за
среща с иранските
лидери. ç

Селекционерът на
българския национален
отбор Петър Хубчев и
капитанът на тима
Ивелин Попов познаха
победителите в двете
най-важни категории
от наградите на ФИФА.
И двамата са дали
вота си за най-добър
футболист в света за
2018 година за Лука
Модрич, който остави
след себе си Кристиа-
но Роналдо и Мохамед
Салах. В класацията на
най-добрите треньори
героят от Мондиал ,94,
както и Ивелин Попов
са поставили начело
селекционера на
Франция Дидие
Дешан.
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Äà áúäåì íåçàâèñèìè,
äà ìèñëèì ðàçëè÷íî

Çàáðàâåòå

ставам непреклонен за диференциран да-
нък добавена стойност (ДДС). Това обя-
ви вчера министърът на финансите Вла-
дислав Горанов по повод настояване от
различни браншови съюзи и организа-
ции за по-ниско облагане на хляба от
сегашните 20%. Той се оправда, че ви-
сокият ДДС е записан в данъчните за-
кони и ако се направят промени, то ефек-
тите от намаляването ще са краткосроч-

ÎÔèíàíñîâèÿò ìèíèñòúð
Âëàäèñëàâ Ãîðàíîâ
òâúðäî ïðîòèâ
äèôåðåíöèðàí ÄÄÑ

Î
ни и само ще се обърка данъчното зако-
нодателство. Горанов още един път пов-
тори, че няма да допусне различни ДДС
ставки за определени стоки, както пред-
лага БСП. Финансист №1 припомни, че
в коалиционното споразумение между
ГЕРБ и Обединените патриоти е запи-
сано, че данъците няма да се променят
по време на мандата на настоящия ка-
бинет. ç
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ткровеният, политнекоректен отговор на
въпроса дали сме независима държава
е само един - България е всичко друго,
но не и независима. Да вземем външ-
ната ни политика. В повечето случаи
тези, които я провеждат, се ръководят
не от желанието да бъдат защитени на-

ционалните ни интереси, а от принципа "каквото ка-
жат началниците". Примиренческата теза, че сме малка
държава е крайно несъстоятелна. Държави като Че-
хия, Австрия или Унгария са с размерите на България,
но това изобщо не кара техните политици да изпит-
ват чувство за малоценност. Въпросът за независи-
мостта изобщо не опира до големината на държава-
та, а е свързан основно с куража на нейния полити-
чески елит. Има и още един аспект на независимост-
та, който доста често ни убягва - самостоятелното
мислене. През последните три десетилетия в общес-
твената мисъл в България господства един хиперли-
берален модел. Според него частното било изначално
добро, а държавното било изначално лошо. Става
дума за механично присаждане на българска почва
на идеите на Вашингтонския консенсус, добили попу-
лярност в края на 80-те години. Работата е там, че
тъкмо идеите имат огромно значение, те оформят
политиките, а съответно и начините, по които проти-
ча животът ни. Ето ви конкретен, при това трагичен
пример. Катастрофата край Своге, отнела живота на
17 души, е пряк резултат на схващането, че всичко
трябва да бъде оставено на пазара. Когато държав-
ният контрол отслабне или изчезне, почват да фали-
рат банки и застрахователни компании, а качеството
на пътищата се скапва и бройката на загиналите се
увеличава. Сляпото, безкритично, безмозъчно след-
ване на чуждия либерален модел води до погром и в
здравеопазването, и в образованието, и в културата,
изобщо навсякъде. Отказът от самостоятелно мисле-
не се превръща в катастрофа. Имаме огромна нужда
както от независими политици, така и от хора, които
няма папагалски да повтарят чуждите схеми и ще
имат смелостта да мислят различно.

Петър ВОЛГИН, БНР
(Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)
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ÃÅÐÁ çà ïî-åâòèí õëÿá

Забраната за гру-
пов лов на дива
свиня ще стане
причина за "свръх-
запас" и ще нанесе
много щети на
фермерите

Ловци от Силист-
ра и Тутракан поис-
каха оставката на зе-
меделския министър

Ëîâöè ïîèñêàõà îñòàâêàòà íà Ïîðîæàíîâ
Румен Порожанов. В
разпространено от
тях становище се каз-
ва, че забраната за
групов лов на дива
свиня ще стане при-
чина за "свръхзапас"
в пограничните райо-
ни, който ще донесе
много щети на земе-
делците и няма да бъ-
де постигната целта за
намаляване на попу-

лацията като основа за
превенция на афри-
канска чума по сви-
нете. Ловците очакват
отговор на своите ис-
кания до четвъртък и
предупреждават, че
ако не бъде получен,
ще предприемат по-
мащабни действия.
Протест имаше и в ра-
йона на ГКПП "Дунав
мост" край Русе. < 4

Русе.
Големият
бизнесмен
и дарител
Игнат Канев
присъства на
официалното
откриване
на новото
отделение
по транс-
фузионна
хематология
в Универси-
тетската
болница
за активно
лечение
"Канев".
Отделението
е  изградено
със средства,
дарени от
фондация
"Игнат
Канев".

Снимка
Пресфото
БТА
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121 сигнала за паднали
дървета и предмети и 320
за пожари са подадени в
понеделник. Най-тежки
поражения от силния
порив на вятъра са нане-
сени в района на Монтана
и в София, съобщи за
Нюз.бг. главен комисар
Николай Николов. В
РДПБЗН - Монтана са
получени 39 сигнала за
паднали дървета, клони и
опасни предмети. Всички
екипи на пожарната,
включително и тези в
почивка, са били на терен
и към полунощ сигналите
са отработени, няма данни
за пострадали. 46 пък са
сигналите, постъпили в
София - отново за паднали
дървета, клони и опасни
предмети. В отработването
им са участвали 10 екипа.
Заради силния вятър преди
ден се усложни пожарната
обстановка. Реагирахме на
39 сигнала, 25 от които за
пожари, другите бяха за
паднали дървета, билбор-
дове, табели, изолации,
коментира комисар Вен-
цислав Райков, директор
на пожарната в Монтана.
Бурен вятър събори изола-
ция на финансово-стопанс-
ката гимназия в Монтана.
Поривите на вятъра са
достигнали до 90 км/ч в
региона. Нямало е цели
населени места без ток, а
мъж е спасен в язовир
Огоста, след като вятърът
повлича лодката му. Сил-
ният вятър събори фасада-
та на мол в Благоевград.
Няма обаче данни за
пострадали хора. Зам.-
кметът на града Иво
Николов коментира, че
концесионерът се грижи за
сигурността на търговския
център. Ремонтът ще бъде
за сметка на концесионе-
ра, предполагам, че има
застраховка, обясни
Николов и допълни, че не
е разговарял с концесио-
нера и не знае дали

общината се е свързала с
него. Доста се уплашихме,
вратата беше затрупана и
не знаехме, че има хора,
които да ни насочат как да
излезем. Влязохме вътре в
мола, защото беше студе-
но, но покривът се тресе-
ше. Изведоха ни през
кафето и минути след като
излязохме, падна и фасада
върху кафето, коментираха
пред Би Ти Ви ученици. В

Áóðíè âåòðîâå íàíåñîõà ùåòè íà ó÷èëèùà,
òúðãîâñêè îáåêòè è æèëèùíè ñãðàäè

Загора. В топлоцентралата
продължават да горят бали
слама, няма пострадали,
коментира пред БНР
областния управител на
Сливен Чавдар Божурски.
Отзовалите се на място
екипи обливат въглищата и
околните сгради, за да
предотвратят пожар в
самия ТЕЦ, но по-късно
идва и сигнал за други два
пожара на около 100 м., в
складовете на двата заво-
да в Сливен. Горящите
бали със слама са използ-
вани за изгаряне на отпа-
дъци, но няма данни за
замърсяване на въздуха,
както и опасност за сгра-
дите, Работата на ТЕЦ-а не
е спирала.

В понеделник над 4 часа
екипи на пожарната от
Пловдив и Карлово потуша-
ваха пожар в района на
град Баня, Карловско. В
гасенето участваха 25
служители на Държавното
горско стопанство. Вятърът
в района усложни ситуаци-
ята. Заради пожара, 14
пътници от жп гара Карло-
во за Пловдив бяха извозе-
ни с автобус. Огънят горя
до жп линията Пловдив -
Карлово и пътнически влак
бе блокиран и чакаше на
място.

Голям пожар в сервиз за
камиони на изхода на
града към Карнобат избух-

Първото издание на национал-
ната инициатива "Стара хартия за
нова книга" в Плевен премина с
голям интерес, след като 1250
деца от града се включиха в
каузата. Със своите 7,2 тона
предадена хартия за рециклиране
малчуганите спасиха от изсичане
94 дървета, а в замяна получиха
1470 нови книжки. Събитието,
подкрепено от Община Плевен,
се състоя на 24 септември на
пл. "Възраждане" и беше петото
поред в настоящото издание на
кампанията.

Организаторите на акцията от
"ЕКОПАК България" и Книжен
център "Гринуич" Мила Алексиева

Ñèëåí ñòàðò íà èíèöèàòèâàòà íà
"Ñòàðà õàðòèÿ çà íîâà êíèãà" â Ïëåâåí

и Сиана Колибарова изразиха
надеждата си инициативата да се
превърне в традиция за общината
и все повече деца и родители да
имат възможност да се включват
в нея занапред.

Музика, песни, танци, куклено
шоу и много предизвикателства
очакваха малчуганите през целия
ден. Всички те имаха за цел да
им покажат, че да се грижиш за
природата и да четеш, е не само
полезно, но и много забавно. С
викторината в стил "Хрониките на
Нарния" децата си спечелиха
книжките от едноименната поре-
дица на Клайв С. Луис и изда-
телство "Труд". А още награди

Íàä 450 ñèãíàëà çà ïîæàðè è ñïàñèòåëíè
äåéíîñòè ñà ïîäàäåíè â ïîíåäåëíèê

малките екоентусиасти получиха,
след като отговориха правилно
на всички въпроси за опазването
на околната среда и разделното
събиране на отпадъците. В праз-
ничната програма участие взеха
десетки талантливи изпълнители
от Плевен.

Всички детски усмивки и всич-
ки запомнящи се мигове от деня
бяха уловени от Verus Photogra-
hy, партньор на инициативата в
града.

След като премина през Пле-
вен, Бургас, Хасково, София и
Русе, финалът на "Стара хартия
за нова книга" ще бъде поставен
в Пловдив на 29 септември.

Благоевградска област са
възникнали десетки пожа-
ри от сухи треви и стърни-
ща. На територията на
Кресна, близо до минало-
годишния инцидент, също е
възникнал пожар. В Сли-
вен са съсредоточени
силите на пожарникари и
спасители в промишлената
зона - там в двата обекта
пожарите са локализирани.
И към момента продължа-
ват дейностите по оконча-
телното им ликвидиране -
осигурени са наблюдателни
постове. Поривът на вятъра
там е бил над 100 км/час.
Пожарът в района на ТЕЦ -
Сливен вече е локализиран
и овладян. Още няколко
дни ще горят балите със
слама. Нямам съмнения за
умишлен палеж. Отдавам
го най-вече на силния
вятър и намиращите се
наблизо електрически
проводници. И друг път

сме имали такива случаи,
коментира комисар Влади-
мир Демирев, директор на
Регионалната дирекция
"Пожарна безопасност и
защита на населението".
Той уточни, че на място е
установено, че площта е
много голяма, което е
наложило събирането на
много екипи, за да се
преодолее огнената стихия.
Балите са се използвали
за гориво на една от
пещите и са складирани на
площ от около 15 дка. В
складове на предприятията
"ЗММ" и "Динамо", в индус-
триалната зона на града,
са горели стари метални
части, опаковки, текстоли-
тови плоскости, покривно
покритие и обзавеждане.
Изгорели са и около 11 дка
отпадъци и сухи треви. В
потушаването на огъня са
се включили огнеборци от
Сливен, Ямбол и Нова

на в понеделник вечер в
Айтос, съобщи Флагман.бг.
Според първоначална
информация огънят е
засегнал поне 4 камиона,
както и селскостопанска
техника. Съмненията са за
умишлен палеж. В същото
време, според неофициална
информация, е подаден
сигнал и за втори голям
пожар - на входа на Кара-
георгиево, което според
местните жители не е
случайно съвпадение.
Селото се намира на 6 км
североизточно от Айтос, и
първо там е изпратен
противопожарен екип, след
което е пламнал сервизът
на изхода на града. Малко
по-късно е мобилизирана
цялата пожарна на Айтос,
Карнобат, както и екипи от
Бургас. Ситуацията била
критична. Пламъците са
доста сериозни, изглеждат
страховити. Дано да няма
пострадали. Пожарникарите
се опитват да загасят огъня,
но виждам, че им е много
трудно, разказа очевидец.
Русенски огнеборци пък
гасиха вчера пожар в
хранилище по изобразител-
но изкуство в гимназия
"Възраждане" в града,
съобщиха от противопожар-
ната служба в града. Храни-
лището с площ от около 10
кв. м се намира на послед-
ния четвърти етаж.

Огънят е бил потушен
бързо чрез инсталацията
за гасене в сградата. В
училището не е имало
ученици, тъй като е бил
неучебен ден. Горели са
хартии.

Тепърва ще се изясня-
ват причините за инциден-
та, обясни на място начал-
никът на смяната към
противопожарната служба
Иван Димитров. При
инцидента има само
материални щети. Това
няма да попречи на учеб-
ния процес в днешния ден,
коментира Днес.бг.ççççç

Организатори на акцията са
"ЕКОПАК България" АД и Книжен
център "Гринуич".

ЗЕМЯ активно подкрепя бла-

городната инициатива, поощря-
ваща едновременно защитата на
природата и четенето сред най-
малките българи.ççççç
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Ñîöèîëîã: Ïðåä Òðúìï ÷àðúò íà Áîðèñîâ
íå ñðàáîòè, ïîëó÷è ñå êîìè÷íî

Íà òîçè äåí
:

Събитията
” 1580 г. - Сър Франсис

Дрейк и неговата експедиция
акостират в Плимут след 33-
месечно околосветско пъте-
шествие. Те стават първите
британци, обиколили Земята.
” 1957 г. - Спектакълът

"Уестсайдска история" на Ле-
нард Бърнстейн започва да се
играе на Бродуей.
” 1960 г. - В Чикаго е про-

веден първият телевизионен
предизборен дебат между кан-
дидатите за президенти Ричард
Никсън и Джон Кенеди.
” 1960 г. - Фидел Кастро

произнася най-дългата реч в
историята на ООН - 4 часа и
29 минути, с която обявява
подкрепата на Куба за СССР.

Родени
” 1181 г. - Франциск от

Асизи, католически светец, ос-
новател на Францисканския
орден
” 1886 г. - Ран Босилек,

български писател
” 1897 г. - Павел VI, римс-

ки папа
” 1898 г. - Джордж Гершу-

ин, американски композитор

Àõìåä Äîãàí ïðèïîìíè, ÷å å
êëþ÷îâ ôàêòîð â ïîëèòèêàòà,
ñìÿòà Àíäðåé Ðàé÷åâ

"Борисов напразно би
път през океана. Пред
Тръмп чарът му не срабо-
ти, създаде се комична
ситуация".

Такава оценка даде в
студиото на БТВ социоло-
гът Андрей Райчев, комен-
тирайки ръкостискането
на премиера с американ-
ския президент в рамките
на срещата на върха за
борба с наркотрафика.

"Бойко Борисов винаги
е разчитал на личния си
чар. Явно в случая със
срещата с Доналд Тръмп
не сработва.

Разговори Борисов -
Тръмп не е имало. Бори-
сов иска да привлече
вниманието върху Бълга-
рия, но не успява. Успял
е все пак да си направи
снимка с Тръмп, в която е
вложил магнетичния си
чар. Това не е успех, тъй
като той измести прези-
дента в това посещение в
ООН,  каза още Райчев в
ефира на БТВ.

С всеки удар и всяка
закачка по Радев Бори-
сов се приближава към
собствения си политичес-
ки край. Той няма как да

събори президента.
Борисов продължава да
си мисли, че ще стане
президент, но това няма
да стане.

Президентът е в изгод-
но положение от конф-
ликта с ГЕРБ, тъй като
към него има по-малко
очаквания и критики.
Вижте им рейтингите.
Радев е с 60 %, а Бори-
сов няма и 30. Борисов
трябва да се адаптира
към Радев, което изисква
нова политика от него, на
която обаче не е спосо-
бен. В случая има сблъ-
сък на политики, но
всички подобни мачове
са завършвали с победа
на президента.

Догодина имаме два
пъти избори. Планът на
коалицията да оцелее до
2021 г. не ми се вижда
реален, тъй като коалици-
онните партньори не
могат да постигнат пове-
че от това, което имат
сега. Райчев определи
като пълни глупости
твърденията, че срещата
между почетния предсе-
дател на ДПС д-р Ахмед
Доган и американския

Изпълнителното бюро
разговаря с Янаки Стоилов
по номинацията му за кон-
ституционен съдия, той от-
тегля кандидатурата си. Та-
зи информация даде на ре-
довната пресконференция
след заседанието на ИБ ли-
дерът на БСП Корнелия Ни-
нова.

Стоилов не скрил моти-
вите за решението си - смя-
та избора за предрешен и
не иска да участва в състе-
зание с предварително из-
вестен край.

Основните теми в прес-
конференцията на БСП бя-
ха две - поскъпването и но-
вото развитие на сделката
за ЧЕЗ.

Корнелия Нинова обяви,
че преди месец е имало
среща между парламента-
ристи от БСП и техни чеш-
ки колеги.

Темата била сделката за
ЧЕЗ и подновеното жела-
ние на Гинка Върбакова да
придобие ЕРП.

"Те ни предоставиха ин-
формация за ЧЕЗ. Поисках-
ме среща в Прага, тъй като
социалдемократите там са
съуправляващи, имат и ви-
цепремиер - ще изпратим
група в Чехия - експерти,
финансисти, специалисти.
Когато се върнат, вярваме,
обществото ще разбере кой

България е сред най-добрите партньори на САЩ и
Европол в борбата срещу разпространението на нар-
котични вещества, заяви Борисов пред българските
медии в Ню Йорк, където участва в срещата на висо-
ко равнище "Глобален призив за действие за справя-
не с проблема с наркотиците", организирана по ини-
циатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Против съм легализация на каквато и да е дрога,
за смъртно наказание за наркотици в Европа не мо-
же да се говори. По-твърда от сега България не може
и да бъде". Това каза пред журналисти в Ню Йорк
премиерът Бойко Борисов, предаде "Фокус". По ду-
мите му страната ни е рекордьор по задържани син-
тетични наркотици, тонове хероин и хашиш.

Ïðåìèåðúò: Áúëãàðèÿ íÿìà äà
ëåãàëèçèðà íèêàêúâ âèä äðîãà

посланик Ерик Рубин е,
за да се сваля премиерът
Бойко Борисов. Според
Андрей Райчев САЩ са
притеснени от случващо-
то се в Турция и имат
нужда от стабилност в
България, а без ДПС

стабилност не може да
има.  "Доган напомня, че
е ключов фактор и без
него не може. Той не
допусна зависимост на
България от Турция и не
допусна ислямизация",
подчерта Райчев. ç

ÁÑÏ: Àêî óïðàâëÿâàõìå, ùÿõìå äà óâåëè÷èì åíåðãèéíèòå è ñîöèàëíèòå ïîìîùè
ги вземем, ли? От излишъ-
ка! На 1 август премиерът
Борисов обяви, че има 2,23
млрд. лв. излишък. Това не
са негови лични пари. Най-
често ги харчи за пътища,
които се рушат и за сани-
ране - защото от това се
краде. От социални помо-
щи не може, продължи Ни-
нова. При 2 милиона енер-
гийно бедни българи е не-
обходимо да се вземат мер-
ки, за да се помогне на тия
хора преди зимния период.

Корнелия Нинова обя-
ви, че ако БСП управлява,
ще увеличи социалните по-
мощи във връзка с очак-
ваното поскъпване на ос-
новни стоки, между които
и хлябът.

"Продължаваме да нас-
тояваме за 5% ДДС за хля-
ба. Откъде пари - от изли-
шъка", каза още тя.

И да се молят на търгов-
ците, и да не се молят, от
тяхната воля зависи какви
ще бъдат цените на хляба,
каза Нинова. И попита ри-
торично: "Властите ще ходят
от магазин на магазин да
се молят на търговците да
не увеличават цените ли?!".
"Трябва да сме честни. Бъл-
гари, невъзможно е държа-
вата да регулира цените на
основните стоки", бе кате-
горична лидерът на БСП. ç

купува, защо го купува и как
ще бъдат засегнати близо
3 милиона българи от тази
сделка", обясни Нинова.

"Г-жа Гинка Върбакова се
изтегля от управлението на
соларните дружества, защо-
то КЗК спря сделката за-
ради концентрация. Тя ис-
ка да преодолее тази кон-
центрация и да кандидатст-
ва за ЧЕЗ отново", поясни
още тя.

През юли поскъпнаха то-
кът и парното с 2 процен-
та. Сега, както знаете, и
природният газ ще поскъп-
не с 8 процента от 1 октом-
ври. Това се случва, при по-
ложение че над 1 600 000
българи живеят под линия-
та на бедност, посочи още
Нинова.

В държавата изглежда

няма институции. Докога
държавата ще стои на ко-
лене пред търговските ве-
риги? А след хляба, ако пос-
къпне и млякото? Това е ан-
тилогично и антиевропейс-
ко, каза Нинова.

Какво бихме направили
ние в такава ситуация, ако
бяхме на власт? Има алтер-
натива. Ще увеличим броя
на семействата, които по-
лучават помощи за отопле-
ние. Бихме увеличили до-
бавките за отопление, кои-
то получават 204 635 души,
правим ги 400 000, каза тя.
Като втора мярка ще уве-
личим сумата. В момента тя
е 374 лева на домакинство,
ние ще я направим 403 ле-
ва. И пресметна, че това ще
натовари бюджета с нови
86 188 000 лв. "Откъде ще

” 1938 г. - Андрей Луканов,
министър-председател на Бъл-
гария от м. февруари до м.
декември 1990 г., смятан за
един от архитектите на иконо-
мическия и политически пре-
ход и за един от идеолозите
на промяната на 10 ноември
1989 г.  Бивш дипломат и пър-
ви зам.-министър на външна-
та търговия от 1973-1976, ви-
цепремиер от 1976-1987, ми-
нистър на външноикономичес-
ките връзки от 1987-1989 г.,
кандисат-член от 1979, член
от 1989-1990 г. на Политбю-
ро на ЦК на БКП, депутат от
1976-1996 г. Убит пред дома
си през октомври 1996 г.
” 1948 г. - Владимир Ре-

мек, космонавт на Чехослова-
кия
” 1948 г. - Оливия Нютън-

Джон, австралийска певица
” 1981 г. - Серина Уилямс,

американска тенисистка
Починали
” 1990 г. - Алберто Мора-

вия, италиански писател
” 2008 г. - Пол Нюман, аме-

рикански актьор и режисьор
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Ловци от Силистра и
Тутракан поискаха остав-
ката на земеделския
министър Румен Порожа-
нов. Причината е подгот-
вяната забрана за групов
лов на диви свине в
пограничните райони и
затова вчера те излязоха
на протест. В разпрост-
ранено от тях становище
се казва, че забраната
за групов лов на дива
свиня ще стане причина
за "свръхзапас" в погра-
ничните райони и няма
да бъде постигната целта
за намаляване на попу-
лацията като основа за
превенция на африканска
чума по свинете.  Забра-
ната на групов лов без
кучета е немислима в
района поради мозаечно-
то разпределение на
горските площи, се казва
в становището. Посочва
се, че в нито една от
отстреляните 12 диви
свине в граничния район
с Румъния няма положи-
телна проба за африкан-
ска чума, а по оградата
по границата с Румъния
от Силистра до Добричка
област "няма следи от
преминаващи диви сви-
не". "Високият запас на
дива свиня в района
неминуемо ще доведе до
много щети на земеделс-
ките производители,
което от своя страна
носи висок размер на
щетите, които трябва да
плащат ловните дружи-
ни", се казва в станови-

щето.  Ловците очакват
отговор на своите иска-
ния до четвъртък и пре-
дупреждават, че ако не
бъде получен, ще предп-
риемат по-мащабни
протестни действия.

Ловджии протестираха
вчера по обяд и в района
на ГКПП "Дунав мост"
край Русе срещу проект
на заповед на Министер-
ството на земеделието,
храните и горите, която
забранява груповия лов
на дива свиня по поречи-
ето на река Дунав. Спо-
ред Десислав Маринов от
ловната дружинка в
русенското село Николо-
во рискът от болестта
африканска чума по
свинете може да се
намали, но трябва да се
ловува. Опитите за инди-
видуален лов са безус-
пешни. По думите му
дивите свине мигрират
денонощно и за тях река
Дунав не е препятствие.

Според Любомир
Димитров от ловната
дружинка в Горно Аблано-
во, ако в даден район не
се ловува, то прасетата
ще се съберат там, тъй
като търсят тихи и спо-
койни места, а им предс-
тои и брачен период. Той
обясни, че ако заповедта
бъде издадена, тя ще
засегне около 220 ловни
дружинки по цялото
поречие на Дунав. Проче-
тена бе и декларация с
исканията на протестира-
щите, след което те

навлязоха в кръговото
кръстовище в района на
граничния пункт и блоки-
раха движението за
около половин час.

С ловджиите се срещ-
на и областният управител
на Русе Галин Григоров,
който подкрепи исканията
им.  "Проектът на запо-
ведта няма да реши
проблема. Няма никаква
възможност да бъде
намалена популацията на
дивите прасета, ако няма
гонки или групов лов с
кучета. Сега е моментът
ловът да бъде разрешен",
каза Григоров и допълни,
че вече е водил разгово-
ри с отговорните институ-
ции по темата.

По думите му всички
мерки за евентуалното
навлизане и разпростра-
нение на болестта афри-
канска чума по свинете в
Русенско са предприети.
Григоров посочи, че в
община Сливо поле
стопаните са разбрали за
риска от опасното забо-
ляване и всички домашни
прасета са били заколе-
ни. Областният управител
очаква това да бъде
предприето и в останали-
те общини в региона.

Ловци от Плевенско
затвориха вчера сутринта
от 8 до 11 часа движение-
то на ферибота Никопол -
Турну Мъгуреле. Причина-
та е готвената заповед от
Министерството на земе-
делието, храните и горите
за забрана на групов лов

на дива свиня в ловнос-
топански райони по река
Дунав. Разпоредбата
засяга около 220 дружин-
ки, или близо 6000 ловци
от ловностопански райо-
ни от Русе до Видин,
алармираха те.  Ловците
са категорични, че със
заповедта на ведомството
няма да се спре разпрос-
транението на болестта у
нас. Близо 50 души от
12 дружинки препречиха
пътя с коли и не допусна-
ха достъпа за ферибота.
Те издигнаха плакати с
надписи: "Няма африкан-
ска чума. Трябва да има
лов".

Валентин Цонев обяс-
ни: "Управляващите тряб-
ва да вземат под внима-
ние, че не само ние,
ловците сме фактор за
регулирането на африкан-
ската чума. Предизвикват
ловците да бракониерст-
ват или напрежение
създават на ловците и аз
мисля, че ще има умни
хора и все още има горе
управленци, които трябва
да я регулират".

По думите на ловеца
Росен Генов действията на
държавата са противоре-
чиви. "В стремежа си да
ограничи тази забрана,
веднъж ни призовава да
ловуваме интензивно, за
да намалим по-голямата
популация на дива свиня
и веднага респективно
след това пък ни забраня-
ва да ловуваме", недоумя-
ва той. ç

На 1 октомври изтича
срокът за подаване на ко-
ригираща декларация от
физическите и юридически-
те лица. Гражданите и фир-
мите имат възможност вед-
нъж годишно сами да ко-
ригират дължимия данък,
който са декларирали пред
НАП с годишната данъчна
декларация.

В началото на месеца от
НАП съобщиха, че 50 хиля-
ди земеделци не са регист-
рирали около 120 милиона
лева получени субсидии. Си-

Производството на пшени-
ца в Русия е в силен възход.
И въпреки спада на цените
през последните години рус-
ките фермери увеличат изно-
са, като застрашават благо-
състоянието на американски-
те производители, пише The
Wall Street Journal. Деловият
вестник напомня, че за първи
път от времето на царска Ру-
сия страната стана най-голе-
мият износител на зърно в
света. През 2016 г. Русия над-
мина САЩ на световния па-
зар на пшеница, същото се
случва и през тази година.
Производството на американ-
ска пшеница за този аграрен
сезон е намаляло с 25%. Рас-
тежът на зърнопроизводство-
то в Русия представлява зап-
лаха за американските фер-
мери, в САЩ се наблюдава
най-силната вълна от закри-
ване на стопанства от 80-те
години на миналия век. Както
отбелязва WSJ, руските фер-
мери работят също толкова,
колкото и американските им
колеги, но в Русия себестой-
ността на продукцията е мно-
го по-ниска, защото разходи-
те са в рубли, а зърното се
продава навън за долара.

Изданието напомня, че Ру-
сия може да бъде още по-
привлекателен продавач и за-
ради възможното увеличение
на тарифите за американския
износ на зърно: Китай е на-
ложил 25% мито върху пше-
ница от САЩ. Засега Москва
не успява да се възползва от
това предимство поради ки-
тайските ограничения върху
вноса на пшеница от Руската
федерация. Но анализаторите
отбелязват, че руското зърно
вече успешно се конкурира с
американското на такива тра-
диционни за САЩ пазари, ка-
то например мексиканския.
По-евтината, но не по-малко
качествена руска пшеница
притиска американските и ев-
ропейските износители и в Се-
верна Африка и Близкия из-
ток, където Москва има поли-
тическо влияние.

The Wall Street Journal по-
сочва и новата руска полити-
ка, която се опитва да разно-
образи икономиката чрез на-
маляване дела на приходите
от петрола в бюджета, разви-
тие на селското стопанство.
Аграрният сектор все още
страда от неразвита инфраст-
руктура и корупция и ниска
ефективност при държавните
субсидии.

Според статията през
2017 г. приходите от износ на
селскостопански продукти в
Русия са достигнали 20,7 ми-
лиарда долара. И са надми-
нали по този показател при-
ходите от експорт на военна
продукция. ç

Âúçõîäúò íà ðóñêîòî
çúðíîïðîèçâîäñòâî
å çàïëàõà çà
ôåðìåðèòå â ÑÀÙ

Íà 1 îêòîìâðè èçòè÷à ñðîêúò, â êîéòî çåìåäåëöèòå ñ íåäåêëàðèðàíè
ñóáñèäèè ìîãàò äà êîðèãèðàò äàíú÷íàòà ñè äåêëàðàöèÿ

туацията е стряскаща, но на
стопаните се дава послед-
на възможност да поправят
декларациите си, за да не
бъдат санкционирани.

Това става с подаването
на еднократна коригираща
декларация след изтичане на
срока за подаване на годиш-
ната данъчна декларация.
Коригиращата декларация се
подава до 30 септември на
текущата година за проме-
ни, свързани с декларирани-
те данъци от предходната го-
дина. Тъй като през тази го-

дина 30 септември е в неде-
ля, срокът за подаване на
формуляра е 1 октомври.

Информация за попълва-

не и подаване на данъчни
и осигурителни декларации
и внасяне на суми към бю-
джета може да се получи
на телефона на НАП 0700
18 700 на цената на градс-
ки разговор или в сайта на
НАП www.nap.bg. ç

Снимки Пресфото БТА
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По повод предстоящото
увеличение на цената на
природния газ с близо 14
на сто от 1 октомври
председателят на КЕВР
Иван Иванов отново
изтъкна, че регулаторът
няма никакви инструмен-
ти, за да въздейства
върху тази цена. Той
изтъкна, че за крайните
потребители повишението
на природния газ ще бъде
с не повече от 8 на сто,
защото цената на услугата
се формира не само от
цената на природния газ,
но и от задължително
заплащане на достъп,
пренос, разпределение и
снабдяване. "По този
начин всеки, който ще
плаща за доставен приро-
ден газ, ще плаща с 8
процента повече, а не с
13,89", уточни председате-
лят на КЕВР. Планираното
увеличение на природния
газ ще се отрази на
цените на парното и
топлата вода, като се
очаква между 3 и 9 на сто
да се повишат сметките
за топлинна енергия.
Увеличението ще е раз-
лично за различните
градове. Промяна в цена-

Ñêúïèÿò ãàç óïëàøè ÊÅÂÐ
Ñèíüîòî ãîðèâî íÿìàëî äà ïîñêúïíå ñ íàä 8% îò îêòîìâðè, òîêúò ñúùî

та на парното от 1 октом-
ври не се очаква в Русе,
Перник, Сливен и Габро-
во, защото топлофикации-
те в тези градове работят
на въглища. Окончателно-
то решение за цената на
природния газ ще бъде
взето на 28 септември от
10.00 часа на закрито
заседание на КЕВР.

Иван Иванов посочи,
че цената на суровия
петрол продължава да
бъде много висока, но се
надява събитията в меж-
дународен план да не

доведат до ново поскъп-
ване. Той не се нае да
прогнозира каква ще бъде
цената на природния газ
от 1 януари, но  уточни,
че тя може както да се
увеличи, така и да се
намали, защото това
зависи от фактори, които
са извън България. Пред-
седателят на КЕВР отбеля-
за, че дори и да има
някакво повишение на
цената на природния газ,
ако то се задържи в
рамките на 5 на сто,
цените на топлинната

енергия няма да бъдат
повишавани.

Цената на електроенер-
гията от 1 октомври няма
да бъде променяна, това
заяви още пред журналис-
ти председателят на КЕВР
Иван Иванов. Той уточни,
че Комисията е намерила
необходимия буфер, за да
не се увеличава цената на
тока. По този начин е
било записано и в докла-
да, който ще бъде разгле-
дан от КЕВР. Той уточни,
че е намерен излишък от
средства, които са събра-
ни от фонд "Сигурност на
електроенергийната систе-
ма". "По такъв начин
Комисията потиска някои
тенденции, които се
появиха в различни секто-
ри, за повишаване на
цените и инфлацията",
добави Иванов. Той допъл-
ни, че КЕВР се явява
стабилизиращ фактор и се
надява да няма увеличе-
ние на цените на тока и
през януари. По думите
му, ако цената на тока не
бъде променяна на триме-
сечен период, това дава
стабилност на инвестито-
рите, производителите и
домакинствата. ç

Омбудсманът Мая Мано-
лова подхвана ВиК операто-
рите заради сметките за во-
да. Нееднократно тя е сези-
рала отговорните институ-
ции, но решение досега ня-
ма. Националният омбудс-
ман събра на дискусия по
темата представители на
различни ведомства. Повод
за обсъждането е увеличе-
ният брой жалби през 2017
г. за нечестно формиране на
сметки. Проблем се оказва
наредба от 2014 година, жал-
бите за която са на четвър-
то място сред оплакванията
- общо 488 за 2017 г., а за
първите осем месеца на та-
зи година те са вече 313. В
столичния комплекс "Красна
поляна" се стигнало до ку-
риозен случай. Хората пла-
тили от 1800 до 3000 лева
сметка. ВиК дружествата

Ìàíîëîâà àòàêóâà ÂèÊ òàêñàòà „îáùî ïîòðåáëåíèå“

слагали добавка за общо пот-
ребление. Оказва се, че най-
наказани са най-изрядните
платци. Спорно е да се раз-
пределя поравно таксата за
общо потребление според
Мая Манолова. Позитивно е,
че МРРБ се е заело със за-
дачата да се промени наред-
бата, която наказва потре-
бителите. Дошло е време та-
зи несправедливост да бъде
решена, изтъкна обществе-
ният защитник.

Заместник-министърът
на регионалното развитие
Малина Крумова заяви, че
разчита гражданите да да-
дат предложения за промя-
на на наредбата. След по-
редица потребителски жал-
би ведомството се е заело
да промени нормативните
текстове, но не може пот-
ребителят да плаща само
своето потребление. Има
отклонение в инсталациите,
за което потребителите са
задължени да платят. От
ВиК дружествата не носят
отговорност за състояние-
то на ВиК инсталацията в
блока, стана ясно от думи-
те на Крумова. Оператори-
те правят корекции, но
трябва да бъдат сезирани
от потребителите. Според
Крумова дистанционното
отчитане е по-коректно. В

новите текстове се въвеж-
да задължение за наличие
на водомери, за да се спре
с отчитането на база. Зам.-
министър Крумова е убеде-
на, че текстовете на въпрос-
ната наредба могат да бъ-
дат подобрени. ç

Делът на сивата иконо-
мика в България е около
30 процента, каза лидерът
на КНСБ Пламен Димитров
на конференция "Нефор-
мална икономика и недек-
лариран труд - междуна-
родни, европейски, нацио-
нални измерения и добри
практики", организирана от
синдиката. По думите на
Димитров, когато се изс-
ледва сивата икономика,
важна е методиката, която
се ползва за измерването
на недекларирания труд.

Ñèâàòà èêîíîìèêà ó íàñ 30%,
â Åâðîñúþçà å 11 íà ñòî

Той цитира данни, според
които недекларираният
труд в ЕС в частния сек-
тор средно за страните е
11,6 процента, докато дан-
ните на Световната банка
за сивата икономика по-
казват, че тя е средно 18
процента. "Около 25 мили-
арда губи ЕС заради ком-
пании, които оперират в
сивия сектор. Не е за под-
ценяване финансовият
ефект от липсата на внос-
ки - както в данъчната, та-
ка и в осигурителната сис-

тема", каза Пламен Димит-
ров. По оценки на КНСБ
средно между един и два
милиарда лева годишно се
губят от осигурителни внос-
ки, които не се внасят.

България попада в една
група с държави, като Япо-
ния, Швеция, Белгия и Сло-
вакия, както и Перу, Уганда,
Монголия и Филипините спо-
ред икономическата свобо-
да, която страната гаранти-
ра. Тя се позиционира на 46-
то място от общо 162 дър-
жави, влизащи в годишния
доклад за 2018 година за
икономическата свобода по
света, издаван от института
Fraser. В него са включени
данни за 2016 година, които
отразяват ситуацията в раз-
личните страни на базата на
няколко различни фактори,
като данъчна система, дър-
жавни разходи, правна сис-
тема и защита на правото
на собственост, достъп до
финансови средства, свобо-
да на международната тър-
говия и други.

Според тазгодишното из-
дание условията в България
слабо се променят в срав-
нение с предходния период,
като непосредствено преди
нея в класацията са Уганда,
Перу, Ботсвана, Швеция, Йор-
дания и Япония. След стра-
ната ни се нареждат Монго-
лия, Гамбия и Филипините.
По-надолу пък са европейс-
ките Белгия, Словакия, Ита-
лия и Полша.

По отделните показатели
най-много точки (при макси-
мални 10 точки) България по-
лучава при достъпа до си-
гурни финансови средства,
както и при свободата на
международната търговия.
Съответно 9,44 и 8,12 точ-
ки. От друга страна най-нис-
ка оценка България получа-
ва в областта на съдебната
система и защитата на пра-
вото на собственост, където
страната ни получава едва
4,83 точки.

В последното издание на
класацията на първо място
се нарежда Хонконг, следван
от Сингапур и Нова Зелан-
дия. От европейските стра-
ни най-високо в списъка зас-
тава Швейцария - 4-та по-
зиция, а след нея е Ирлан-
дия. В топ 10 влизат още
САЩ, Грузия, Мавриций, Ве-
ликобритания и Австралия.
Балтийските страни Естония
и Литва се представят доб-
ре, като и двете са с един
брой точки на 13-то място,
изпреварвайки Дания, Мал-
та и Холандия. Румъния пък
е на 20-та позиция или не-
посредствено пред Германия,
Финландия и Латвия. В дъ-
ното на класацията на Вене-
цуела, Либия, Аржентина, Ал-
жир, Сирия и Конго. ç

Áúëãàðèÿ ñëåä
Óãàíäà è Áîòñâàíà
ïî èêîíîìè÷åñêà
ñâîáîäà

Президентът на КНСБ
припомни и тезата на син-
диката, че плоският данък
не е довел до изсветлява-
не на икономиката в Бълга-
рия. ç

О  Б  Я  В  А

"Първа МБАЛ - София" ЕАД обя-
вява "Конкурс за отдаване  под  на-
ем на част от подпокривното прос-
транство и част от покрива на сгра-
дата на "Първа МБАЛ София" ЕАД
- частна общинска собственост."
Подробна информация за место-
нахождението, минималната наем-
на цена и др. ще намерите на ад-
рес: бул. "Патриарх Евтимий" № 37-
Административен блок, стая №6
или на тел. 02/8059244 - Димит-
рина Сярова, на сайта на  "Първа
МБАЛ София" ЕАД  www.1mbal.com
и на сайта на Столична община.
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КООП новини

В рамките на Форума бе представен проектът на CCW за
Стратегически план за развитие на потребителните коопера-
ции 2030, разработен съвместно с Организацията за лобиране
и подкрепа на кооперациите (Mutuo), Великобритания.

ЕС 2018: ЗА ПО-СИЛНА И ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА
Ежегодно Председателят на

Европейската комисия Жан-
Клод Юнкер произнася реч и
тази година на 12 септември в
последното си слово за състо-
янието на Европейския съюз
пред евродепутатите в Страс-
бург, бяха очертани посоките за
работата на ЕК до края на ман-

дата и до изборите за ЕП през май догодина. В речта си Юнкер
наблегна за мястото на ЕС в света, за опазването на границите,
за заплахите от тероризма, за търговското съперничество, за
бъдещите отношения с Африка, за миграцията.

Кооперативна Европа приветства речта и напълно споделя
необходимостта от "силна и обединена Европа", и подкрепя апела
за поемане отговорността за утрешния ден на Европа.

Отговорът на кооперативното движение в дебата и препоръ-
ките представени през февруари 2018 за "Бъдещето на Европа"
в Европейската комисия, изрично подчертават значението на
кооперациите за постигане на по-приобщаваща и устойчива
Европа, както и тяхната ключова роля за реализиране Глобални-
те цели за устойчиво развитие - тема, която не бе адекватно
засегната в последната реч на Юнкер.

Жан-Луи Бансел, Президент на Кооперативна Европа, заяви
по този повод: „…Поради факта, че Европа е изправена пред
многобройни предизвикателства, кооперациите, както и предп-
риятията от социалната икономика трябва да бъдат разглеждани
като ключови партньори на ЕС в предлагането на решения, ко-
ито отново да поставят фокус върху хората и кооперативните
ценности. За да вървим напред, сега се нуждаем от по-силна
ангажираност от страна на европейските институции към коопе-
ративното движение, защото заедно можем да опазим разно-
образието и богатството на Европа…“
КООПЕРАЦИИТЕ И КОЛАБОРАТИВНАТА ИКОНОМИКА

Кооперативна Европа публику-
ва свое становище, озаглавено "Ко-
оперативният поглед за колабора-
тивната икономика". Публикацията
бе представена на конференцията в
Европейския парламент по този по-

вод, домакин на която бяха евродепутатът Никола Данти (док-
ладчик по колаборативна икономика) и Кооперативна Европа.

Становището анализира настоящия климат, разяснява перс-
пективите и бариерите, и предлага ново определение за кола-
боративната икономика, в отговор на оповестения от Европей-
ската комисия "Европейски дневен ред за колаборативната ико-
номиката“.

Кооперативна Европа призовава за установяване на ма-
щабно и амбициозно публично-частно партньорство между ко-
оперативното движение и европейските институции за изграж-
дане на по-благоприятна среда за обществените и демократич-
ни организации, което да позволи на колаборативната иконо-
мика да разгърне пълния си потенциал. Жан-Луи Бансел, Прези-
дент на Кооперативна Европа, в своето изказване по този по-
вод заяви: „…Колаборативната икономика процъфтява и наша
отговорност е да създадем позитивна среда, с възможности за
нейното съзряване и устойчивост. Този документ демонстрира
значимостта на колаборативната икономика, основана на коо-
перирането, хората и техните общности да се обединят отново
в момент, когато създаването на социално сближаване е необ-
ходимо повече от всякога. Очаквам с нетърпение да работя с
европейските заинтересовани страни и политиците по амбици-
озен проект за бъдещето на колаборативната икономика…“.

Евродепутатът Никола Данти добави: „…Колаборативната ико-
номика е възможност за европейското кооперативно движение
да се възроди и възползва от технологичната революция. Коо-
перациите могат да дадат своя значим принос за балансирано и
устойчиво развитие на това ново явление…“.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРОТИВ
ТОКСИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Нова мярка за ограничаване пускането на
пазара на изделия, съдържащи четири фталати:
DEHP, DBP, BBP и DIBP бе предприета от Евро-
пейската комисия. Тези вещества обикновено
присъстват в пластмасовите материали и могат да се намерят в
голям брой ежедневни продукти - от играчки до спортна еки-
пировка.

Потребителите могат да са незащитени от тези фталати или
комбинация от тях чрез различни източници, като например
поглъщане на храна и прах, поставяне на такива изделия в
устата, вдишване от въздуха и праха в закрити помещения и
чрез прах и предмети в контакт с лигавицата и кожата. Фталати-

те са вещества с висока степен на риск, известни със своите
токсични ефекти върху репродуктивното здраве. Съгласно пред-
ложеното ограничение, представено в Комисията за регистра-
ция, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH),
четирите фталати не трябва да присъстват в изделия, използва-
ни от потребителите или в закрити помещения в концентрация
равна или по-голяма от 0,1 тегловни процента самостоятелно
или в каквато и да е комбинация в какъвто и да било пластма-
сов материал. Предложението за ограничение взема под вни-
мание нарастващото влияние и комбинираното излагане на опас-
ност от четирите фталати в различни изделия. Комисията „REACH“,
съставена от експерти от всички държави-членки, подкрепи еди-
нодушно предложената мярка.

Европейският парламент и Съвет разполагат с три месеца,
за да проверят как действа мярката преди нейното приемане от
Европейската комисия. След това ограничението ще бъде пуб-
ликувано в Официален вестник на Европейския Съюз и ще се
приложи 18 месеца след влизането й в сила за продукти, про-
изведени както в ЕС, така и извън него.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗА
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ „THE PHONE CO-OP“

Потребителната кооперация „The
Phone Co-op“ е единственият в Обеди-
неното кралство доставчик на телеко-
муникационни услуги, притежаван от
своите членове и управляван в полза

на клиентите му. Тази година кооперацията отбелязва своята 20-
та годишнина и през тези години тя е била ангажирана в етична
работа, честно отношение към хората, устойчива дейност и гри-
жа за своите клиенти, общността и околната среда.

Кооперацията се води от следните ценности:
� Оказване на положително и трайно въздействие, вярвай-

ки, че всеки един човек е важен;
� Развиване на силни и основани на доверие взаимоотно-

шения с общи принципи и за взаимна изгода;
� Демонстриране на откритост, отговорност и почтеност във

всички наши взаимоотношения.

ЦЕЛИ № 14 & 15:
Съхранение и устойчи-

во ползване на океаните,
моретата и морските ресур-
си за устойчиво развитие
& Устойчиво ползване на
сухоземните екосистеми,
устойчиво стопанисване на горите, борба с ерозията на поч-
вата и опазване на биоразнообразието

Кооперациите съществуват за да отговорят на потребности-
те на своите членове, но те също така знаят, че тези потребнос-
ти не могат да бъдат посрещнати, ако околната среда не бъде
защитена. Оперирайки във всички сектори на икономиката, ко-
операциите работят по целия свят за опазване на океаните,
сладководните източници, горите и биоразнообразието.

Как могат да бъдат постигнати Целите чрез кооперациите?
Риболовните кооперации обучават своите членове да избяг-

ват свръх улова и да приемат устойчиви практики. Дърводобив-
ните кооперации събират дървесина по начин, който защитава
и залесяват отново използваната площ, обучават общността и
насърчават грижата към горските екосистеми.

Кооперациите са поели ангажименти за постигане на Цели
№ 14 и 15. Ето някои от инициативите.
Кооперативната ангажираност в действие - Цели 14 и 15

Кооперация „CoopSoliDar“ , Коста Рика се фокусира върху
опазването на морската среда, през призмата на човешките
права. Тя разработва действия за укрепване на крайбрежните
общности чрез местното управление и прилагането на Добро-
волните насоки за осигуряване на устойчив, дребно-мащабен
риболов в контекста на продоволствената сигурност и изко-
реняването на бедността, приети от Комисията по риболовни
стопанство на Организацията по прехрана и земеделие (ФАО)
към ООН през 2011. Кооперацията, също така въвежда плано-
ве за управление на рибарството и насърчава отговорния ри-
болов.

Кооперация „Costa Balenae“, Италия е регистрирана от био-
лози и природолюбители с опит в областта на морската биоло-
гия, екологичното образование и екотуризма, в частност наб-
людението на китове. Кооперацията е посветена на устойчивия
туризъм в морските райони.

Във връзка с поземлените екосистеми, кооперация „Los Diaz“
, Аржентина се ангажира да намали ерозията на горите, влажни-
те зони и естуарните райони чрез пасищно-земеделски практи-
ки (комбиниране на горски и животински пасища по устойчив
начин). Кооперацията ще увеличи броя на хектарите, обработ-
вани със семена, които не са генно модифицирани и броя на
животните в рамките на пасищните системи.

СЕПТЕМВРИ 2018

от Европа и света

НОВИ СФЕРИ НА ПАРТНЬОРСТВО
Международният коопе-

ративен алианс (МКА) при-
ветства инициативата на
Международната организа-
ция на труда (МОТ) по по-
вод 100 годишнината от
нейното създаване, с ак-
цент на „Бъдещето на тру-
довата заетост“. Това е и
целта за създаване на Гло-

бална комисия, в състава на която участва и МКА.
Международният кооперативен алианс представи своето ста-

новище относно встъпителния доклад на Глобалната комисия,
наречен "Кооперациите и бъдещето на трудовата заетост". Ак-
цент в документа бе поставен върху приноса на кооперациите в
създаване на работни места и предложени политически препо-
ръки, насочени към признание ролята на кооперациите в бъде-
щето на трудовата заетост.

Гай Райдър, генерален директор на МОТ и Ариел Гуарко, Пре-
зидент на МКА проведоха работна среща в централата на МОТ в
Женева , на която бе дискутирана актуализацията на действащия
Меморандум за разбирателство между двете институции, фоку-
сирайки на новите насоки , залегнали в документа „Бъдещето на
трудовата заетост“. Меморандумът е подкрепен от план за дейс-
твие, ориентиран към следните сфери:
� Ангажимент към Цел за устойчиво развитие № 8 „Достоен

труд и икономически растеж“;
� Засилване ангажираността на кооперациите в насърчаване

на достойния труд;
� Насърчаване достойния труд и етика в глобалните вериги

на доставки;
� Съвместни действия с правителствата и синдикатите спря-

мо фалшивите кооперации;
� Използване на съществуващите инструменти за достоен

труд за укрепване капацитета на кооперациите.
Актуализираният Меморандум за разбирателство ще бъде

подписан в рамките на събитията по повод 100-годишния юби-
лей на МОТ през 2019.

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ НА МКА 2018
На 21 октомври в Бу-

енос Айрес делегати от
кооперативни организа-
ции от всички региони на
света ще вземат участие
в годишната Генерална
асамблея на Международ-
ния кооперативен алианс.

Това събитие се про-
вежда в рамките на V-та
Среща на върха на коо-
перациите от Регион

Америки на МКА (Латинска Америка, САЩ и Канада) е на тема:
"Кооперациите във времена на глобални предизвикателства”.
Видни експерти и кооперативни лидери ще бъдат ключови
докладчици в предвидените паралелни семинари по важни
теми за по-нататъшния растеж на кооперативния бизнес с
принос в устойчивото икономическо и социално развитие на
обществото.

ВТОРИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ ЗА РАЗВИТИЕ
НА КООПЕРАТИВНИЯ СЕКТОР В ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Международният
кооперативен али-
анс – Регион Азия-
Пасифика (ICA-AP) и
Съюзът на коопера-
циите на Киргизстан
(КООП Киргизстан),
в сътрудничество с
Световната органи-

зация на потребителните кооперации (CCW) организираха Вто-
рия Форум за развитие на кооперативния сектор в Централна
Азия от 11 до 13 септември в Бишкек, Киргистан.

В работата на Форума взеха участие представители на Пра-
вителството на Киргистан, участници от 30 кооперативни орга-
низации в Киргистан, кооперативните лидери на Индия, Пол-
ша, Турция, Финландия, Украйна, както и световно признати
експерти по кооперативно законодателство и стратегическо
планиране.

Участниците бяха приветствани от името на проф. Петър Сте-
фанов, Президент на Световната организация на потребителни-
те кооперации (CCW). Акцент бе поставен в активизиране парт-
ньорството между потребителните и земеделски кооперации, с
оглед задоволяване на населението с по-разнообразни и еко-
логични храни.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - Европейски регион на МКА

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КАМПАНИЯ НА МКА ЗА ПРИНОСА НА
КООПЕРАЦИИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ
НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ



ÁÚËÃÀÐÈß 26.09.2018
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

Показахме, че сме раз-
лични. Това заяви пред "Ев-
роком" лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова, цитирана от
пресцентъра на БСП. Тя под-
черта, че хората често каз-
ват за политиците: "Вие всич-
ки сте еднакви, искате власт-
та, за да се облагодетелст-
вате, а не за благото на на-
рода". "Не, не сме еднакви и
го доказахме", категорична
бе Нинова и допълни, че БСП
не е приела да стане част
от властта и да си дели пор-
циите от властта с управля-
ващите, партията да има ми-
нистерски постове, а тя да
ръководи НС. "Това е лице-
мерно. Не искаме това, ис-
каме промяна и с нещо да
помогнем за благоденствие-
то на хората.  Минахме през
много тежки изпитания,
включително и вътре в пар-
тията, за да покажем, че сме
различни", заяви тя. Като
пример председателят на
БСП посочи въвеждането на
мандатност - 3 мандата за
депутат, 2 мандата за пред-
седателя на партията и той
да се избира от цялата пар-
тия. "Това бяха болезнени
промени, които са сигнал
към хората - ние сме раз-
лични от това, което е било
досега и в БСП, и в държа-
вата", каза още тя.

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Íå òàéíè
äîãîâîðêè, à ðàçáèðàòåëñòâî
çà ïîëèòèêè
� Áîðáàòà ñ êîðóïöèÿòà âúâ
âëàñòòà è â ñîáñòâåíèòå ñðåäè
å îñíîâíàòà ìè ìèñèÿ
� Äîêàçàõìå, ÷å ñìå ïàðòèÿ,
ðàçëè÷íà îò ñòàòóêâîòî
� Âúâ "Âèçèÿ çà Áúëãàðèÿ"
ïðåäëàãàìå òàâàí íà ñóáñèäèèòå,
êîèòî åäèí ôåðìåð ìîæå äà ïîëó÷è
� Òðÿáâà äà ñå ñòèìóëèðà
áúëãàðñêîòî ïðîèçâîäñòâî
� Äúðæàâàòà ùå ñå âúðíå
â èêîíîìèêàòà, êàòåãîðè÷íà å
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

Корнелия Нинова отбе-
ляза, че автоматично се
увеличават заплатите на де-
путатите, на премиер, пре-
зидент, омбудсман, съдии от
КС, висши чиновници от
КЕВР - при покачване на
средната работна заплата.
"Няма икономическа логи-
ка, защото заплата се уве-
личава за увеличен труд.
Няма морална логика, ко-
гато си най-бедната страна,
да растат само заплатите
на хората на висши държав-
ни позиции", коментира тя
и припомни, че левицата е
внесла предложението да
се замразят тези заплати,
но управляващите не са го
приели. "За мен обаче ще-
ше да е лъжа, ако си взи-
мах това увеличение от 600
лв. Затова всеки месец да-
рявам увеличението на  ед-
но болно дете и ще продъл-
жа да го правя и с всяко
следващо увеличение. Об-
ръщам се и към президен-
та, и към омбудсмана, като
социално чувствителни хо-
ра, да ми помогнат в тази
битка", призова лидерът на
БСП. На въпрос дали БСП
ще подкрепи повишаване-
то на заплатите в общест-
вения сектор с 10%, тя ко-
ментира, че винаги е хуба-
во да се вдигат доходите,

но това изглежда като пре-
дизборен ход на управля-
ващите да се купят тези хо-
ра. "Не е справедливо та-
кова разпределение на дър-
жавните средства - има хо-
ра с много по-ниски дохо-
ди, има млади семейства,
пенсионери. Такива увели-
чения трябва да се правят
пропорционално, а не да се
използват да се купи една
гилдия, на която разчитат
да гласува за тях на избо-
рите, това не е справедли-
во", каза още тя. По въпро-
са с държавните средства
за образование, Нинова
потвърди позицията на
БСП, записана и във "Ви-
зията" й, че държавните и
общинските училища тряб-
ва да получават държавно
субсидиране, а частните да
намерят друг начин да се
финансират.

В политиката не ми ха-
ресват тайните сговори за
власт и пари, вместо раз-
бирателство за политики",
заяви лидерът на БСП Кор-
нелия Нинова в предаване-
то "Не се страхувай" по тв
"Евроком".

"Не бихме търсили съю-
зи за разпределение на
власт и пари", подчерта тя
и допълни, че с "Визията"
БСП търси широко нацио-

нално съгласие по три ос-
новни теми - демографска-
та криза, здравната рефор-
ма, образованието.

Нинова отхвърли въз-
можността за правене на
договорки с партийни ли-
дери, вместо да се мисли
как да се мобилизира на-
ционалната енергия. Ако
БСП дойде на власт, парти-
ята ще работи България да
престане да бъде най-ко-
румпираната държава в ЕС,
но може би ще продължи
да бъде най-бедната. Толко-
ва е голяма разликата меж-
ду нас и предпоследната в
списъка - Румъния, че за
един мандат няма как да я
стопим, подчерта Корнелия
Нинова пред водещия Ва-
сил Василев.

"Как може да се живее
с 200 лева ", запита възрас-
тна жена.

"Не може да се живее"
каза Нинова.

В близо едночасово ин-
тервю лидерът на БСП от-
говаряше на куп въпроси на
Васил Василев и на зрите-
ли на предаването, свърза-
ни с "Визия за България",
отношенията с ПЕС, коруп-
цията, джендърския натиск,
бедността, идеите за подем
в икономиката, отношения-
та с Русия, проблемите в
образованието и здравео-
пазването.

Борбата с корупцията
"дори в собствените сре-
ди" е основна мисия за ли-
дера на БСП. "Няма да е
лесно. Изчислихме, че
предложенията ни биха за-
сегнали частни интереси за
10 милиарда лева. Не сме
наивници и знаем, че тези
хора няма да се дадат лес-
но. 10 милиарда са голяма
сила и когато се изправиш
срещу тях, трябва да си го-
тов за последиците. Но ня-
ма да спрем", каза тя.

Защо изоставихте Русия,
беше запитал зрител. Ни-

нова отговори категорично:
Ние  сме за отпадане на

санкциите, те са вредни за
българския национален ин-
терес, ние сме за възста-
новяване на отношенията с
Русия и балансирана вън-
шна политика, подчерта тя.

По повод благотвори-
телните си инициативи тя
обясни, че всеки месец да-
ва по 600 лева от заплата-
та си на едно болно дете.
"Смятам за несправедливо
икономически и морално
увеличението заплатата на
всеки висш държавен пред-
ставител с вдигането на
средната  работна заплата.
Това няма икономическа и
морална логика - когато до-
ходите на хората са замра-
зени или когато си най-бед-
ната страна, да растат са-
мо заплатите на политици-
те, го намирам за неморал-
но. Затова внесохме пред-
ложение да се замразят те-
зи заплати - не се прие. Не
можах да ги спра, но даря-
вам парите от това увели-
чение - 600 лв. месечно - на
Ния от Силистра", разкри
Нинова. Тя се обърна към
президента и омбудсмана за
подкрепа на идеята й да не
се увеличават заплатите на
държавния елит.

Стана ясно, че синът й
е 25-годишен, един от изя-
вените математици у нас,
бил е в националния отбор
по математика на Бълга-
рия, носител е на дузина
олимпийски медали, след
като завършил средното си
образование, всички прес-
тижни университети в све-
та са го канили да учи при
тях. Той е работил две го-
дини на престижна длъж-
ност в световната финансо-
ва корпорация "Голдман
Сакс" и сега със спестени-
те пари продължава обра-
зованието си в сферата на
изкуствения интелект.

На стр. 8
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"Гордея се със сина си. Да
се използват деца в поли-
тическите битки, е непри-
емливо", подчерта тя, ви-
зирайки атаките срещу си-
на си за това, че учи в чуж-
бина.  "Тези деца, които
имат силно чувство за от-
бор, ни дават страхотно
чувство за общност", каза
Нинова и разказа случай,
при който децата тръгва-
ли на олимпиада, но закъс-
нели за самолета, защото
забравили българското
знаме. Не се качили на
борда, докато не им донес-
ли трибагреника, защото
били убедени, че ще го
развеят. "Кой от българс-
ките политици ще направи
това", попита Нинова.

Лидерът на БСП подчер-
та, че голямо предизвика-
телство пред българските
политици е да създадат ус-
ловия, за да върнат в Бъл-
гария голямата част от бъл-
гарските младежи, които
са отишли да учат и рабо-
тят зад граница.

Тя бе категорична, че
БСП не иска да застане на-
чело на държавата заради
властта, а единствено зара-
ди необходимостта от про-
мяна в страната и от жела-
нието да подобрят благоден-
ствието на хората. "Ние сме
различни", подчерта Корне-
лия Нинова.

Какво би избрала - власт
или благоденствие на наро-
да, бе един от въпросите. Ни-
нова отговори: "На нас ни бе
предложено да станем част
от властта. Аз щях да удрям
звънеца в парламента, някол-
ко души щяха да са минист-
ри, областни управители, об-
що стотина души от БСП щях-
ме да сме във властта и да
сме си добре, но ние изб-
рахме по-трудното - да сме
в опозиция.

10 години никой нямаше
да ни мръдне от власт, ако
двете големи партии се бях-
ме обединили в името на
властта."

Нинова подчерта, че и в
партията е избрала по-
трудния път - на мандат-
ността, на болезнените ре-
форми. "Ние сме различни",
каза тя.

С какво ще бъдете по-
различни от предишни уп-
равления на БСП? Някои
не са оставили добър спо-
мен, я запита Василев.
Бихме повторили доброто
решение за преизчислява-
не на пенсиите, но не бих-
ме допуснали заменките.
При Орешарски няколко
милиарда стигнаха до до-
мовете на хората,  отгово-
ри лидерът на БСП.

Нинова каза, че се от-
вращава от противоречи-
ята между обещания и
изпълнение, когато се
влезе във властта, от тай-
ните сговори за пари и
власт, от манипулациите.
"Ето на хората се втълпи,
че БСП е против Орбан,
Унгария. Това не е вярно.
Само един от евродепута-
тите ни е гласувал "за" сан-
кциите - Станишев. Други-
те трима - не ", обяви тя.

На въпрос на водещия
Васил Василев дали би
могла да осуети концеси-
онирането на летище Со-
фия, соцлидерката бе ка-
тегорична, че, когато БСП
дойде на власт, такива важ-
ни за държавата структури
няма да се концесионират.
"Ние предлагаме пакет от
структурни предприятия да
не се концесионира. В час-
тност летището - вече вто-
ра година се опитваме да
спрем концесията и няма да
се откажем. Вярвам убеде-
но, че такива обекти, които
са въпрос на национална
сигурност, трябва да оста-
нат държавна собственост
и държавна грижа", заяви
Корнелия Нинова.

Когато управляваме
ние, структурни за дър-
жавния и за националния
интерес сектори и предп-
риятия няма да се конце-
сионират - летища, желез-
ници, жп и енергийна инф-
раструктура, плажове. Ня-
ма да се откажем и да
спрем концесията на лети-
ще София. Ще развиваме
българското производство.
Просто това да се знае от-
сега, добави лидерът на
БСП и припомни основни
моменти от икономическия
раздел на "Визия за Бъл-
гария". Корнелия Нинова

посочи друг основен проб-
лем на страната - че има-
ме икономика, голяма част
от която е сферата на ус-
лугите. "Трябва да проме-
ним това и да заложим на
регионално разпределено
производство. Да се сти-
мулира родното производ-
ство и да му се помага, без
да се нарушават съвремен-
ните европейски правила
за  правене на икономи-
ка", обясни тя. Според нея
имаме ресурси за разви-
тие на 5-6 сектора и тряб-
ва в тях държавата да при-
ложи по-ниско данъчна по-
литика, подпомагане през
държавната банка за раз-
витие. "За да има произ-
водство, трябва да има кад-
ри, а в момента няма таки-
ва. Затова трябва да зало-
жим в университетите та-
кива кадри, каквито, тряб-
ват на икономиката", обяс-
ни председателят на БСП
и подчерта, че във "Визия-
та" си левицата залага изу-
чаващите тези специалнос-
ти да не плащат такси, но
след това да се задължат
да работят в България оп-
ределен период.

Натискът за Истанбул-
ската конвенция беше ог-
ромен, призна Нинова.

Помолена да коменти-
ра Истанбулската конвен-
ция, лидерът на БСП под-
черта, че  левицата е би-
ла подложена на силен на-
тиск от правителството в
България, от неправителс-

твени организации и от са-
мото си политическо се-
мейство. "Благодарна съм
на партията и на колегите
от ръководството, че из-
държахме на натиска.КС
взе решение срещу кон-
венцията, но процесът не
е свършил. Важното е да
обединим националната
енергия и да си пазим де-
цата", изтъкна Нинова. По
думите й тази конвенция
не решава проблема с на-
силието над жени, а той
се решава със закони, как-
вито левицата е внесла в
НС. "Това е заплаха за де-
цата ни и за семейството,
за християнските ни цен-
ности - да бъдат подложе-
ни на джендър идеология-
та. Натискът е огромен и
единодействието в отпора
на различни институции -

президент, църква, партии,
е показателно, че народът
ни е готов да се бори.

Заплахата е за децата -
тази джендър идеология да
влезе в училищата, да ги
учат, че има свободно из-
бираем пол. Това е запла-
ха за семейството, за хрис-
тиянските ни ценности.
Трябва да се противопос-
тавим, защото натискът не
е спрял, той е огромен, каз-
вам го от личен опит, доба-
ви Нинова и прогнозира, че
ще има нова атака за при-
емане на конвенцията.

Лидерът на БСП комен-
тира и увеличението с 10%
на заплатите на държав-
ния апарат. Тя нарече то-
зи ход "предзиборно ку-
пуване на тези хора".

В отговор на въпроса
дали Станишев ще бъде в
листите на БСП за евро-
депутати Нинова заяви:
"Рано е още! Зависи от но-

минациите. Не мога да от-
говоря".

В края на обстойния
разговор попита "кога Ли-
ляна Павлова ще отгова-
ря за състоянието на бъл-
гарските пътища, а не да
отговарят калинки, а пък
тя да се крие".

Запитана как смята да
развие икономиката на
държавата, Нинова под-
черта, че на първо място
трябва да се стимулира
българското производст-
во, държавата трябва да
помага, без да нарушава
съвременните европейски
правила за правене на ико-
номика. Социалистите са
заложили в своята "Визия
за България" методите, с
които държавата може да
подпомогне развитието на
икономиката у нас. "Има

механизми, с които може
да стимулираш българската
икономика и българското
производство", посочи Кор-
нелия Нинова и допълни,
че е необходимо намаля-
ване ДДС на храните и осо-
бено на хляба.

Корнелия Нинова изтък-
на, че левицата залага във
"Визията" си таван на субси-
дията, която може да полу-
чава един фермер, а остатъ-
кът се преразпределя към
производството на плодове,
зеленчуци, месо и мляко.
"Сега управляващите правят
друго - ходят и се молят на
търговските вериги да про-
дават хляба без печалба. То-
ва е нечувано", заяви Нино-
ва и допълни, че има меха-
низми, с които да се стиму-
лират българската икономи-
ка и производство - КЗК да
накара тези вериги да спаз-
ват законите, както и нама-
ляване на ДДС.

От стр. 7
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приложение
ГОЛЯМАТА ПОЛИТИКА
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СРЯДА 10. ÐÓÑÈß

- Едуард Саркисович,
как оценявате запасите на
въглеводороди в Каспий-
ско море и ще се проме-
нят ли прогнозите?

- По данни на Министерс-
тото на природните ресур-
си на РФ само откритите за-
паси от въглеводороди в
каспийския шелф са 2,95 ми-
лиарда тона нефт и 3,1 три-
лиона куб. м газ. Извлекае-
мите запаси са 1,5 млрд. то-
на условно гориво (приета
за мярка  единица за въг-
леводородите). От тях 25-
30% са нефт, останалото са
газ и кондензат. Същевре-
менно по данни на чуждест-
ранни експерти размерът на
геоложките нефтегазови ре-
сурси на Каспий са от 26
до 40 милиарда тона услов-
но гориво. По думите на ви-
цепремиера на РФ Сергей
Иванов тези ресурси в бъ-
деще могат да станат осно-
ва за икономически бум в
региона. Към настоящия мо-
мент в акваторията на Кас-
пий в руския сектор са отк-
рити находища, които могат
да осигурят ежегоден добив
на около 40 милиона тона
нефт. През миналата годи-
на по време на енергийния
форум CERAWeek, министъ-
рът на енергетиката на РФ
Александър Новак заяви, че
в страната има запаси от
нефт и газ, които ще стиг-
нат минимум за 50 години -
става дума само за проуче-
ните запаси. Според мен

Развитието на новите тех-
нологии към 2022 година мо-
же да доведе до унищожа-
ването на 75 милиона работ-
ни места, но ще бъдат съз-
дадени нови 133 милиона. На
този фон работодателите ще
се занимават с активна
преквалификация на персо-
нала. В Русия обаче компа-
ниите, които имат намере-
ние да инвестират в тази
сфера, са по-малко, откол-
кото средно по света. Мно-
го повече руски работода-
тели (86%) планират да на-
емат нови работници, по
подходящи сътрудници, ко-
ето означава, че на много
от хората ще им се наложи
да си търсят друга работа.
Това се посочва в доклада
The Future of Jobs 2018 ("Бъ-
дещето на работните места
2018") на Световния иконо-
мически форум (WEF) с пар-
тньори в изследването Ев-
разийският институт по кон-
курентоспособност и кон-
султантската фирма Strategy
Partners.
Повече от 60% от компа-

ниите, участващи в допитва-

Нефтена платформа на Филановското находище на Каспий - най-голямото от откритите през
последните 25 години в Русия. То е второто, открито и въведено в експлоатация от ЛУКОЙЛ

След като пет държави подписаха Конвенция за юриди-
ческия статут на Каспийско море, не стихват дискусии-
те по повод икономическата дейност в акваторията му.
Тези дни се проведе научна конференция с участието на
представители на Азербайджан, Казахстан и Русия с глав-
на тема проблемите на нефтодобива на Каспий. В интер-
вю за "Российская газета" академикът от Руската акаде-
мия по естествени науки, доктор на геолого-минералогич-
ните науки, професор от Южния федерален университет
ЕДУАРД СИАНИСЯН внася конкретика в темата.

въглеводородният потенци-
ал на Русия е значително
по-голям, особено ако се
вземат предвид газохидрат-
ните залежи, открити не са-
мо в северните области, но
дори и край южните море-
та. Не по-малко важен ас-
пект в тази насока е отчи-
тането на така наречените
възобновяеми запаси на въг-
леводороди в старите неф-
тодобивни райони. Концеп-
цията за възобновяемост на
запасите успешно се разви-
ва от учените в Руския дър-
жавен университет "Губкин"
и в Южния федерален уни-
верситет. Като пример бих
могъл да посоча Ромашинс-
кото находище, находищата
във Волгоградското Повол-
жие, Чечня и др.
Трябва да се каже, че в

Каспий са открити няколко
находища, като в същото
време делът на Русия в Кас-
пийския шелф е доста скро-
мен. Така например запаси-
те на Казахстан са 75% нефт
и 45% газ. Туркмения има
почти същото количество
газ, а нефт - 6%, делът на
Русия е 2% нефт и 1% газ.
Напоследък се появиха све-
дения, че в иранския шелф
е открито голямо находище.
Когато находищата са на
границата на държавите и
възникват спорни въпроси,
те се урегулират по цивили-
зован начин, създава се
консорциум, който постано-
вява как да се добива и на

кого какво принадлежи. Ру-
сия има такива пресечни
точки с Казахстан и Турк-
менистан.

- Каква е икономическа-
та целесъобразност на до-
бива на въглеводороди
именно в Каспийско море?
Та нали в шелфа на север-
ните морета има вече отк-
рити находища.

- Според мен себестой-
ността на добивания нефт
може да е съпоставима, но
на Каспий вече има необ-
ходимата инфраструктура.
Прокарани са тръбопрово-
ди, потребителите са наяс-
но, всичко е установено и
работи. Докато в други неф-
тогазови райони подобна ин-
фраструктура тепърва ще се
създава. Макар че това ве-
че се прави и то доста ус-
пешно. Има още един аспект:
новооткритите находища
трябва да бъдат подготве-
ни за разработка, а това е

скъпоструващ процес, нуж-
ни са големи инвестиции.

- Наистина ли заради
санкциите се появиха
проблеми при геоложките
разработки на нови нахо-
дища?

- Не може да се каже, че
санкциите нанесоха големи
щети на нефтодобива. Има-
ме свои технологии и то мно-
го добри, но за съжаление,
те се разработват от изо-
лирани едно от друго пред-
приятия. Смятам, че са ни
необходими производствени
центрове. Научни вече има,
но са нужни именно произ-
водствени, където да се
създават оборудване и апа-
ратура. Основният ни проб-
лем е вътрешносондажното
оборудване. Засега бихме
могли напълно да се задо-
волим с наше оборудване.
Много убедителен пример е
Колското свръхдълбоко на-
ходище. То е уникално,  отп-

реди повече от четвърт век
се експлоатира, но там ня-
ма нито едно чуждестранно
болтче.

- Спазват ли се еколо-
гичните норми при нефто-
добива?

- В документа, който под-
писа Каспийската петорка,
се казва, че държавите се
задължават да защитават и
опазват екологичната систе-
ма на Каспийско море, отго-
ворни са за нанесена щета,
съвместно предприемат мер-
ки за възстановяване на био-
ресурсите. Става дума вклю-
чително и за нефтогазовите
проекти. Тези, които експло-
атират находищата го правят
по принципа "нулев отход". От-
ходите се извозват със соб-
ствено оборудване на брега
и там се утилизират. Дори
когато се мият палубите на
платформите, мръсната вода
не пада в морето, а се из-
возва на сушата.

Роботите няма как да заменят изцяло хората

Роботът Алантим откри учебната година в лицей №1580
към Московския държавен технически университет
(МДТУ)"Бауман". Той поздрави учащите се с новата учебна
година и същевременно събра данни за това как е ми-
нало тържественото откриване и как са реагирали уче-
ниците. Тази информация ще бъде анализирана от уче-
ните. Алантим вече три години работи като заместник
завеждащ катедра по робототехника в МДТУ. Роботът
чете лекции по робототехника за студентите от Техни-
ческия институт, посещава интересни мероприятия и се
сдобива с нови приятели. В плановете е той да препо-
дава и на малките класове.

нето, са посочили като глав-
но свое опасение в близки-
те години нарастването на
стойността на работната си-
ла. Това е една от основни-
те тенденции на промените
на пазара на труда, която
води към неизбежна транс-
формация на бизнеса, отбе-
лязват авторите.

"Компаниите в Русия оп-
ределят три ключови стра-
тегии за решаване на проб-
лемите с промените на
структурата на работните
места: вместо обучение и
развитие на компетенциите
на текущия персонал те пла-
нират да наемат нови сът-
рудници с нови навици, да

автоматизират работните
процеси, да използват пул
за временни специалисти",
казва ръководителят на про-
екта в Русия и партньор на
Strategy Partners Алексей
Празничних. Именно работ-
ници с нови, отговарящи на
изискванията навици ще
трябват на работодателите
в най-близка перспектива,
правят извод авторите на
доклада. Що се отнася до
роботите, които щели да за-
менят хората от пазара на
труда, тези перспективи ня-
мат сериозни основания,
смятат те.

"В повечето случаи робо-
тите могат да поемат само

част от операциите, изпъл-
нявани от конкретен сътруд-
ник, но не и цялата работа.
По-малко от четвърт от ра-
ботните места могат да бъ-
дат автоматизирани на 70%
и повече. Същевременно
"автоматизацията"(замяната
на човека с машина) е с ог-
раничен характер. Много
по-разпространена е "стра-

тегията на допълнението", в
рамките на която част от
операциите изпълнявани от
хора, се прехвърля на ме-
ханизми и алгоритми. Бла-
годарение на това се наб-
людава нарастване на про-
изводителността на труда,
без да се понижава търсе-
нето на работна сила", се
казва в изследването.

богатства
Каспийско море все още не е разкрило
всичките си богатства
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ИРИНА АЛКСНИС

Официалната риторика на
западните - и преди всичко
на англосаксонските, държа-
ви по адрес на Русия на-
последък достигна такова
фантастично равнище, че
още преди човек да е чул
поредната словесна абрака-
дабра на англичаните или
американците, тутакси се
превключва на саркастич-
на вълна. Защото просто е
невъзможно да се реагира
по друг начин на непрекъс-
натите откровения на Лон-
дон, свързани с "делото
Скрипал", или на обвинени-
ята на Вашингтон в намеса
на Москва в изборите в
САЩ.
Затова всеки път, когато

там прозвучат що-годе ко-
ректни изказвания и реалис-
тични оценки, адекватно из-
ложени пред публиката, те
се посрещат с голяма доза
основателно учудване. Неот-
давна точно това се случи.
Министърът на вътрешните
работи на САЩ Кирстен
Нилсън произнесе реч в уни-
верситета "Джордж Вашин-
гтон", която някои вече на-
рекоха програмна. От дъл-
го време за първи път не
възникна желание за подиг-
равки и шеги по адрес на
казаното от високопоставе-
ната държавна чиновничка.
Напротив, почти по всички
основни пунктове би могло
да се изрази съгласие с
нея, а съдържащите се там
разногласия да се отдадат
на разбираемите политичес-
ки и идеологически проти-
воречия.
Госпожа Нилсън доста точ-

но описа сегашното състоя-
ние на глобалната система,
както и основните тенден-
ции в световната политика.
Тя заяви, че "балансът на
силите, характерен за сис-
темата на международните
отношения в течение на пос-
ледните десетилетия, е под-
ложен на корозия. Под зап-
лаха се намира еднополюс-
ното доминиране на Амери-
ка… В различни точки на
земното кълбо възниква ва-
куум на властта, което бър-
зо се запълва от враждеб-
но настроени държави, те-
рористи и транснационални

Руските власти планомер-
но прокарват своя "ос на
влияне" в Близкия изток и
Северна Африка, жалва се
наблюдателят на сп. Foreign
Policy Стивън Кук. Според
него главната стратегия на
Москва е да получи влия-
ние за сметка на Вашинг-
тон, да отслаби американс-
ките позиции в региона и в
този процес да окаже на-
тиск на заслабващата Ев-
ропа.
Авторът прокарва истори-

чески паралел към действи-
ята на САЩ в годините на
Втората световна война, ко-
гато САЩ предпочетоха да
се сражават с Третия райх
не в горещите битки на ев-
ропейския фронт, а именно
в Северна Африка. "Въз-
можно е Владимир Путин
добре да е изучавал исто-

В Америка наново откриват Америка

Министърът на вътрешните работи на САЩ Кирстен
Нилсън произнася речта си в университета

"Джордж Вашингтон"

Във Вашингтон признават, че лидерството им е под заплаха, обвиняват Русия и Китай

престъпни организации .
Всички те имат обща цел:
искат да разрушат нашия
начин на живот, да предиз-
викат хаос, нестабилност и
насилие".
Несъмнено да се поставят

на една плоскост терорис-
тите, престъпниците и дър-
жавите с независима от
САЩ политика е изтъркан
риторически трик, но като
цяло Нилсън е налучкала
вярната посока. Свидетели
сме как настъпва краят на
еднополюсния свят. Щатите
губят глобалното си доми-
ниране, напускат една по
една различни точки на пла-
нетата, оставяйки след се-
бе си пустота. Разрушават
всичко, което е било съз-
дадено преди тях и без в
замяна на това да създадат
нещо ново, напускат. Разби-
рат, че не е по силите им
да разчистят развалините.
В резултат вакуума запъл-
ват други сили. Отначало то-
ва са главно терористи и
престъпници - особено
опасни и кръвожадни, чес-
то отгледани от самите САЩ
за реализиране на собстве-
ните им планове, които от
малки питомни чудовища
след това се превръщат в
истински канибали.
Сравнително неотдавна

образувалият се след напус-
кането на САЩ вакуум за-

почна да се запълва от дру-
ги държави. Русия не само
спаси Сирия: тя спря потъ-
ването на целия Близък из-
ток в кървавата баня и се-
га завръща политическия
процес там от военни на
преговорни релси. Китай
пък заяви готовността си да
внесе своя принос в разви-
тието на африканския кон-
тинент. Своите геополити-
чески амбиции, заобикаляй-
ки волята на САЩ, демонс-
трират и страни като Тур-
ция, Иран, Индия и редица
европейски държави. Кол-
кото до общите цели на спо-
менатите страни, които спо-
ред госпожа министъра би-
ли да разрушат американс-
кия начин на живот и да по-
сеят нестабилност и хаос,
това е само пример за при-
митивна пропаганда.
Същевременно тя корек-

тно описва опасностите, ко-
ито се изправят пред САЩ:
"Заплахите срещу САЩ от
страна на нашите врагове
достигнаха най-високото си
равнище за периода след
края на студената война. Та-
кива страни като Китай,
Иран, Северна Корея и Ру-
сия са готови да използват
всички елементи на своята
национална мощ - финансо-
ви, търговски, киберопера-
ции, шпионаж, информаци-
онни операции и много дру-

ги, за да подкопаят нашите
позиции и да удолетворят
собствените си интереси".
Ние гледаме с насмешка

на параноята, обхванала Ва-
шингтон, стигаща до исте-
рия, но това не отменя фак-
та, че всички ключови дър-
жави наистина активно се
готвят за предстоящата ос-
тра фаза на глобалното про-
тивопоставяне. Вашингтон
може да експлоатира смеш-
ните истории за руските ха-
кери, но тези дни стана яс-
но, че китайски хакери на-
истина са проследявали лич-
ната електронна поща на Хи-
лари Клинтън в качеството
й на държавен секретар.
Русия с бързи крачки уве-
личава своя златен резерв.
Всички без изключение ра-
ботят за засилване на во-
енната си мощ. Строят се
газопроводи, заобикалящи
ненадеждните страни тран-
зитьори, създават се нови
финансови институти, неза-
висими от американския до-
лар и администрацията на
САЩ, работи се по още мно-
го други направления.
Въпреки, че заплахата за

Вашингтон от страна на
Russia today и Sputnik да е
силно преувеличена, но чрез
тези две медии Русия наис-
тина успя да разклати ин-
формационния монополизъм
на Запада. Като цяло фор-
мулировката на Кирстен
Нилсън за това, че Русия,
Китай, Иран и други държа-
ви се опитват "да отстояват
своите интереси" правдиво
описва действителността.
Подобно поведение амери-
канците смятат за напълно
нормално, ако то се отнася
за тях, но недопустимо за
всички останали. Когато
другите защитават собстве-
ните си национални интере-
си, Америка възприема тех-
ните действия като посега-
телство срещу нейните на-
ционални интереси.
В резултат на всичко то-

ва става очевидна една па-
радоксална ситуация. От ед-
на страна, се създава впе-
чатление, че американска-
та държава запазва своята
адекватност, дееспособност
и професионална оценка за
новосъздадената в света си-
туация и възприемане на

назряващите пред нея опас-
ности, предизвикателства и
възможностите, които има
за защита. Лекцията на Кир-
стен Нилсън напълно съот-
ветства на понятието, кое-
то се асоциира с функцио-
нирането на водеща светов-
на сила, макар тя да се на-
мира в кризисен период.
От друга страна, при пре-

хода от анализ към дейст-
вия Вашингтон непрекъсна-
то изумява обществеността
с поведението си, което
предизвиква критиките и по-
дигравките не само на сво-
ите геополитически съпер-
ници, но вече и на своите
най -близки съюзници .
Всъщност подобно раздво-
ение може да се обясни с
прословутия хитър план и
сложно конструираната по-
литика на САЩ, която се ба-
зира на трезва сметка и
внимателно обмислена прог-
рама. Практиката обаче по-
казва друго и в случая ня-
ма смисъл да се търси двой-
но дъно. Истината е, че в
Америка все още има доб-
ри анализатори - включител-
но по Русия, които снабдя-
ват политическия елит с ка-
чествени анализи. Въпросът
е, че те остават на хартия и
управляващата върхушка
дори не прави опит да ги
използва в реалната поли-
тика. Конкретните полити-
чески решения не вземат
под внимание мнението на
анализаторите. Тъкмо така-
ва е картината, която е ре-
зултат от тежкия разкол и
противостоене във върхове-
те на властта в САЩ.
Искрено може да се съ-

чувства на американските
патриоти, които желаят доб-
рото на страната си и за-
пазването на нейната лидер-
ска роля в света, но са при-
нудени безпомощно да наб-
людават как тя губи пози-
ции. Затова и Кирстен Нил-
сен справедливо отбелязва,
че проблемите на САЩ са
благоприятен фактор за кон-
курентите. В такъв случай
на Русия, Китай, и Иран ос-
тава само интелигентно да
се възползват от него. През
това време във Вашингтон
продължават с абсурдното
занимание наново да откри-
ят Америка.              (ria.ru)

Жални уроци по география
рията, или да му харесват
картите. Но каквото и да е
неговото хоби, очевидно рус-
кият президент е добре за-
познат с географията", раз-
съждава Кук. Според него
разпространяването на рус-
кото влияние силно се от-
личава от съветските вре-
мена. Сегашният маниер на
действие на Москва се ока-
за много ефективен и успя
да отдели от САЩ важни тех-
ни съюзници и да постави
Русия на позицията на ком-
петентен партньор, който
има общи интереси с реги-
оналните играчи.
Авторът прекарва вирту-

ални линии от Москва до Да-
маск, оттам до столицата на
Иракски Кюрдистан Ербил,
където в нефтения и газо-
вия сектор Русия вече била
вложила няколко милиарда

долара. После "оста на вли-
янието на Москва" продъл-
жава към Иран. Анализато-
рът очертава и други "геог-
рафски линии на руското до-
миниране", които са още по-
важни за Европа. Една от
тях тръгва от Москва, за да
стигне до Анкара. Като до-
казателство се споменава
закупката на руските ракет-
ни комплекси С-400, растя-
щият търговски обмен, кой-
то за Турция два пъти надх-
върля стокообмена със
САЩ. Цитира се и прези-
дентът Ердоган, който наре-
че Москва, Пекин и Техеран
"алтернатива на Вашингтон".
Като се имат предвид ак-
тивните икономически отно-
шения на Европа с Турция,
сближаването на Анкара с
Москва е истинско изпита-
ние за Стария континент,

подчертава Кук.
Третата ос той прекарва

от Москва през Средизем-
но море до Кайро и Бенга-
зи. "Руснаците с тяхното
безкомпромисно отношение
към заплахите на ислямиз-
ма предлагат високотехно-

логично оръжие, без да за-
дават излишни въпроси за
правата на човека. В очите
на близкоизточните лидери
това ги прави привлекател-
на алтернатива на Вашинг-
тон", констатира авторът с
голямо съжаление.
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Ангела Меркел пристига в Бундестага в Берлин за обсъждане на бюджета за 2019 г. Коали-
ционното правителство на Меркел работи по законопроект за имиграцията за справяне с
недостига в Германия на квалифицирана работна ръка от страни извън ЕС. Бъдещият

закон ще позволява на компаниите да наемат работници за всички професии, независимо
от официалния списък със сектори, където има недостиг на хора.

МИХАЕЛ НИНАБЕР

Канцлерката Ангела Мер-
кел се надява, че новият за-
кон за имиграцията ще поз-
воли на чуждестранните ра-
ботници по-лесно да наме-
рят работа в Германия, но
нейната настойчивост да за-
пълни рекордния брой сво-
бодни работни места риску-
ва да раздразни избиратели-
те, които продължават да не-
годуват заради нейната по-
литика на отворени врати
към бежанците.

Със застаряващото насе-
ление и топяща се работна
ръка Германия се нуждае от
по-голяма гъвкавост, за да
запълни над 1 млн. свобод-
ни работни места, казват
бизнес лидери.

"Ще продължим да зави-
сим от чуждестранни профе-
сионалисти", каза Меркел в
Бундестага наскоро, защита-
вайки имиграционните си
планове от критиките на опо-
зиционните политици.
НАПЛИВЪТ  ТРЕВОЖИ

ГЕРМАНЦИТЕ
"Компаниите не трябва да

напускат страната, заради то-
ва, че не могат да намерят
персонал", каза Меркел, до-
бавяйки, че мнозина предп-
риемачи са по-загрижени за
наемането на квалифицира-
ни работници, отколкото от
получаване на данъчни об-
лекчения.

Новият закон, който ще
бъде обсъден от Меркел и
нейния кабинет по-късно, це-
ли да привлече работници от
страни извън Европейския
съюз, въпреки че от тях ще
се изисква професионална
квалификация и езикови поз-
нания по немски, когато кан-
дидатстват за работна виза,
според документ, съставен от
официални представители.

Правителствените служи-
тели виждат в закона, който
е приветстван от работода-
телите, повратен момент в
глобалната надпревара за
привличане на таланти, тъй
като други страни се придър-
жат към по-строги имигра-
ционни правила.

Но той може да разгневи
избирателите, които се чувс-
тват пренебрегнати, след ре-
шението на Меркел да прие-
ме повече от милион бежан-
ци през 2015 г.

Проучване на обществе-
ното мнение този месец по-
казва, че над 51 процента
смятат, че нейното правител-
ство не е взело на сериозно
тревогите на германците за
имиграцията. В Източна Гер-
мания, този показател е 66
процента.

През 2019 г. ще има мест-
ни избори в източните про-
винции - Саксония, Бранден-
бург и Тюрингия, където
крайнодясната партия "Ал-
тернатива за Германия"

Меркел иска с мигранти да запълва
1,2 млн. свободни работни места
Не достигат хора в строителството,
образованието, детските грижи

(АзГ) се очаква да спечели
много гласове за сметка на
консерваторите на Меркел и
техните левоцентристки коа-
лиционни партньори - Гер-
манската социалдемократи-
ческа партия (ГСДП).
НАПЛИВЪТ Е ПОЛЕЗЕН

ЗА СТРАНАТА
Безпрецедентният наплив

през 2015 г. на кандидати за
убежище, основно от мюсюл-
мански страни като Афганис-
тан, Сирия и Ирак, вече пре-
дизвика обществено недовол-
ство и вкара АзГ, която отх-
върля новия имиграционен
закон, в Бундестага.

Дълбокото разделение ста-
на очевидно миналия месец
в източния град Кемниц, ста-
нал сцена на белязани от на-
силие протести на крайнодес-
ни активисти, след като миг-
ранти бяха обвинени за
смъртоносно намушкване на
германец.

Във връзка със събития-
та в Кемниц вътрешният ми-
нистър Хорст Зеехофер, ли-
дер на Християнсоциалния
съюз (ХСС), сестринската
баварската партия на хрис-
тияндемократите на Меркел,
описа миграцията като "из-
точника на всички полити-
чески проблеми" в Германия.

Меркел може да избегне
острата политическа реакция,
ако съумее да убеди избира-
телите, че новият закон ще
има за цел справянето със
специфичния недостиг на ра-
ботници, а няма да засили
цялостната конкуренция на
пазара на труда.

"Ако тя успее убедително
да ни докаже, че това е от
собствен икономически инте-
рес за Германия, той няма
да предизвика тревога сред
тези, които вече се чувстват
отчуждени в собствената си
страна", каза Геро Нойгеба-
уер, политически експерт в
Берлинския свободен универ-
ситет.

Ще има също местни из-
бори в Бавария и Хесен през
следващия месец, където въз-
ходът на АзГ може да нап-
рави по-трудно формиране-
то на коалиционни правител-
ства.

Допускането на още по-
вече чужденци в Германия е
риск за Меркел, дори ако спо-
ред прогнозите, работната
сила в най-голямата иконо-
мика на Европа намалее
драстично и може да бъде
стабилизирана с миграция от
400 хил. души всяка година
до 2060 г.

Благодарение на продъл-
жителния икономически въз-
ход свободните работни мес-
та поставиха рекорд от 1,2
млн., а безработицата е на
най-ниско равнище от обе-
динението на Германия през
1990 г. насам, според служ-
бата по заетостта.

Недостигът на работници
струва на икономиката до 0,9
процента от БВП всяка го-

дина, според Германския
икономически институт.
НЯМА КОЙ ДА ГЛЕДА

СТАРИТЕ ХОРА
Сред компаниите, полага-

щи усилия да намерят персо-
нал, е "Айем" (Eyeem), стар-
тъп в Берлин, който свързва
милиони фотографи по целия
свят с агенции и клиенти чрез
онлайн платформа.

"Ние сме 100 процента за-
сегнати от недостиг на ра-
ботна ръка", каза начални-
кът на отдел "Човешки ре-
сурси" в компанията Майкъл
Джоунс в централата й в
Кройцберг, мултикултурен
квартал в Берлин, който е
дом на много европейски
мигранти.

"Полагаме усилия да за-
пълним многото свободни ра-
ботни места в области като
софтуерно инженерство и
продажби", каза Джоунс. В
някои случаи може да отне-
ме 6 месеца за кандидат чуж-
денец да получи разрешение
от миграционните власти.

В един от случаите "Айем"
иска да наеме специалист от
Египет, но все още чака окон-
чателно потвърждение. Това
затруднява компанията в пла-
нирането, а египетския работ-
ник - в уреждането на пре-
местването си в Германия.

Други сектори, засегнати
от недостиг на работници са
строителството, образовани-
ето, детските грижи и гри-
жите за стари хора.

Арно Швали, изпълните-
лен директор на оператора на
домове за стари хора "Кори-
ан" в Германия, казва, че
броят на старите хора, нуж-
даещи се от постоянни гри-
жи, ще се увеличи с над 1/4
през следващите 15 години.

"Дотогава ще трябва да се
справяме с недостиг на по-
вече от 250 000 работници в
сектора на тези грижи", каза
Швали и добави: "Квалифи-
цираните мигранти могат да
помогнат да запълним тази
празнина. Това не е единст-
веното решение, но е част от

решението."
Министърът на здравео-

пазването Йенс Шпан каза,
че младите хора от Косово
и Албания могат да допри-
несат за запълване на 50
хил. свободни работни мес-
та в сферата на грижата за
стари хора.

Профсъюзите казват, че
старческите домове могат да
привлекат местни работни-
ци, подобрявайки заплаща-
нето и условията.

СИРИЕЦ НАУЧАВА
НЕМСКИ ЗА ПОНЕ

3 ГОДИНИ
АзГ отхвърля новия за-

кон, твърдейки че той само
ще насърчи имиграцията и
ще предизвика "дъмпинг на
заплатите" за сметка на по-
малко образованите местни
хора.

"Ако погледнете твърде сла-
бото повишение на заплати-
те, тогава не трябва да сте
експерт, за да кажете, че всъщ-
ност няма недостиг на ква-
лифицирани работници", ка-
за депутатът от АзГ Уве Вит.

Меркел подчертава, че
имиграционният закон е
съпроводен с програма за 4
млрд. евро за подпомагане
на 800 000 трайно безработ-
ни германци да си намерят
работа.

Въпреки че все по-голям
брой от мигрантите от 2015
г. си намират работа, про-
цесът е бавен предвид спеш-
ната нужда от работници. От
3 до 5 години отнема на нис-
ко образован сириец или
иракчанин да научи немски
и да получи професионална
квалификация.

Наред с това коалицион-
ните партии имат разногла-
сия  дали на бежанците мо-
же да бъде позволено да се
откажат от статута на убе-
жище, ако са намерили ра-
бота и са научили немски.

Консерваторите казват, че
това ще насърчи имиграци-
ята на кандидати за убежи-
ще без подходящата квали-
фикация. ГСДП иска по-

прагматичен подход.
"Става дума за това да се

предотврати ситуация, кога-
то връщаме подходящите хо-
ра, а след това трябва усърд-
но да търсим квалифицира-
ни работници от чужбина",
каза пред Ройтерс министъ-
рът на труда и социалните
въпроси от ГСДП Хубертус
Хайл.

Предложен от официални
представители компромис
предвижда, че само кандида-
тите за убежище, които в мо-
мента са в Германия, да мо-
гат да променят своя статут,
а бъдещите бежанци да бъ-
дат изключени от схемата.

Германия стана втората
най-предпочитана дестинация
за имигрантите след САЩ,
привличайки над 1 млн. през
2016 г., сочат данни на Ор-
ганизацията за икономичес-
ко сътрудничество и развитие
(ОИСР).

РАЖДАЕМОСТТА В
ЕВРОПА НАМАЛЯВА
От тях над 600 000 са граж-

дани на ЕС, които могат да
избират къде да живеят и ра-
ботят в рамките на блока.

Но Германия очаква тези
числа да спаднат, тъй като
икономическият подем в Ев-
ропа означава, че хората мо-
гат да намерят работа в стра-
ните си. Наред с това броят
на хората в работоспособна
възраст в Европа също на-
малява поради ниската раж-
даемост.

"Трябва да използваме на-
пълно целия си собствен по-
тенциал. Но това просто ня-
ма да е достатъчно, нуждаем
се също от работници от стра-
ни извън Европа", каза Ин-
го Крамер, председател на
Германската асоциация на
работодателите.

Според Крамер икономи-
ческото бъдеще на Германия
е изложено на риск, ако пра-
вителството не успее да при-
еме модерен имиграционен
закон. За Меркел начинани-
ето е част от усилията й да
остави нещо за поколенията.

Снимка Пресфото БТА
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Преди 4 години председа-
телят на Европейската коми-
сия Жан-Клод Юнкер пре-
дупреди, че това е "послед-
ната възможност" ЕС да се
приближи до хората, в про-
тивен случай има риск про-
ектът да се разпадне. В на-
вечерието на речта му за със-
тоянието на съюза в сряда
мнозина се питаха: Прова-
ли ли се той?

В първото си обръщение
през октомври 2014 г. като
председател на Европейска-
та комисия юнкер предупре-
ди, че това е неговата "ко-
мисия на последния шанс".

"Или ще успеем да дове-
дем нашите граждани по-бли-
зо до Европа, или ще се про-
валим", предупреди родени-
ят в Люксембург Юнкер в
хладен есенен ден във френ-
ския град Страсбург.

Сега, 4 години по-късно,
63-годишният Юнкер произ-
несе последното си обръще-
ние за състоянието на Евро-
съюза преди изборите за Ев-
ропарламент през май 2019
г., на които, както мнозина
предричат, популистките, ан-
тиевропейски сили може да
се представят убедително.

ЕС се намира на труден
кръстопът. Великобритания
трябва да напусне през март,
а в дневния ред доминират
предизвикателства като миг-
рацията, възходът на попу-
лизма и нов геополитически
ред.

Провали ли Жан-Клод Юнкер
последния шанс да оцелеем

Пораждат се
сериозни
въпроси годен
ли е той
да заема
длъжността си

ЙОН М. ЙОНИЦА
в. "АДЕВЪРУЛ"

Активирането на процеду-
рата за прилагане на член 7
за Унгария показва, че ис-
тинската криза на ЕС не ид-
ва нито от икономиката, ни-
то от имиграцията, а от стра-
на на популистките лидери,
за които нищо друго няма
значение освен многото и ев-
тини гласове.

Притисната от тази евро-
пейска конфронтация, румън-
ската Социалдемократическа
партия (СДП) няма абсолют-
но никакъв шанс да се из-
мъкне.

Унгарският премиер Виктор
Орбан се представи пред Ев-
ропейския парламент по пре-
дизвикателен и агресивен на-
чин. От речта му се видя яс-
но, че не дава 5 пари за док-
лада, който иска санкциони-
ране на правителството му.

Обвинения по 3 точки бя-
ха отправени към унгарския
премиер: систематичното по-
газване на правовата държа-
ва, нарушаването на свобо-
дата на изразяване и, не на
последно място, повсеместна-
та корупция при използва-

Ливиу Драгня не е протеже засега на никого в Европа

Европейската комисия е напълно готова за всякакви
сценарии и последствия от провал на преговорите за

Брекзит, но се стреми да избегне подобно нещо, заяви на
20 септември председателят на Европейската комисия

Жан-Клод Юнкер. "Времето е подходящо за споразумение.
Ние обаче сме подготвени в случай, че не бъде постигната
сделка. Така че не се притеснявайте", каза Юнкер след края

на срещата на върха на ЕС в Залцбург.

На този фон Юнкер ще
представи плановете си за
последната му година на пос-
та, като се очакват инициа-
тиви, свързани с миграция-
та и граничния контрол, с
онлайн пропагандата и прек-
ратяването на лятното часо-
во време.

Но зад всичко това е над-
виснал въпросът за наследс-
твото на Юнкер: Провали ли
той последната възможност

на Еврокомисията?
Докато беше на поста си,

икономическата криза в Гър-
ция докара еврото до ръба на
изчезването; 1 млн. бежанци
и мигранти достигнаха Ев-
ропа; Великобритания реши
да напусне блока; популист-
ките сили се разраснаха.
ЕВРОТО СЕ КЛАТУШКА

СЛЕД БРЕКЗИТ
"Национализмът никога

не е решавал проблеми, а са-

мо е създавал нови", каза
Юнкер за ДПА в писмени
отговори на интервю. "Оне-
зи, които се отдръпнаха в
своята национална черупка,
не могат да преодолеят пре-
дизвикателствата, защото им
липсва визия".

Популистите предлагат
лозунги, а Еврокомисията -
решения, каза Юнкер. Миг-
рацията упорито доминира в
дневния ред на Юнкер, като
изправя държавите членки
една срещу друга, докато те
призовават за реформа на
правилата на ЕС и търсят
начини за по-добро справя-
не с новопристигащите.

Неуспехът в намирането
на общ подход на ЕС към
миграцията може да бъде за-
помнен като едно от най-го-
лемите разочарования за
Юнкер.

Той обаче смята, че има
и много неща, с които да се
гордее - като справянето с
кризата в Гърция и инвести-
ционната програма на ЕС,
на която постави началото
през 2014 г.

"Лично за мен неизменно
беше - както и заради единс-
твото на еврото - емоциона-
лен въпрос Гърция да оста-
не в еврозоната", каза той.

Еврозоната излезе от кри-
зата по-силна, според Юнкер,
не на последно място поради
неговия инвестиционен фонд,
който използва относително
малко пари на ЕС, за да под-
крепи инвестиции от около
335 млрд. евро и помогна за
създаването на 750 000 ра-
ботни места, според Юнкер.

"Гордея се с това", каза
председателят на Еврокоми-

сията.
Икономическият растеж в

ЕС нарасна от 0,3 процента
през 2013 г. на 2,4 процента
през 2017 г. И въпреки това,
настроението в много стра-
ни членки остава унило - и
не само в Гърция, където
един на всеки петима души
остава безработен.

От над две години Евро-
комисията е в спор с Полша
за основни ценности на ЕС
като върховенството на за-
кона и разделението на влас-
тите.

Междувременно в Унгария
министър-председателят Вик-
тор Орбан отправя предиз-
викателство срещу демокра-
тичните ценности на ЕС със
стремежа си да изгради "не-
либерална" държава.

На среща на върха на НА-
ТО през юли Юнкер влезе
във водещите новини по пог-
решни причини, когато кад-
ри показаха как се олюлява
и губи равновесие редом до
други лидери, а това породи
сериозни въпроси годен ли е
да заема длъжността си.

Седмици по-късно обаче,
Юнкер се стегна и замина
за Вашингтон, където изне-
нада всички, като постигна
компромис за търговията с
президента на САЩ Доналд
Тръмп, предотвратявайки
търговска война.

Като се вземе предвид
всичко, последните четири
години бяха ходене по опъ-
нато въже - за Юнкер и за
Европейския съюз.

нето на еврофондовете.
ОРБАН НЕ ПРИЕМА

КОМПРОМИСИ
Дискусиите в рамките на

групата на Европейската на-
родна партия (ЕНП) бяха
напрегнати, без Орбан да да-
де някакъв знак, че би приел
дори минимален компромис,
за да не се стигне до вот сре-
щу него както в собственото
му политическо семейство,
така и на пленарното засе-
дание на Европейския пар-
ламент преди седмица.

Резултатите от отношени-
ето му бяха очевидни при во-
та на евродепутатите от
ЕНП. Ако досега те защита-
ваха вкупом Орбан, този път
57 процента от членовете на
групата на ЕНП гласуваха в
полза на активирането на
член 7 срещу Унгария!

След като ЕНП понесе се-
риозна кръвозагуба в случая
с Орбан, идват дебатите,
свързани с насилието по вре-
ме на протестите на 10 ав-
густ в Букурещ.

Румънският премиер Вио-

рика Дънчила беше поканена
да говори на пленарно засе-
дание на ЕП в първата сесия
през октомври. Не се знае да-
ли ще се яви. Както не се знае
какво ще остане от управле-
нието на СДП дотогава.

Но, ако все още е преми-
ер и отиде, ще трябва да из-
бере между модела на Вик-
тор Орбан - с предизвика-
телно отношение към евро-
депутатите и отричане на
действителността - или да
представи по-нюансирана
позиция. В случай че реши
да обясни какво се е случило
в Букурещ, подхващайки те-
ориите на лидера на СДП
Ливиу Драгня за държавния
преврат, не само правителс-
твото, но и цяла Румъния ще
затънат в този нелеп абсурд.
РУМЪНИЯ ДА СЕ ГОТВИ

ЗА САНКЦИИ
Виктор Орбан си позволи

да премине всички червени ли-
нии. Възползва се от толеран-
тността на групата на ЕНП,
която дълго време го смяташе
за ужасното дете в семейство-

то на ЕНП и само резултати-
те, получени на изборите, го
спасяваха от караници заради
подхлъзванията му.

Ливиу Драгня не е проте-
же на никого в Европа. Гру-
пата на социалистите няма

да си мръдне и малкия пръст
за него, докато ЕНП, след па-
тилата с Орбан, е решена да
покаже, че и вляво има го-
леми проблеми със спазва-
нето на правовата държава,
не само в техния двор.

А инициативата за обсъж-
дане на събитията от 10 ав-
густ и за приемане на резо-
люция в този смисъл идва
от групата на Зелените. Зак-
лючението - никакъв шанс
за СДП, включително и за
Румъния.

Но ще оцелее ли СДП, след
като се е превърнала в през-
рян плебей в европейската по-
литика? Отговорът е по-ско-
ро отрицателен. Външният
удар ще се прибави към вът-
решните спорове, които бушу-
ват в партията в момента.

Рационалното решение за
спасяването на СДП е жерт-
ването на настоящия й пред-
седател, което би успокоило
духовете отвътре и отвън.

Ако не се случи това, на
сметката ще започнат да се
трупат и санкции, коя от коя
по-болезнени. Всичко зави-
си от резултата от битката
между Ливиу Драгня и про-
тивниците му в партията.

Лидерът на управляващата
в Румъния Социалдемокра-

тическа партия (СДП)
Ливиу Драгня запази своя
пост в петък след вътрешен

вот, на който получи
категорична подкрепа. 55
членове на Националния
изпълнителен комитет на
СДП гласуваха в подкрепа

на Драгня при само 8
против.

Ще оцелее ли СДП, след като се превърна
в презрян плебей на Стария континент?

Снимки
Пресфото

БТА
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За привържениците му
Жаир Болсонаро - "бразилс-
кият Доналд Тръмп", е човек,
които най-накрая може да
въведе ред в най-многолюд-
ната страна в Южна Амери-
ка и да й помогне да се отър-
ве от престъпността и коруп-
цията.

Противниците му крити-
куват крайнодесния кандидат
за президент като опасен ек-
стремист, чиято популярност
показва до какво дъно е стиг-
нала демокрацията в Брази-
лия.

Син на родители от ита-
лиански произход от югоиз-
точния щат Сао Пауло, Бол-
сонаро е

СЛУЖИЛ 17 Г.
В АРМИЯТА,

където е стигнал до звание
капитан. Той привлича ед-
новременно неодобрение и
възхищение заради това, че
публично се оплаква от нис-
ките заплати в армията. Бол-
сонаро влиза в политиката
през 1988 г. и работи като

ЖОРДИ МИРО

Ф е р н а н д о
Адад има големи
шансове да стиг-
не до втори тур
на октомврийс-
ките президентски избори в Брази-
лия, след като Лула му даде рамо,
но за да спечели вота и още повече
- за да управлява, той задължител-
но ще трябва да се разграничи от
своя ментор. Луиз Инасио Лула да
Силва, бивш президент от 2003 до
2010 г., благослови на 11 септември
Адад като свой заместник в надпре-
варата, след като бе дисквалифици-
ран от избирателните власти.

Лула изчака крайния срок за пре-
даване на щафетата, посочен от из-
бирателния съд, след като бе обжал-
вал многократно отказа да го регис-
трират като кандидат. Подкрепи обаче
искрено и безрезервно бившия си
просветен министър - не толкова
пламенен като него и по-склонен на
компромиси.

Пътят, който предстои да извър-
ви някогашният кмет на Сао Пау-
ло, е осеян с предизвикателства.
Първо, той разполага с твърде мал-
ко време, за да се включи в кампа-
нията, а конкурентите му са доста
напреднали - до първия тур на 7
октомври остават по-малко от чети-
ри седмици.

ВЪПРОС НА ВРЕМЕ
55-годишният адвокат и бивш уни-

верситетски преподавател, слабо поз-
нат на бразилските избиратели, ще
трябва да събере възможно най-мно-
го от гласовете, които хората биха

Жаир Болсонаро: Бразилският
вариант на Тръмп

Архивна снимка от 19 април 2018 г.: Крайнодесният канди-
дат за президент на Бразилия Жаир Болсонаро позира за
снимка с кадети по време на церемония за Деня на бра-
зилската армия. Според привържениците му 63-годишният
бивш офицер е човекът, които най-накрая може да въведе

ред в най-многолюдната страна в Южна Америка.

Куритиба, 12 септември 2018 г. :
Фернандо Адад (55 г.), бивш кмет
на Сао Пауло и бивш министър на
образованието, бе издигнат офици-
ално от Партията на трудещите се
за кандидат за президент на Брази-
лия. Решението за издигането на
Адад е взел лично бившият прези-
дент Лула да Силва, на когото на 1
септември Висшият избирателен съд

отказа правото да регистрира
кандидатурата си за изборите

заради обвинителна присъда по дело
за корупция. "Искам да помоля

всички вас, които бяхте готови да
гласувате за мен, да гласувате за
Фернандо Адад", призова Лула в
"Писмо до бразилския народ".

63-годишният кандидат за президент е против еднополовите
бракове, абортите и наплива на венецуелски мигранти

Снимки Пресфото БТА

депутат от 1991 г. Няколко
пъти сменяйки партийната
си принадлежност. Сега той
оглавява национално-консер-
вативната Социалнолибе-
рална партия на Бразилия.

63-годишният политик
гради политическата си ка-
риера, като разчита на кон-
фронтационен и харизмати-
чен стил. Но въпреки дълга-
та си парламентарна карие-
ра, Болсонаро се представя
за човек извън политиката.
Той постоянно отправя на-
падки към корумпираната
политическа класа, въпреки
че самият той бе принуден
да

УВОЛНИ ТРЕТАТА
СИ СЪПРУГА,

която беше назначил за сек-
ретарка, след като Върховни-
ят съд постанови, че роднин-
ските назначения са незакон-
ни в държавната админист-
рация.

Болсонаро неведнъж е бил
замесван в скандали заради
провокативните си изказва-
ния - възхвала на военната
диктатура в Бразилия през
1964-1985 г., изявлението, че
не би могъл да обича син
гей и предложението черно-

кожите да бъдат претегляни
в същите мерни единици ка-
то кравите. Той бе глобен,
след като каза за своя колеж-
ка депутатка, че е толкова
грозна, че дори не може да
бъде изнасилена.

Лявата Партия на труде-
щите се неотдавна подаде съ-
дебен иск срещу Болсонаро,
след като на предизборен ми-
тинг той каза, че партийни-
те й активисти трябва да бъ-
дат застреляни. Оттогава
кандидатът омаловажава из-
казването като "шега".

ПОЛИТИЧЕСКАТА
ПРОГРАМА

на Болсонаро включва улт-
ралиберален дневен ред и
улесняване на гражданите да
придобият огнестрелно оръ-
жие с цел борба с престъп-
ността. Той е против едно-
половите бракове, абортите,
позитивната дискриминация
и наплива на венецуелски
мигранти в Бразилия, за ко-
ито предлага изграждане на
бежански лагери по грани-
ците на страната.

Болсонаро привлича хрис-
тияните-евангелисти и дру-
ги гласоподаватели, изморе-
ни от високите нива на прес-

тъпност, корупцията и ико-
номическата стагнация, каз-
ва политическият анализатор
Едуардо Креспо.

След като намиращият се
в затвора бивш президент
Луиз Инасио Лула да Силва
отпадна от предизборната
надпревара, изглежда Болсо-
наро има добри шансове да
я спечели, ако раните, полу-
чени при нападение в нача-
лото на месеца, не попречат
на предизборната му кампа-

ния.
Болсонаро би бил най-

десният избиран някога бра-
зилски президент и лидерст-
вото му би ознаменувало
"много голяма промяна и ог-
ромен регрес" за страната,
каза Креспо. В дългосрочен
план ултраконсервативната
политика на Болсонаро ве-
роятно ще бъде отхвърлена
от обществото и ще породи
нестабилност, смята анали-
заторът.

Лула да Силва посочи Фернандо Адад да го замести в изборите за държавен глава
55-годишният адвокат и бивш университетски преподавател е слабо познат на избирателите

дали за Лула. Според последните ан-
кети за Адад са смятали да гласуват
8 до 9 процента, още преди да е ре-
гистриран официално - доста по-мал-
ко от близо 40-те на сто, колкото се
очертаваха за Лула преди забраната
от 1 септември да се кандидатира.

Той обаче няма да разчита само
на подкрепата на Лула, който беше
и все още е много популярен, а и
на мощната електорална машина,
създадена от Партията на трудещи-
те се (ПТ) - голямата лява форма-
ция, чийто съосновател бе Лула в
началото на 80-те. Като кандидат
Адад ще получи и второто най-про-
дължително ефирно време за офи-
циални телевизионни изяви - соли-
ден коз в страна, където електоратът
все още си изгражда мнение главно
чрез тази медия.

ПТ разполага освен това с мо-
щен ударен потенциал в социалните
мрежи, където тя и нейните акти-
висти развиват бурна дейност. "С ог-
лед на всичко това е трудно да не
стигнем до втори тур", заяви за АФП
Линкълн Секо, историк от Универ-
ситета на Сао Пауло, експерт по
въпросите на ПТ - "само въпрос на
време е избирателите да припозна-
ят Адад като кандидата на Лула".

Адад обаче има да решава и дру-
га задача: как да отнеме гласове от
кандидата на левоцентристите Сиро
Гомес, който е с добри позиции в
западналия североизток и стартира
успешно в надпреварата. Гомес съ-
що е бивш министър на Лула и в
последните проучвания заема вече
втора позиция - между 11 и 13 на
сто, след крайнодесния кандидат Жа-

ир Болсонаро (24-26 процента).
МАРИОНЕТКА?

Съкрушителното понякога влия-
ние на Лула върху партийните ре-
шения и фактът, че през последните
седмици Адад неведнъж го посети в
затвора, оставят съмнението, че мо-
же би той ще е просто марионетка
на бившия президент. Дори самата
ПТ започна в социалните мрежи кам-
пания с хаштага #Lulae Haddad (Лу-
лае Адад).

В първия тур Адад ще бъде гла-
сът на Лула, за да привлече основ-
ния електорат на партията, но във
втория ще трябва да се представи
самостоятелно, за да се покаже по-
умерен", обяснява за АФП Томаз Фа-
варо, политически аналитик от кон-
султантската къща "Контрол Риск".
Много вероятно е, да му се наложи
да действа още по-усърдно, ако бъде
изправен срещу Болсонаро с тежка-
та задача да проагитира десноцент-
ристкия електорат, принципно враж-
дебен към ПТ, казва Фаворо.

И поеме ли в крайна сметка власт-
та, Фернандо Адад ще наследи стра-
на с колосален дълг, слаб растеж и
близо 13 млн. безработни. Небла-
гоприятният икономически контекст
може би ще го принуди да настоява
пред бразилците за затягане на ко-
ланите и да спре амбициозната прог-
рама на ПТ за социални реформи.
"Ако бъде избран, той ще трябва да
намери баланса между компромис-
ните си нагласи и своята партия,
чиято програма е по-радикална, от-
колкото на предишните избори", ре-
зюмира Томаз Фаворо.
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ДИЕГО УРДАНЕТА

Те изкачват шестметрови
огради с бодлива тел или пре-
косяват Средиземно море с
лодка с риск за живота си: 36
хил. мигранти влязоха в Ис-
пания от януари досега на-
път за други европейски стра-
ни. Но куражът им не е бил
достатъчен - те са използва-
ли трафикантски мрежи.

На практика е невъзмож-
но да достигнеш Европа не-
легално, без да платиш на
мафиотска организация, за-
яви пред АФП словенецът
Роберт Чрепинко, директор
на Европейския център за
борба с трафика на мигран-
ти към Европол. Без тях "е
невъзможно"

да изминеш хиляди
километри

от Субсахарска Африка през
пустини и други негостопри-
емни места, разказа Усман
Умар, оцелял след продължи-
ла пет години одисея от Га-
на до Испания.

"Пътуването може да про-
дължи една, две години - за-
виси от мрежата и средства-
та, с които разполагаш, за-
щото бандите трафиканти те
водят само дотам, докъдето
можеш да платиш", обясни
пред АФП Хосе Нието Ба-
росо от подразделението за
борба с нередовната имигра-
ция към испанската полиция.
Мигрантите се насочват най-
често към Мароко - "най-доб-
рото място, на което да ча-
каш удобен момент да нап-
равиш решителната крачка"
към Европа, каза Баросо.

Повечето плащат, за да
бъдат натъпкани в ненадеж-
ден плавателен съд. Други -
да изкачат групово високите
огради с бодлива тел, отде-
лящи Мароко от испанските
анклави Сеута и Мелиля. Та-
рифите, по данни на испан-
ската полиция, са следните:
18 евро да стигнеш до огра-
дата, 200-700 евро да преко-
сиш Гибралтарския проток и
до 5000 евро, за да го нап-
равиш с джет.

Европол изчислява, че
средно един мигрант плаща
от три до пет хиляди евро за
цялото си пътуване до Евро-
па.

Испания тази година ста-
на европейската страна, в ко-
ято са пристигнали най-мно-

Трафикантите са незаобиколим
фактор по пътя на мигрантите от
Африка до Европа
От три до пет хиляди евро на човек
струва пътуването до Европа

Снимки Пресфото БТА/
интернет

го нелегални мигранти, из-
преварвайки Гърция и Ита-
лия. От януари

пристигналите
по море и суша са

36 000
по данни на Международна-
та организация по миграция.

Мнозина са решени да на-
пуснат Испания, за да дос-
тигнат Франция, Обединено-
то кралство или Германия.
Избора си на крайна дести-
нация правят в зависимост
от това дали произхождат от
френскоезичната или англо-
езичната част на Африка и

дали имат близки, живеещи
в някоя от тези страни.

Дори веднъж пристигна-
ли в Испания, те не успяват
да се измъкнат от хватката
на каналджиите. Според Ба-
росо трафикантите казват на
мигрантите: "Ще бъдете спа-
сени в морето от бреговата
охрана, ще бъдете заведени
в център за настаняване и
след три-четири дни ще дой-
дат наши хора да ви вземат".
Те ги водят в друга страна
или ги продават на групи-
ровки, занимаващи се с тър-
говия с хора, каза полицаят.

Центровете за задържане
на мигранти "се пръскат по
шевовете" и мафиотите се
възползват от това, като съ-

бират мигранти в близост до
офисите на неправителстве-
ните организации, които им
помагат, каза той. Палома
Фавиерес от неправителстве-
ната организация Испанска
комисия за помощ на бежа-
неца, която стопанисва мес-
тата за прием на мигранти,
признава, че има такъв риск.
"Но борбата срещу престъп-
ността е работа на полиция-
та", каза тя. Фавиерес кри-
тикува "хаоса" в процедура-
та на испанските власти по
прием на бежанци.

Тя увери, че организаци-
ята й предупреждава поли-
цията, когато установи, че
някой мигрант има опасност
да стане жертва на трафик

или на търговия с хора. Ако
мигрантите попаднат в ръ-
цете на такива мрежи, жени-
те са използвани за прости-
тутки, а мъжете - за работа,
граничеща с

модерното робство
най-вече в селското стопан-
ство или за просия.

Трафикантските мрежи
"доставят хора. Те казват:
"Имам 8, 12, 15 африканци
за работа", обясни Баросо.
"Мрежата не се занимава с
експлоатиране, а само с
транспортиране, но познава
хората, на които да достави"
мигранти.

Притокът на мигранти от
Испания към останалата част

на Европа обаче продължа-
ва, както личи по нараства-
щия им брой в баската об-
щина Ирун, на границата с
Франция, където те чакат да
преминат на другата страна.
В намиращия се на 200 км
на запад град Сантандер през
август бяха арестувани два-
ма трафиканти, укрили миг-
ранти в каравана, за да ги
отведат с ферибот в Обеди-
неното кралство.

Миналата година в Испа-
ния бяха разбити 25 мрежи.
Но елиминирането им е труд-
но, каза Баросо. Много от
тях продължават да функци-
онират и да набират канди-
дати за емигранти в афри-
канските страни.

Мигранти от Субсахара, които се
стремят да стигнат до Европа, са се
приютили в гора в покрайнините на
мароканското пристанище Танжер,
Мароко. Повечето плащат, за да бъдат
натъпкани в ненадежден плавателен съд.
Други - да изкачат групово високите
огради с бодлива тел, отделящи Мароко
от испанските анклави Сеута и Мелиля.
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АЛМУДЕНА КАЛАТРАВА

Мъже чакат край вратата
с метална решетка на бла-
готворителна кухня в бед-
няшки квартал, надявайки се
да получат малка порция го-
веждо и картофено пюре. На
пазар за бартерна размяна
жена се опитва да убеди дру-
га да вземе умалелите обув-
ки на внучките й.

Аржентинците се борят с
кризата, засегнала икономи-
ката им, която някога бе сред
най-проспериращите в све-
та. Цените на потребителс-
ките стоки бързо вървят на-
горе

безработицата е
висока,

а аржентинското песо се сри-
ва, връщайки мъчителните
спомени от икономическия
крах през 2001 г., който тлас-
на милиони аржентинци в
бедност.

Все повече хора присти-
гат пред благотворителната
кухня "Щастливи деца" в ге-
тото Виля 1-11-14, където
персоналът се опитва да пъл-
ни икономично купите с го-
реща яхния, тъй като на
опашката са се наредили
много повече хора от очак-
ваното. "Градските власти ни
дават пари за 440 порции на
ден, но сме принудени да
подготвяме по-малки порции,
така ще да можем да полу-
чим ядене за 600 души", каз-
ва Синтия Гарсия, която уп-
равлява кухнята.

Първо, тежка суша удари
реколтата на третия по голе-
мина производител на соя и
царевица в света. Ситуация-
та се влоши от началото на
първото тримесечие на 2018
г., когато световните цени на
петрола се повишиха, а вди-
гането на водещите лихви в
САЩ накара инвеститорите
да изтеглят долари от Аржен-
тина.

Това изнерви аржентинци-
те, които трупаха долари ка-
то предпазен буфер, откакто
икономиката се срина през
2001 г., а засилилата се тен-
денция да се купуват вече на-
малелите долари пък тласна
надолу стойността на песо-
то. Въпреки няколкото пови-
шения на водещата лихва,
обявени от аржентинската
централна банка, песото за-
губи над половината от стой-
ността си за по-малко от го-
дина.

На президента Маурисио
Макри му се наложи да иска

заем от 50 млрд.
долара от МВФ

В началото на месеца той
обяви поредица мерки за ико-
номии, включително нови да-
нъци върху износа и премах-
ване на няколко министерс-
тва. Той заяви, че ще пре-
разпредели повече икономи-

Аржентина в криза: Благотворителни

Ударите по икономиката на страната
връщат спомените за 2001 г.

ческа помощ и ще активизи-
ра мерките за хранително
подпомагане на бедните ар-
жентинци.

С безработица от около 9
% и скачащи потребителски
цени, някои жители на стра-
ната отново се обръщат към
клубовете за бартер, които се
появиха за първи път при
срива преди почти две десе-
тилетия.

Сриващото се песо вдиг-
на цените на горивата, а те
пък увеличават транспортни-
те разходи. Това засегна це-
ните на храните в страна,
където повечето зърнени и
други храни се транспорти-
рат с камиони. Очаква се

Инфлацията
да достигне годишен темп от

колапс. Анализатори обаче
предупреждават, че бедност-
та, която обхваща около 1/3
от населението, ще се заси-
ли тази година, а икономи-
ката ще потъне. Тези прог-
нози силно се разминават с
обещанията на Макри. Кон-
сервативният президент пое
властта през 2015 г., обеща-
вайки да съживи слабата
икономика и да сложи край
на бедността. Макар пазар-
ните му реформи първона-
чално да бяха хвалени от
международните инвеститори
като поставящи основите за
растеж, те причиниха проб-
леми на бедните в страната
и провокираха вълнения сред
работниците.

Откакто дойде на власт,
Макри

съкрати хиляди
държавни

служители
и намали енергийните суб-
сидии, което вдигна сметки-
те за комунални услуги и ос-
къпи автобусните билети. Той
отмени и валутния контрол,
въведен от предишното пра-
вителство, допринасяйки за
рязкото обезценяване на пе-
сото.

Много от бедните в Ар-
жентина живеят в квартали,
известни като "села на ми-
зерията", често лишени от
достъп до транспорт, течаща
вода или канализация. Се-
верните региони на Аржен-
тина страдат от хронично ви-
соки нива на недохранване
на децата, въпреки че стра-
ната остава водещ световен
доставчик на зърно.

На бартерния пазар в пок-
райнините на Буенос Айрес
са се събрали десетки жени,
за да изтъргуват всичко - от
панталони и козметика до
играчки, торби ориз и олио.
"Върнахме се към същото ка-
то преди. Върнахме се към
бартера", споделя Лусия де
Леон, която на своята маса
е изложила консервирани
храни и стари обувки.

кухни и пазари на бартер

Все повече хора идват в благотворителната кухня "Щастливи деца" в гетото Виля в Буенос
Айрес, където персоналът се опитва да разпределя наличната храна на повече порции.

В гетото Виля десетки хиляди аржентинци и имигранти от съседни страни живеят
в невероятна мизерия.

над 40 % тази година, прог-
нозира централната банка.

"За да направя понички
преди месец, давах по 150
песо (близо 4 долара) за
олио и седем торби брашно.
Сега това струва над 400 пе-
со", оплаква се Гладис Хи-
менес.

Родената в Парагвай Хи-
менес е сред хората, които
разчитат на благотворител-
ната кухня "Щастливи деца"
в квартала Виля 1-11-14, къ-
дето са натъпкани десетки
хиляди аржентинци и имиг-
ранти от съседни страни.
Цената на говеждото също
се е увеличила в страната,
която е сред водещите све-
товни потребители на месо.
Никол Алкосер, тийнейджър-
ка, която участва в добро-
волческа инициатива за раз-
даване на храната в бедняш-
кия район, разказва, че нав-

ремето е ядяла пържола все-
ки ден. "Сега, веднъж на че-
тири месеца", въздъхва тя.

Заради бързото поевтиня-
ване на песото

търговците често
вдигат цените

което предизвиква гнева на
хората. Някои жители на ге-
тото си спомнят, как, когато
песото неотдавна поевтиня с
40 % спрямо долара, се на-
редили пред малки местни
магазини, но продавачите
отказали да им продават.
"Казах на съпруга ми: хайде
да отидем да пазаруваме.
Всички се вбесиха като ви-
дяха, че магазините са зат-
ворени. Спомням си маро-
дерстването през 2001-а и
мисля, че това ще се случи
отново", разказва Марта
Билбао.

Кризата преди
17 години

бе толкова тежка, че всеки
пети аржентинец остана без
работа, а над половината
население изпадна в бед-
ност.  Песото, което бе об-
вързано с долара, загуби
около 75 % от стойността си.
Банките замразиха депози-
тите и се барикадираха зад
метални плоскости, когато
хиляди протестиращи неус-
пешно се опитаха да изтег-
лят спестяванията си. Над
20 души загинаха при про-
тестите и грабежите, които
заляха Аржентина през де-
кември 2001 г., когато тре-
тата по големина икономи-
ка в Латинска Америка отс-
лабна и в крайна сметка
обяви дефолт по дълг от над
100 млрд. долара.

Сегашните икономически
проблеми са далеч от онзи

Снимки интернет



ÌÍÅÍÈÅ 26.09.2018
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

17

Евроинквизицията спря-
мо Унгария бе голям пода-
рък за унгарския премиер.
Цели осем минути светов-
ният видеообмен предаде
директно речта му - и то
каква реч. Опозицията в Ун-
гария гласува срещу собст-
вената си страна, с което
според унгарския мантали-
тет се самоуби. Лобито на
Сорос чрез манипулация
при гласуването - незачи-
тане на гласувалите "въз-
държал се" постигна при-
видна победа - санкция сре-
щу Унгария няма да има, за-
щото вече Чехия и Полша
наложиха вето. Трябва еди-
нодушие на министър-пред-
седателите на страни-член-
ки на ЕС, за да се постигне
желаното от депутатката на
Сорос и холандската зеле-
на партия.

Въпросът обаче е къде
е България - със силните на
деня или със силните утре?
Не може да мълчим, дошло
е време разделно и трябва
да се определим.

Ако се гласува в Парла-
мента, аз ще гласувам "за"
Орбан по следните причи-
ни:
” Унгария се оказа

най-стабилната демокра-
ция в последните 30 годи-
ни в Европа от бившите со-
циалистически страни. Ни-
то един път предсрочни из-
бори. И заслугата за това
е най-вече на Виктор Об-
ран, който отказа през 2006
г. с пуч да взима властта,
когато хората тръгнаха да
свалят социалиста Дюрча-
ни, признал откровено, че
е лъгал народа си сутрин,
обед и вечер, съсипвайки
унгарската икономика.
” Орбан не излъга из-

бирателите и прие нова
конституция през 2012 г., ко-
ято издигна християнство-
то в конституционен прин-
цип. "Боже, благослови ун-
гареца!" е преамбюлът на
унгарската конституция.
” Унгария утвърди

смесената избирателна
система. От 199 депутати -
106 се избират мажоритар-
но, останалите - пропорци-
онално. Унгария има поли-
тическа стабилност, която
привлича инвестициите.
” Орбан се обяви сре-

щу неолибералната де-
мокрация и заяви, че ще
прави християндемокрация,
която горещо приветствам.
Този консервативен лозунг
означава: "национален су-
веренитет, който не се губи
от членството в ЕС, нацио-
нална идентичност, христи-
янство. Унгария не се под-
даде на джендър идеологи-
ята и хвърли Истанбулска-

Îðáàí å Åâðîïà óòðå
Óíãàðñêèÿò ïðåìèåð áå êàòåãîðè÷åí, ÷å Óíãàðèÿ å òåõíèÿò  äîì è
ðåøàâà íàðîäúò, ïðèïîìíè ãîëåìèÿò ïîçíàâà÷ íà ïîëèòè÷åñêèòå
ïðîöåñè â Áóäàïåùà è äåïóòàò îò ÃÅÐÁ Ãåîðãè Ìàðêîâ

та конвенция в Дунава, пре-
ди да се налага църквите
да бият камбани и да се на-
месва Конституционният
съд.
” Унгария няма шеф и

така трябва да бъде! Стра-
ната категорично отказа да
слуша безумието на Мер-
кел и Юнкер и да приема
задължителни квоти за бе-
жанци. Унгария е нашият
дом и с кого ще живеем,
решаваме ние, нашият на-
род. Искаме да останем
християнска страна, етни-
чески хомогенна, уважавай-
ки малцинствата, но ние ня-

ма да приемаме мигрантс-
ки квоти, защото те са хо-
ра, чужди на нашия манта-
литет, култура, език и на-
чин на живот, заяви кате-
горично Орбан.
” Днес Унгария е най-

сигурната страна в Евро-
па, заедно с другите три от
Вишеградската четворка. И
това ще бъде десетилетия
напред. Границата с Унга-
рия е затворена с двойна
телена ограда с електричес-
ки ток и се пази от 12 000
войници. В Унгария за раз-
лика от Германия, не изна-
силват и колят малолетни.
” Орбан се справи с

монополите, преодоля-
вайки лобитата им в Ев-
ропарламента и Еврокоми-
сията още в миналите им
мандати. В резултат на
връщането на държавата
във важните енергийни ин-
ституции Виктор Орбан на-
мали цената на газа, тока,
водата, сметта и остана-
лите консумативи с 25% за
населението и с 11% за
фирмите.
” Унгария утвърждава

традиционното семейство
и е изключено да има пре-
миер педераст, камо ли той
да се ожени за мъж, какво-
то явление виждаме в За-
падна Европа. Виктор има

съпруга жена и е отгледал
пет деца. Днес неговото
правителство осигурява на
унгарските майки 6 години
платен отпуск за майчинст-
во, храни децата в детски-
те градини безплатно по че-
тири пъти на ден и това
предстои да се случи и в
началните училища. Всяко
унгарско семейство, което
се осигурява, при трето де-
те получава подарък не от
33, а от 33 000 евро от дър-
жавата, плюс още толкова
нисколихвен заем от 2,5%
за 25 години. Браковете в
Унгария за 8 години управ-

ление на Орбан скочиха с
40%, и страната се увеличи
с над един милион унгарци
по време на неговото уп-
равление.
” Орбан - икономика-

та се оказа по-успешна от
тази в Западна Европа - за-
варвайки безработица от
14%, той я сведе на 3,6%,
разкривайки за 8 години 800
000 нови работни места. Ин-
флацията е най-ниска от 42
години насам. Износът за
миналата година на тази
малка страна е 105 млрд.
евро.
” Поради политическа-

та стабилност - 2/3 мнозин-
ство за управляващите и
благоприятен инвестицио-
нен климат, по времето на
Орбан в Унгария влязоха
“Мерцедес” в град Кечкемет
и BMW в град Дебрецен. За-
водите на “Сузуки” в Естер-
гом и на “Опел” по грани-
цата на Унгария с Австрия
се разширяват. Може ли ин-
вестиции да влизат в стра-
на, която има проблеми с
правовия ред, както твър-
дят празноглавците и слу-
гите на Сорос?
” Унгария стана люби-

мка на Китай, затова имен-
но в Будапеща е китайс-
кият туристически офис за
Ц ентрална Европа. Градът

е залят с китайски, японс-
ки и южнокорейски турис-
ти, които лапат патешки и
гъши бутчета от сутрин до
вечер. Налице е китайска
банка, а остров е вече раз-
чистен и готов да приеме
китайската стока, която ще
идва от китайското прис-
танище Пирея в Гърция и
ще стоварва продуктите
именно в Будапеща. Унга-
рия заля китайския пазар
с местни продукти - 70 хи-
ляди тона свинско месо и
2 милиона патици.
” Унгария е единст-

вената страна от ЕС, коя-

то бе приета в т. нар. тюр-
го-езично икономическо
обединение, включващо
Турция, Казахстан, Азер-
байджан, Киргизстан и Тур-
кменистан. Унгария е по-
четен член на обединени-
ето и тази година Орбан
бе приет на срещата за-
едно със своята съпруга и
получи от Турция т. нар.
статут на най-облагодетел-
ствана нация в търговия-
та.
” Орбан оправи отно-

шенията на Унгария с Ру-
сия. Договори се с Путин
събитията от 1956-а да не
са  пречка за търговията.
Руският пазар е залят с ун-
гарски лекарства, храни-
телни стоки, вина, химичес-
ка промишленост. Предс-
тои инвестирането и стро-
ежът на Трети и Четвърти
блок на Атомната центра-
ла ПАКШ, в която Русия
влага 12 млрд. долара. Ор-
бан обяви санкциите сре-
щу Русия за действие на
ловец, който се е застре-
лял сам в крака. Вярно е,
че не наложи вето, но пък
е вярно, че не спазва и
санкциите.
” Всичката тази Орбан

икономика и отварянето на
изток не попречи германс-
ките фирми в Унгария да са

6000, американските - 1750,
а японските - 150.
” Орбан провежда

умела национална поли-
тика, която е насочена към
укрепването на Унгария ка-
то етнически хомогенна
страна. Той не желае ет-
ническите унгарци след де-
сетилетия да останат мал-
цинство в собствената си
родина, което очевидно ще
се случи в някои западно-
европейски страни. Но се
отнася толерантно към
малцинствата, включител-
но и българското, което се
радва на щедра финансо-
ва подкрепа, и разсея
всички митове, че е анти-
семит, след като лично не
друг, а г-н Нетаняху, пре-
миерът на Израел, дойде
да го прегърне в Будапе-
ща и да се солидаризира
с изгонването на Сорос.
” Орбан не позволи

НПО-тата  да управляват
в Унгария, те да казват къ-
де да има лифт и къде да
няма, не им дава да раз-
виват политическа дей-
ност, а тези, на които Со-
рос плаща да рушат дър-
жавата, могат свободно да
развиват своята дейност,
като плащат 25% данък от
парите, които получават
отвън.
” За 8 години отдели

800 млн. евро за изграж-
дане и реновиране на ста-
дионите в страната.
” Будапеща посрещна

до септември само на ле-
тище “Ференц Лист” 13 000
000 чуждестранни туристи,
не говорим за тези, които
всекидневно влизат в Ун-
гария с коли.
” Икономиката и ту-

ризмът на Унгария позво-
лиха страната да не е за-
висима от еврофондове.
Днес не могат да кажат на
Унгария: Даваме ти пари
за магистрала или мост,
срещу което отстъпи суве-
ренитет и слушай.

Ако такъв казус влезе
в Парламента, аз ще гла-
сувам "за" Орбан и срещу
идеологията на Сорос,
джендъризма и прогресиз-
ма на френския президент,
който ще свърши по-печал-
но мандата си от този на
предшественика си Оланд.

Събитията в Европа
2018-а много приличат на
тези от 1989-а.

Западните лидери като
поведение много ми напом-
нят на соцръководителите от
1989-а, които, отчуждени от
народите в Европа, не раз-
бираха какво става. Тогава
падна комунизмът, а днес
ще падне неолиберализмът.

От "Епицентър"
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Лилия Маравиля за
стотен път е "Г-жа Минис-
тершата" в театър "София".
Стотното представление
се отпразнува на 25
септември.

Участваха: Лилия Мара-
виля, Дария Симеонова/
Лора Мутишева, Румен
Троев, Юлиян Рачков,
Николай Върбанов, Симо-
на Халачева, Росен Белов,
Мартин Димитров, Юли
Малинов, Петя Силянова,
Невена Калудова/Силвия
Петкова, Йорданка Любе-
нова, Николай Димитров,
Ириней Константинов.

През годините са
участвали също: Мария
Статулова, Асен Мутафчи-
ев, Борис Георгиев, Антон
Григоров, Майя Остоич.

За изпълнението си
Маравиля спечели "Икар
2014" за главна женска
роля и Наградата за ярки
постижения в областта на
театъра на Столичната
община.

Постановката се радва
на много почитатели още
от премиерата си на 7
ноември 2013 г.

Гостувала е в Пловдив
на Есенния международен

Американският актьор Да-
ни де Вито получи наградата
за цялостно творчество на
Международния филмов фес-
тивал в Сан Себастиан. Аме-
риканският комик, вече на 73
г., участва в най-престижния
испански фестивал, за да
представи детския анимаци-
онен филм Smallfoot.

Де Вито е носител на наг-
радите "Еми" и "Златен гло-
бус" за ролята си в популяр-
ната телевизионна поредица
"Такси" от 70-те и 80-те,
години, а също така е извес-
тен и със своите роли в коме-
диите "Хвърли мама от влака"
и "Джемини". Той е номини-
ран за "Оскар" като продуцент
на филма "Ерин Броккович" от
2000 г. Днес актьорът играе в
телевизионния сериал "Вина-
ги е слънчево във Филадел-
фия". Де Вито е роден на 17
ноември 1944 г. в Нептюн, Ню
Джърси. Той е израснал в ита-
лиано-американско семейст-
во. Баща му е собственик на
малък бизнес, а майка му е
домакиня. Де Вито е амери-
кански актьор, продуцент и ре-
жисьор. Става известен с ро-
лята си на таксиметровия шо-
фьор Луи деПалма в "Такси",
за която печели наградите
"Еми" и"Златен глобус".ç

Äàíè äå
Âèòî ïîëó÷è
íàãðàäà çà
öÿëîñòíî
òâîð÷åñòâî

Ëèëèÿ Ìàðàâèëÿ çà ñòîòåí ïúò
å "Ã-æà Ìèíèñòåðøàòà"

Íàêðàòêî
С премиера на мюзикъла

"Бразилски нощи" започва нови-
ят сезон в Театрално-музикалния
център в Разград. Спектакълът е
създаден по мотиви от произве-
дения на Жоржи Амаду. Либре-
тото и постановката са дело на
Андрей Калудов. Музиката и тек-
ста на песните са на композито-
ра Стефан Димитров, а диригент
е Левон Манукян.

Èúí Ìàêþúí îòêðèâà Cinelibri,
ïðåìèåðà íà Òåðè Ãèëèúì

:

Селин Дион приключва
с шоуто си в Лас Вегас
Канадската поп звезда
Селин Дион обяви, че
приключва през юни 2019 г.
музикалното си шоу, което
изнасяше години наред в
зала "Колизеум" на "Сизърс
палас" в Лас Вегас. През
1996 г. Дион е поканена да
изпълни саундтрака към
филма "Поверително и
лично" с Мишел Пфайфър.
Песента, озаглавена Because
you loved me, се превръща
в световен разбивач на
класации. През ноември
1997 г. Дион издава албума
Let`s Talk About Love, в
който има дуети със
световни изпълнители като
Лучано Павароти, Барбра
Стрейзънд и Керъл Кинг.

Еди Мърфи ще играе
в "Сърдити старчета"
Студиото New Line Cinema
работи по нова версия на
комедията "Сърдити старче-
та". Вече се работи по
сценария на филма. Еди
Мърфи вече е бил поканен
да изиграе една от главните
роли. Лентата от 1993 г. се
превърна в една от най-
успешните комедии на
всички времена. Тя разказва
историята на двама възраст-
ни пенсионери, които
започват вражда за сърцето
на нова жена, пристигнала в
квартала им. Тогава главните
роли бяха поверени на Джак
Лемън и Уолтър Матау.

театрален фестивал "Сце-
на на кръстопът", Варна -
Международен театрален
фестивал "Варненско
лято", Габрово - Междуна-
родния фестивал на
комедийния спектакъл, и
на"Театър пред театъра"
на открито пред Народния
театър "Иван Вазов".

"Госпожа Министерша-
та" е написана от Бранис-

лав Нушич през 1931г. В
средата на Голямата
депресия. Среда, която
Балканите по ред истори-
чески, културни и геополи-
тически причини като че
ли никога няма да напус-
нат. Все е криза, все
няма, все сме прецакани
и зли. Поне не сме гроз-
ни. И почти не сме мръс-
ни. Или така си мислим.

да живеем красиво.
Гости и приятели на култур-

ната институция, както и учени-
ци, ще бъдат първите зрители на
закритото представление на "Бра-
зилски нощи" още на 26 септем-
ври. Официалната му премиера
ще бъде на 3 октомври, а на 29
същия месец мюзикълът ще бъде
представен на сцената на Музи-
калния театър в София.ç

Четвъртото издание на
кино-литературния фестивал
CineLibri ще представи 46
филма от 10 до 24 октомв-
ри. Тематичен фокус тази го-
дина е любовта във всички-
те й измерения, което обяс-
нява и мотото на фестива-
ла: "Любов между редовете".

По традиция част от фил-
мите в програмата на
CineLibri се излъчват и из-
вън столицата. Тази година
каузата на фестивала при-
общава градовете Пловдив,
Варна, Габрово, Търговище,
Стара Загора, Велико Търно-
во, Благоевград, Каварна и
Враца.

Британският писател, ки-
но сценарист и общественик Иън Макюън ще открие CineLibri 2018
с една от най-интригуващите литературни адаптации, създавани ня-
кога - "На плажа Чезъл", на 10 октомври от 19:00 ч. в зала 1 на НДК
с тържествена церемония. Освен че е специален гост на фестивала,
Макюън ще бъде удостоен с титлата доктор хонорис кауза на Со-
фийския университет "Св. Климент Охридски".ç

Ñ ïðåìèåðà íà ìþçèêúëà "Áðàçèëñêè íîùè" çàïî÷âà ñåçîíúò â Ðàçãðàä

И все мечтаем, ако даде
Господ, ние да водим
бащина дружина, да
оправим държавата. И то
за "нула време". Това,
което други народи, при
други обстоятелства са
постигали за век, ние го
вършим за "петилетка". И я
свършваме като кучето на
нивата. Джаста-праста.
През куп за грош. ç

На сцената ще се качат над
60 актьори и музиканти. В глав-
ната роля влиза Робин Кафали-
ев, а негови партньори ще бъдат
Латинка Петрова, Кристина Ди-
митрова, Прея и други гост-из-
пълнители. В мюзикъла ще учас-
тват всички актьори, певци и тан-
цьори на Театрално-музикалния
център с оркестъра на разградс-
ката филхармония.

Мюзикълът разказва история-
та на пенсиониран чиновник, кой-
то в последните си години взема
решението да живее според сво-
ите правила и желания. Духът на
песните и танците следва трите
основни теми на героите - море-
то, любовта и приятелството. Сю-
жет и стихове се обединяват и
защитават голямата идея за сво-
бодния човешки дух и умението

Над 50 занаятчии от цялата страна предлагат своята продукция на
Есенния фестивал на занаятите на Самоводската чаршия във Велико

Търново. Снимка Пресфото БТА

Ðîëÿòà é äîíåñå "Èêàð" è íàãðàäàòà íà Ñòîëè÷íàòà îáùèíà
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Близо 400 джихадисти
от "Ислямска държава"
пристигнаха в североза-
падната провинция Идлиб,
последната крепост на
бунтовниците в Сирия,
където бяха прехвърлени
от силите на Дамаск,
съобщи Сирийският център
за наблюдение на човеш-
ките права, цитиран от
АФП.

Джихадистите били
откарани от пустинен
район в провинция Дейр
аз Зур, разположена до
границата с Ирак.

Бойците пристигнали в
източната част на Идлиб,
близо до сектори, където
са разположени други
джихадистки групи.

Споразумение, постиг-
нато миналата седмица
между Русия, съюзник
Дамаск, и Турция, която
подкрепя бунтовнически
групи в региона, успя да

Ñèðèéñêàòà àðìèÿ ïðåõâúðëÿ ñòîòèöè
äæèõàäèñòè îò Äåèð àç Çóð â Èäëèá
Ïóòèí îòõâúðëÿ èçðàåëñêàòà
âåðñèÿ çà ñâàëÿíåòî íà ðóñêèÿ
ñàìîëåò Èë-20

отдалечи перспективата за
офанзива на армията
срещу Идлиб.

Този граничещ с Турция
регион е доминиран от
джихадистите от групиров-
ката "Хаят Тахрир аш
Шам", сформирана от
бившия сирийски клон на
Ал Каида. Там се намират
и други джихадистки групи,
както и бунтовници, подк-
репяни от Турция.

Руският президент
Владимир Путин каза на
израелския премиер
Бенямин Нетаняху, че
отхвърля израелската
версия за свалянето на
руския военен самолет Ил-
20 край Сирия, и обвини
за станалото действията
на израелската армия,
предаде АФП, като се
позова на изявление на
Кремъл.

В телефонен разговор
по инициатива на израелс-

:
Русия
е започнала мащабни военни
учения в Черно море в понедел-
ник. В тях участват над 1000
военнослужещи, 10 кораба от
Черноморския флот и над 50
бойни самолета от далечната,
оперативно-тактическата и
щурмовата авиация.

Египетският
Касационен съд потвърди
смъртните присъди на 20
ислямисти, признати за виновни
в убийство на 13 полицаи при
размириците, последвали
свалянето на бившия президент
ислямист Мохамед Морси от
армията през 2013 г. Тогава
бяха убити над 700 демонстран-
ти, а след това разгневена
тълпа нападна полицейски
участък в столичното предгра-
дие Кердеса.  Решението е
окончателно и не може да се
обжалва. С него се потвърждава
присъдата от 2 юли 2017 г.,
произнесена от Наказателния
съд в Кайро.

САЩ
регистрираха спад от 0,2
процента в насилствените
престъпления през 2017 г.,
сочат статистически данни на
ФБР. Федералната полиция е
регистрирала миналата година
близо 1,25 млн. подобни
престъпления, сред които 18
000 предумишлени убийства.
Това ще рече 5,3 убийства на
100 000 жители. В годишния
си доклад за престъпността
ФБР напомня, че това съотно-
шението е било 6,3 през 1998
г., но е спаднало на 4,4 през
2014 г. Последваха две години
на покачване на престъпността.
3/4 от убийствата през 2017 г.
са били извършени с огнест-
релни оръжия. Макар насилст-
вените престъпления да
бележат спад, нападенията са
се увеличили с 1 процент за
година, а изнасилванията от
2,5 на 3 процента.

Атентатът
в иранския град Ахваз, при
който загинаха 24 души, е бил
дело на специален отряд,
свързан с джихадисти сепара-
тисти, заяви вътрешно
иранското министерство. "Бяха
идентифицирани петима
членове на специален терорис-
тичен отряд, свързан с
такфирски сепаратистки групи,
подкрепяни от реакционно
настроени арабски страни", се
казва в изявлението. Ирански-
те власти използват термина
"такфири" за обозначаване на
сунитските джихадисти. Той
произлиза от арабската дума
"такфир" (анатема) - обвине-
ние, използвано от екстремис-
тите като оправдание за
насилието, което прилагат
срещу онези, които смятат за
неблагочестиви. Открито е
скривалището на терористите
и са арестувани 22-ма
замесени в атентата, се казва
още в комюникето.

Най-малко 25 цивилни
бяха убити при две военновъз-
душни операции в две афганис-
тански провинции.  Най-малко
12 цивилни загинали, след като
в понеделник вечерта бомбар-
дировач на САЩ поразил
погрешка къща в централната
провинция Вардак. При
въздушен удар в североизточ-
ната провинция Каписа
загинали най-малко 13 мирни
граждани.

Íàêðàòêî

ката страна Путин също
така е подчертал, че
решението на Москва да
подсили противовъздушна-
та отбрана на сирийския
си съюзник със зенитно-
ракетен комплекс С-300 "е
адекватно предвид ситуа-
цията и цели преди всич-
ко да се предотврати
всякаква потенциална
заплаха за живота на
руските военнослужещи",
пише в текста.

Снимки Пресфото БТА / Интернет

Младеж надува тромпет по
време на протест  в Буенос

Айрес срещу мерките за
строги икономии, въведени

от правителството на
президента на Аржентина

Маурисио Макри. Той поиска
заем от 50 млрд. долара от

МВФ и в началото на месеца
обяви поредица мерки за

икономии. Макри заяви, че
ще преразпредели повече
икономическа помощ и ще

активизира мерките за
хранително подпомагане на

бедните аржентинци.
Безработицата в страната е

около 9 %, а цените на
потребителските стоки

нарастват непрекъснато.

Великобритания трябва да ре-
ши какво точно иска на прего-
ворите за Брекзита, каза вчера
канцлерът на Германия Ангела
Меркел, цитирана от Ройтерс. В
реч пред представители на гер-
манския бизнес Меркел припом-
ни, че предстоят от шест до осем
седмици усилена работа за пос-
тигане на споразумение за раз-
дялата евентуално през октомв-
ри. Икономиката изисква ясно-
та.  Важното е какво всъщност
иска Великобритания. Досега
дискусиите не бяха много ясни,
заяви германският канцлер.

Меркел отново предупреди, че

Ìåðêåë:  Ëîíäîí äà ðåøè êàêâî òî÷íî
èñêà íà ïðåãîâîðèòå çà Áðåêçèòà

Лондон не може да подбира от
кои облаги на единния пазар на
ЕС да се ползва занапред. "Не
може да принадлежиш на един-
ния пазар, ако иска да принад-
лежиш на единния пазар в една
област, но не и в останалите три",
заключи тя.

По думите й бъдещите отно-
шения между Обединеното крал-
ство и ЕС трябва да бъдат фор-
мулирани "възможно най-конк-
ретно", защото ако са прекале-
но общи, 21-месечният преходен
период няма да бъде достатъчен
за договаряне на цялостно тър-
говско споразумение.ççççç

САЩ обявиха за грешка обявените доставки на руски ракетни комплек-
си С-300 на Сирия. Държавният департамент заяви, че нараства рискът
от ескалация в бездруго опасната обстановка. Вашингтон вижда риско-
ве и за силите на САЩ и съюзниците им, провеждащи в Сирия операции
срещу "Ислямска държава".

Киър Стармър, говорител по въпросите на Брекзита на лейбъристите,
заяви вчера, че партия възнамерява да гласува против каквато и да
било сделка за напускането на ЕС, сключена от консервативното пра-
вителството на премиера Тереза Мей. Стармър намекна, че лейбърис-
тите, които тези дни имат партиен конгрес, са отворени по въпроса за
насрочването на нов референдум за Брекзита.

Нетаняху е заявил на
Путин, че доставянето на
усъвършенствани оръжей-
ни системи на "безотговор-
ни играчи" ще увеличи
опасностите в региона, се
казва в изявление на
канцеларията на израелс-
кия премиер.

Израелският премиер
добавил, че страната му
ще продължи да защита-
ва своята сигурност и
интереси.ççççç



ÑÂßÒ 26.09.2018
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

20

Основателят на сайта
Уикилийкс Джулиан
Асандж, който от години
живее в посолството на
Еквадор в Лондон, се е
отказал от предоставеното
му от Кито убежище. Това
става ясно от писмо,
подписано от него през
декември м. г., с което се
е запознала агенция АФП.

В писмото с дата 4
декември 2017 г. Асандж
отказва предоставеното му
убежище в рамките на
правителствена стратегия,
която не довела до нищо и
която целяла неговото
назначаване за еквадорс-
ки дипломат във Великоб-
ритания, а след това и в
Русия. Писмото, подписано
от 47-годишния австралиец
и от испанския му адвокат
Балтасар Гарсон, е било
предаденото от министерс-
твото на вътрешните
работи на Еквадор на
еквадорската депутатка
Паола Винтимиля, която
разследва процеса на
предоставяне на еквадорс-
ко гражданство на Асандж.
Тя пък го е направила
достояние за медиите.

Асандж се отказал от
убежището броени дни
преди Кито да му предста-
ви еквадорско гражданст-

Àñàíäæ ñå îòêàçàë îò ïðåäîñòàâåíîòî
ìó îò Åêâàäîð óáåæèùå â êðàÿ íà 2017 ã.
Îñíîâàòåëÿò íà Óèêèëèéêñ îò 2012 ã. æèâåå â ïîñîëñòâîòî íà ñòðàíàòà â Ëîíäîí

Популярен телевизионен ак-
тьор бе избран за кмет на ар-
менската столица Ереван. Вотът
се проведе в неделя. Резултати-
те показаха смазваща победа за
коалицията, включваща партия-
та Граждански договор на пре-
миера Никол Пашинян. Коалици-
ята спечели 81,05 процента на
изборите. Това означава, че ней-
ният кандидат за кмет Хайк Ма-
рутян става кмет на столицата.

Марутян играе ролята на зат-

Èçâåñòåí òåëåâèçèîíåí àêòüîð
å èçáðàí çà êìåò íà Åðåâàí

Снимки Пресфото БТА/интернет

во на 12 декември, а
после да се опита да го
назначи на дипломатичес-
ки пост, за да може той да
продължи да живее в
посолството в Лондон и
дори да отиде на мисия в
Москва. На 19 декември
Еквадор е одобрил "специ-
алното назначаване" на
Асандж на позиция в
посолството на страната в
Москва. Под тази форму-
лировка се има предвид
правото на еквадорския
президент Ленин Морено
да назначи свои полити-
чески съюзници на опре-
делени дипломатически
постове, дори да не са
дипломати от кариерата.
На 21 декември обаче
британското министерство
на външните работи заяви-
ло, че не приема назнача-
ването на Асандж за
дипломат и че той не се
ползва с никакви привиле-
гии и имунитет. Малко по-
късно Еквадор отменил
назначението.

Асандж се укри в
посолството на Еквадор
преди 6 години, за да
избегне екстрадиция в
Швеция, където бе обви-
нен в изнасилване. Делото
бе прекратено. Днес той
се страхува да излезе от

посолството и да бъде
арестуван и екстрадиран
към САЩ, защото е разп-
ространил чрез сайта си
хиляди поверителни аме-

рупан с проблеми баща и собс-
твеник на магазин в популярен
комедиен сериал, излъчван по
арменската телевизия.

Вотът се произведе, за да бъ-
де заменен Тарон Маргарян, вли-
ятелен член на бившата управ-
ляваща Републиканска партия.
Той подаде оставка през юли -
два месеца, след като неговата
партия бе отстранена от власт
на изборите през май. Маргарян
е обвиняван в корупция и се от-

рикански дипломатически
документи. Британското
правосъдие има издадена
заповед за арест на
Асандж, защото той не е

Правителството на Хърватия
предложи увеличаване на въз-
растта за пенсиониране, която
от 2031 г. да бъде 67 г., предаде
ДПА. Синдикатите обявиха, че ще
протестират срещу предложени-
ето.

Сега възрастта за пенсиони-
ране е 65 г. за мъжете и 62 г. за
жените, но се предвижда за же-
ните да се увеличава прогресив-
но в идните 12 години, за да дос-
тигне 65 г.

Според новото предложение

Õúðâàòèÿ âäèãà âúçðàñòòà çà
ïåíñèîíèðàíå íà 67 ãîäèíè

на министерството на труда и
пенсионната система мъжете и
жените ще се пенсионират на 67
г. от 2031 г. Министерството
предлага обществени дебати по
предложението. Те ще се прове-
дат в идните три седмици. Ве-
домството предлага също така
пенсията да е с 4 на сто по-нис-
ка за всяка година ранно пенси-
ониране.

Според министъра на труда и
пенсионната система Марко Па-
вич целта на предложението е да

бъде по-устойчива пенсионната
система и пенсиите да са по-ви-
соки в бъдеще.

Основните синдикални орга-
низации обявиха, че ще органи-
зират протести в идните седми-
ци.

Според синдикатите новата
мярка ще засегне възрастните
служители, които са често пъти
под натиск да се пенсионират по-
рано поради здравословни при-
чини или защото работодатели-
те искат да се отърват от тях.ç

тегли след улични протести сре-
щу него. До изборите се стигна,
след като общинският съвет не
успя да избере временен кмет.

Според изборния закон изби-
рателите гласуваха за листи от кан-
дидати. Гласуваше се по пропор-
ционална система. Накрая бяха из-
брани 65 общински съветници и
те на свой ред избраха новия кмет.
В изборите не участваше Репуб-
ликанската партия на бившия пре-
зидент Серж Саркисян.ç

Премиерът на Швеция Стефан Льовен загуби вчера парламентарен вот на
доверие и ще трябва да подаде оставка. Изборите на 9 септември не
излъчиха ясен победител, като лявоцентристите на Льовен спечелиха
144 места - с едно повече от дясноцентристкия Алианс. Антиимигрантска-
та партия "Шведски демократи", която има 62-ма депутати, също гласува
за отстраняване на премиера.

Около 400 мигранти, които досега бяха държани в пренаселения мигран-
тски лагер Мория на гръцкия о. Лесбос, пристигнаха на пристанището
Пирея, за да бъдат прехвърлени в други лагери в Гърция. Бежанците,
предимно семейства от Сирия, Афганистан и африкански страни, пристиг-
наха вчера на борда на ферибот от Лесбос. Те са сред 2000 души, които
правителството обеща да премести от лагера Мория, който е с капацитет
за 3100 души, но в него са настанени три пъти повече мигранти.

Архивна снимка от 19 август 2012 г.: Основателят на сайта Уикилийкс Джулиан Асандж говори пред журна-
листи от балкона на посолството на Еквадор в Лондон

спазвал условията на
освобождаване под гаран-
ция по време на шведска-
та съдебна процедура
срещу него.ç
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Ìîäðè÷ ñâàëè
Ðîíàëäî îò
ñâåòîâíèÿ òðîí

Хърватският национал и
халф на Реал (Мадрид) Лу-
ка Модрич спечели награ-
дата на ФИФА за най-добър
футболист в света за 2018
година с 29,05% от вота и
свали от трона бившия си
съотборник Кристиано Ро-
налдо, който триумфираше
в последните две години.
Португалецът, който това ля-
то премина в Ювентус, по-
лучи 19,08% от гласовете на
медии, селекционери и ка-
питани на националните от-
бори. Трети тази година с
11,23% остана египетският
голмайстор на Ливърпул Мо-
хамед Салах, който бе от-
личен и с наградата за най-
красив гол.

Модрич изведе като ка-
питан Хърватия до финала
на световното първенство
по футбол в Русия това ля-
то, но "ватрените" загубиха
от Франция мача за титла-
та в Москва. Преди това хал-
фът триумфира с Реал (Мад-
рид) за трети пореден път в
Шампионската лига след ус-
пех над Ливърпул на фина-
ла в украинската столица
Киев.

В настоящия вид награ-
дата за най-добър футболист
на ФИФА съществува от
2016 година, когато между-
народната централа и авто-
ритетното издание "Франс
футбол" прекратиха съвмес-
тното връчване на "Златна-
та топка", а Роналдо бе граб-
нал първите два приза от
създаването на събитието.

Двете големи звезди на
световния футбол Лионел
Меси и Кристиано Роналдо
не присъстваха на церемо-
нията в Лондон. Меси из-
тъкна лични причини, за да
не уважи поканата на орга-
низаторите, но и не бе сред
тримата финалисти за наг-
радата за най-добър футбо-
лист. Аржентинецът остана
пети в анкетата с 9,81% от
вота дори след Килиан Мба-

пе, който е четръврти с
10,52%. Роналдо пък се из-
вини по-рано с натоварен
график, тъй като след два
дни има мач с Ювентус сре-
щу Болоня.

Церемонията започна с
връчването на една награ-
да, наречена шеговито от во-
дещия "Най-добър новобра-
нец" за 2018 година. Така ор-
ганизаторите насочиха вни-
манието на към системата
за видеоповторения ВАР, де-
бютиралата на Мондиал 2018
в Русия и благодарение на
която съдиите взеха редица
важни решения. След това
бяха връчени останалите
награди и обявен идеални-
ят тим на ФИФА, в който
най-много представители из-
лъчиха Реал (Мадрид) и
Франция.

Ето и останалите награ-
дени:

Треньор на годината ста-
на Дидие Дешан, който из-
веде Франция до световна-
та титла. Той спечели в кон-
куренцията на сънародника
си Зинедин Зидан и треньо-
ра на Хърватия Златко Да-
лич.

Тибо Куртоа стана най-до-
бър вратар след доброто си
представяне на Мондиал
2018 с Белгия, а след това
премина от Челси в Реал
(Мадрид).

Бившият френски нацио-
нал Рейнал Педрос, който
стана №1 сред треньорите
на женски отбори. Под не-
гово ръководство Лион спе-
чели Шампионската лига
при дамите.

Наградата Golden boy за
най-добър млад футболист
спечели френският нацио-
нал Килиан Мбапе от ПСЖ.
"За мен е огромна чест да
спечеля тази награда. Това
ще ме мотивира да продъл-
жа да работя усърдно и се
надявам да вкарам още мно-
го голове", заяви звездата
на ПСЖ.

Призът за най-добри фе-
нове заслужиха привържени-
ците на Перу, след като над
40 000 перуанци подкрепяха
тима си в Русия при първо-
то му участие на световно
първенство от 36 години.

Паоло Малдини и Пиер-
луиджи Колина връчиха наг-
радата за феърплей на гер-
манеца Ленарт Ти от холан-

Селекционерът на българския национален отбор Петър Хубчев и
капитанът на тима Ивелин Попов познаха победителите в двете най-
важни категории от наградите на ФИФА. И двамата са дали вота си
за най-добър футболист за Лука Модрич, който остави след себе си
Кристиано Роналдо и Мохамед Салах.

Попето е сложил на второ място Антоан Гризман, който в окон-
чателното класиране остана едва шести, а на трета позиция е пос-
тавил Роналдо. Хубчев пък е включил в своя топ 3 Еден Азар и
Килиан Мбапе.

В класацията на най-добрите треньори героят от Мондиал, ,94 е
поставил на второ място Джосеп Гуардиола, а на трето - Диего
Симеоне, но и двамата не попаднаха в челната тройка във финално-
то класиране. Ивелин Попов е гласувал за Златко Далич и Станис-
лав Черчесов като подгласници на Дешан.ç

Õóá÷åâ è Ïîïåòî ïîçíàõà
ïîáåäèòåëèòå

Стана ясен идеалният отбор на ФИФПро за
тази година, който беше обявен по време на
церемонията FIFA The Best.

В него попадат четирима настоящи футбо-
листи на Реал (Мадрид), както и Кристиано Ро-
налдо, който до лятото също беше част от евро-
пейския клубен първенец. От състава на светов-
ния шампион Франция представителите са три-
ма.

На вратата е Давид де Хеа от Манчестър Юнай-
тед и Испания. В защита са бразилецът Дани
Алвеш (Пари Сен Жермен) и трима бранители
на Реал - Рафаел Варан (Франция), Серхио Ра-

Ðåàë (Ìàäðèä) ñ íàé-ìíîãî èãðà÷è
â Èäåàëíèÿò îòáîð

дския ВВВ Венло. Той стана
дарител на стволови клетки
за болен от левкемия човек.
"Голяма чест е за мен да по-
луча тази награда. Когато
имах възможност да помог-
на, изобщо не се замислих.
Горд съм, че в Холандия има
толкова голям списък с да-
рители", сподели 26-годишни-
ят футболист.

Бразилската легенда Мар-
та пък отново взе наградата
за най-добра футболистка.
"Това са моментите, в които
осъзнаваш кое е важното в
живота. Без подкрепата на
съотборничките си от наци-
оналния отбор нямаше как
да спечеля. Благодаря ви!
Изключително съм щастли-
ва", сподели Марта.ç

Хърватският плеймейкър на Реал (Мадрид) Лука
Модрич получи наградата си от президента на
ФИФА Джани Инфантино, след което благодари на
семейството, съотборниците си и на големия си
идол Звонимир Бобан.

"За мен е голяма чест да получа тази награда.
Искам да поздравя Мохамед и Кристиано за
страхотните им сезони. Наградата не е само моя.
Тя е за семейството ми и моите съотборници и за
всички, които ми помогнаха да стигна дотук.
Благодаря и на феновете ми по целия сват за
невероятната подкрепа, която ми показват. Това
означава много за мен", заяви щастливият Модрич.

В края на изказването си Модрич отправи
няколко думи на испански и хърватски, но преди

това обърна специално внимание на големия си
идол във футбола Звонимир Бобан, който също
присъства на церемонията в Лондон и се просълзи
от знака на уважение от страна на Модрич.

"Искам да спомена човека, който ми показа
пътя, по който да вървя. Това е капитанът на
Хърватия от световното през 1998 година. Тогава
отборът ни завоюва бронзовите медали. Този човек
стана мой вдъхновител, а целият тим ни даде
увереност, че можем да постигнем нещо голямо и
в Русия. Надявам се самите ние да сме пример и
вдъхновение за следващото поколение. Тази
награда показва, че с много работа и вяра всички
мечти могат да се сбъднат", заяви най-добрият
футболист в света за 2018 година.

Ëóêà áëàãîäàðè íà ñåìåéñòâîòî ñè è íà Çâîíèìèð Áîáàí

Хърватският национал
спечели наградата на ФИФА
за най-добър футболист

Лука Модрич благодари на своето семейство за подкрепата през най-успешната година в неговата
спортна кариера

                                                                                       Снимка Пресфото БТА

мос (Испания) и Марсело (Бразилия).
В халфовата линия присъстват двама играчи

на Челси - световният шампион с Франция Н'Голо
Канте и бронзовият медалист от Мондиал 2018
с Белгия Еден Азар. Компания им прави Играч
№1 на ФИФА за годината и финалист на Све-
товното първенство в Русия със състава на Хър-
ватия - Лука Модрич от Реал (Мадрид).

Триото в атака е съставено от суперзвездите
Лионел Меси (Аржентина и Барселона) и Крис-
тиано Роналдо (Португалия и Реал Мадрид/Ювен-
тус), както и световният шампион с Франция
Килиан Мбапе от Пари Сен Жермен.ç
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05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок сутрешен инфор-

мационен блок с водещи Ели
Гигова, Боряна Каменова, Дани-
ел Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 100% будни - предаване за здра-

вословен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова
и Стефан А.Щерев

09.45 Култура.БГ - предаване за култу-
ра с водещи Анна Ангелова, Алек-
сандра Гюзелева, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/3990 епизод/п/

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за

душата" /п/
14.00 Малки истории - документален

слот
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Сид - дете на науката 2 - анима-

ционен филм
14.50 Космически кораб "Догстар" -

анимационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/3991 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно: "Храна за

душата" - кулинарно предаване с
водещи Елена Петрелийска и Ни-
колай Петров

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване с водеща Сла-
вена Вътова

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
19.00 Стани богат - тв игра с водещ

Михаил Билалов
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Критична точка - игрален филм

/копродукция, 1991 г./, режи-
сьор Катрин Бигълоу, в ролите:
Киану Рийвс, Патрик Суейзи, Ло-
ри Пети и др.(14)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Кафене "При щангистите" - тв

филм /2 епизод/
23.40 Брат за брата - тв филм /2

епизод/
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни - предаване за здра-

вословен лайфстайл/п/
02.30 История.bg - Радомирска репуб-

лика/п/
03.30 Днес и утре /п/
04.00 Дойче Веле: Шифт /п/
04.15 Брат за брата - тв филм /2

епизод/п/

bTV

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

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - най-доброто от
токшоуто с водещи Десислава
Стоянова и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Любов на инат" -

сериал, с. 1, еп. 20
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 3, еп. 22
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 2, еп. 14
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Скъпи наследници" -
сериал, с. 1, еп. 108

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-

нието" - сериал, с. 1, еп. 12
21.00 "Фермата: Съединение" - риали-

ти, сезон 5
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Приятели"- сериал, с. 6, еп. 17,

18
01.00 "Друговремец" - сериал, с. 3 еп .4
02.00 bTV Новините
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.20 "Опасни улици" - сериал, с. 11,

еп. 63

bTV Action

05.15 "Тежки престъпления" - сериал,
с. 4, еп. 18

06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-
ция

08.00 "Последният кораб" - сериал,
еп. 9

09.00 "Тежки престъпления" - сериал,
с. 4, еп. 18

10.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,
еп. 4

11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 3
12.00 "Стоте" - сериал, еп. 9
13.00 "Полицейска академия 2" - ек-

шън, комедия, криминален (САЩ,
1985), режисьор: Джери Парис,
актьори - Стив Гутенберг, Буба
Смит, Дейвид Граф, Майкл Уинс-
лоу, Брус Малер, Хауард Хесе-
ман, Джордж Гейнс и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, еп.
10

16.00 "Тежки престъпления" - сериал,
с. 4, еп. 19

17.00 "Стоте" - сериал, еп. 10
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 4
19.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,

еп. 5
20.00 "Агент Х" - сериал, еп. 4
21.00 bTV Новините
22.00 "Невъзможно бягство" - екшън,

трилър (САЩ, 2013), режисьор -
Микаел Хафстрьом, актьори -
Силвестър Сталоун, Арнолд Швар-
ценегер, Вини Джоунс, 50Cent,
Джеф Чейс, Мат Джералд, Сам
Нийл, Джим Кавийзъл, Ейми Ра-
йън, Винсънт Д'Онофрио и др.

00.15 "Агент Х" - сериал, еп. 4
01.15 "Под наблюдение" - сериал, с. 5,

еп. 5
02.15 "Последният кораб" - сериал,

еп. 10
03.15 "Стоте" - сериал, еп. 10
04.15 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Шегаджии" - сериал
05.30 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 3
07.00 "Майк и Моли" - сериал, с. 5
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Елхи 1914" - комедия (Русия,

2014), режисьори - Тимур Бек-
мамбетов, Юрий Биков, актьори
- Леонид Архангелский, Дато Бах-
тадзе, Антон Богданов Иван Бред,
Анна Килкевич и др.

12.00 "Моите мили съседи" - сериал
14.00 "Бруклин 99" - сериал
14.30 "Супермаркет" - сериал
15.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал

17.00 "Комиците и приятели" - коме-
дийно шоу

17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 1
18.00 "Моите мили съседи" - сериал
20.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 6
22.00 Премиера: "Бруклин 99" - сери-

ал, с. 2
23.00 "Кухня" - сериал
00.00 "Елхи 1914" - комедия (Русия,

2014), режисьори - Тимур Бек-
мамбетов, Юрий Биков, актьори
- Леонид Архангелский, Дато Бах-
тадзе, Антон Богданов Иван Бред,
Анна Килкевич и др.

02.00 "Приятели" - сериал
03.00 "Майк и Моли" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 3

08.00 "Къща от карти" - сериал, с. 4
09.30 "Момичето на отбора" - коме-

дия, драма, романтичен (САЩ,
Германия, 2008), актьори -
 Джордж Клуни, Джон Красинс-
ки, Рене Зелуегър, Грант Хеслов

12.15 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 3

14.15 "Къща от карти" - сериал, с.4
15.15 "Психиатрията Стоунхърст" - три-

лър (САЩ, 2014), актьори - Май-
къл Кейн, Джим Стърджис, Бен
Кингсли, Кейт Бекинсейл и др.

17.45 "Странният случай с Бенджамин
Бътън" - драма,  фентъзи,  ро-
мантичен (САЩ, 2008), актьори -
 Брад Пит, Кейт Бланшет, Джу-
лия Ормънд, Елиас Котеас,  Джей-
сън Флеминг, Тараджи П. Хен-
сън, Тилда Суинтън и др.

21.00 "Рок Дог" - анимация, коме-
дия, семеен ( Китай, САЩ, 2016),
сценаристи - Аш Бранън, Кърт
Воелкер, Денис Брадли, режи-
сьор - Аш Бранън

22.45 "Радостен шум" - комедия, музи-
кален (2012), актьори - Куин
Латифа, Доли Партън, Кики Пал-
мър, Декстър Дарден, Джеръми
Джордън, Крис Кристофърсън

01.30 "Седем часа разлика" - сериал,
с. 3

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Костюмари" - сериал, 5 сезон /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм

14.30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.30 "Господари на ефира" /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Анатомия на

гнева" (премиера) - сериен филм,
6 сезон

21.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) -
риалити шоу

23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 VIP BROTHER 2018 (премиера) -

риалити шоу, на живо от Къщата
00.30 "Незабравимо" - сериал
01.30 "Костюмари" - сериал
02.30 "Докоснати от слънцето" - сериал
03.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04.30 "Моят живот" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.45 "Касъл" - сериал, сезон 7 /п/
06.45 "Медици" - сериен филм, сезон 3
07.45 "София - Ден и Нощ" - риалити

сериал /п/
08.50 "Чудесата на добрата вещица" -

семеен филм с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Хана Ендикот-Дъг-
лас, Матю Найт, Питър Макнийл,
Катерин Дишър и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 7
12.00 "Последен шанс за любовта" -

романтичен филм с уч. на Джеси
Хътч, Аликс Анджелис, Томас Бу-
доа, Ейприл Боулби и др.

14.15 "Как да разбера" - романтична
комедия с уч. Рийз Уидърспун,
Пол Руд, Оуен Уилсън, Джак Ни-
кълсън, Катрин Хан и др.

16.50 "Спектър на утехата" - екшън с уч.
на Даниел Крейг, Олга Курилен-
ко, Джуди Денч, Джефри
Райт,Дейвид Харбър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 3

21.00 "Снайперист" - екшън с уч. на
Марк Уолбърг, Майкъл Пеня, Да-
ни Глоувър, Кейт Мара, Елиас
Котеас, Рона Митра, Джонатан
Уокър, Джъстин Луис, Елиза Бе-
нет и др.

23.40 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 3 /п/

00.40 "Как да разбера" - романтична
комедия с уч. Рийз Уидърспун,
Пол Руд, Оуен Уилсън, Джак Ни-
кълсън, Катрин Хан и др. /п/

Тв програма - сряда, 26 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Хладно ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 182

Страна. Трапер. Рапана. Камора. МАЛАГА. Га-
тина. Унисон. Слалом. "Летало". Тамада. МО-
КОНА. Локали. Лапили. Пучини (Джакомо).
Матине. Еталон. Домино. Рамона. Корали.
Илирик. "Онорин". Прилеп. "Селена". "Нива-
та". "Ванеса". Меноти (Джанкарло). Типари.
Аполон. Опарин (Александър). Кираса. Тана-
ка (Хиити). Атанас. Тамино. Равини. Савана.
"Липата". Апирит". Рапира. Адамар (Жак). До-
радо. Родина. Аламан. Темида. Комета. Пани-
ка. "На мама". САМАРА. "Косара". Малика.
"Цигани". Горила. Лириди. Корида. Окарем.
Болеро. Обител. Ебонит. Етилен. Канела. Ра-
дика. Дамини. Лавини. Вализа. Крепон. Пе-
тало. Тараба. Карина (Ана). Катани. "На кино".
Колона.

bTV Action, "Невъзможно бягство" - екшън, трилър,
със Силвестър Сталоун, Арнолд Шварценегер,

Вини Джоунс, 50 Cent, Джеф Чейс, Мат Джералд,
Сам Нийл, Джим Кавийзъл, Ейми Райън,

Винсънт Д'Онофрио и др., 22.00 ч.

Днес ще бъ-
де най-хладно,
с температури
от около 12
градуса до19 в
южните райо-
ни. Ще бъде
слънчево, но
ветровито, с
умерен до си-
лен вятър от
северозапад.

В планините заради силния вятър  условията за туризъм
няма да са подходящи. От четвъртък ще започне бавно
повишение на температурите.
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Немалко фенове на
Левски съжаляват, че
бившият наставник на
тима Делио Роси така и
не даде шанс на Нелуц
Рошу да се наложи в
състава, а румънецът
продължава да доказва,
че е добър футболист, но
вече с екипа на Астра
(Гюргево). Халфът вкара
два гола във вратата на
Газ Метан при победата с
3:0 и има четири попаде-
ния от началото на сезо-
на, с които се намира на
пето място в листата на
стрелците.

За Астра титуляр беше
националният вратар на
България  Пламен Илиев,
който нямаше почти
никаква работа. Това беше
пореден двубой за родния
страж със "суха мрежа".

През второто полувре-
ме в игра за Газ Метан се
появи Антони Иванов на
мястото на любимеца на

Èçïúäåí îò Ëåâñêè íå ñïèðà
äà áåëåæè â Ðóìúíèÿ
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Българският национален вратар
Пламен Илиев с поредна "суха
мрежа" в първенството на
северната ни съседка

:

Навръх 60-годишния
си юбилей БФ по
хандбал
реши, че през януари 2019-а
ще участва в квалификациите
за европейското първенство
при мъжете. В най-скоро
време ще бъде определен
треньорският състав, както и
разширеният отбор от
играчи. За последно Бълга-
рия участва в пресявките за
еврошампионат през 2012
година, когато отпадна в
първата фаза. Жребият за
квалификациите ще бъде
теглен на 27 септември във
Виена. Междувременно у нас
вече започна новият сезон
на мъжкото първенство.
Шампионите от Локомотив
(Варна) разбиха НСА с 41:21.
Сребърните медалисти
Добруджа също тръгнаха с
победа над Локомотив (Горна
Оряховица) - 30:25. Спартак
(Варна) се наложи в морското
дерби над Фрегата (Бургас) с
33:29, а Чардафон (Габрово) и
Пирин 64 (Гоце Делчев)
завършиха наравно 21:21. В
последната среща от програ-
мата на първия кръг Осъм
(Ловеч) надигра като гост
Левски (град Левски) с 36:18.

Световният шампион
Полша, домакинът
Италия и Сърбия
попаднаха в една група на
световното първенство по
волейбол за мъже. Фавори-
тът за титлата САЩ са в
другата група с олимпийския
шампион Бразилия и
победителя в Лигата на
нациите Русия. Мачовете в
двете групи ще се играят в
Торино от днес до 28
септември. Първите два
отбора от група се класират
за полуфиналите.

феновете на Берое Давид
Каядо. Героят на мача
Рошу също започна от
пейката, но влезе в 55-ата
минута на мястото на
открилия резултата Дилан
Бахамбула. Секунди по-
късно гостите останаха с
човек по-малко заради
червен картон и това
реши изхода на двубоя. В
63-ата минута Денис
Алибек подаде на Рошу и
той спокойно покачи на
2:0, а в 75-ата халфът се
разписа на празна врата
и сложи точка на спора.

С успеха Астра се
изкачи на второ място
във временното класира-
не, само на точка зад
Стяуа. Газ Метан е на
шеста позиция.

В същото време брани-
телят на Левски Давид
Яблонски, който видимо
има афинитет към голове-
те, вече е на четвърто
място в класацията на

Фирмата "Моко Солюшън", която се провали с
организирането на юбилейния мач на един от най-
обичаните български футболисти Георги Аспарухов-
Гунди, била в ликвидация от месец февруари тази
година. Това установи проверка на БЛИЦ в Търговс-
кия регистър. От разследването на сайта става ясно,
че на въпросната компания е бил назначен синдик,
който трябва да защити правата на кредиторите.

Смущаващото в случая е, че административното
ръководство на Левски явно не е проверило актуал-
ното състояние на "Моко Солюшън" и се е доверило
напълно.

По този начин фирмата се изгаври с вековния
клуб и се облагодетелства на гърба на многобройни-
те му привърженици, които си закупиха билети за
мача с Бока Хуниорс. Впоследствие от "Моко" се
опитаха да излязат от ситуацията, като организираха
двубоя с Милан, който също се оказа бутафорен.

В същото време ръководството на Левски обяви
чрез официалния си сайт, че приятелската среща с
Милан в чест на легендата Георги Аспарухов няма да
се състои.

"ПФК Левски прояви разбиране и търпение след
не-състоялия се двубой на 11 август, но фирмата-
организатор на двубоя "Моко Солюшън", не успя да
предложи приемливи нови дати за провеждането на
такъв мач. Клубът се е обърнал с молба към "Моко
Солюшън" да оповести реда и начина, по който ще
бъдат възстановени сумите на всички закупили си
билети за събитието", се казва в изявление на ПФК
Левски.ç

Ôèðìàòà, ïðîâàëèëà
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защитниците с най-много
попадения за "сините".
Чехът отбеляза преди
няколко дни срещу Витоша
(Бистрица) при победата с
4:1, а попадението му бе
под №12 със синия екип.
Така той изравни легенда-
та Добромир Жечев, който
също има 12 гола за
Левски, но в 153 мача,
докато Яблонски е с 46.

Дебютното попадение
за снажния защитник бе
на 4 март 2017 година,
когато вкара победния
гол във вратата на ЦСКА
за 2:1. Той се е разпис-
вал и още веднъж срещу
"червените" - при първия
шампионатен мач между
двата отбора миналата
есен, завършил при
равенство 2:2.ç

25-годишният бивш футболист на Левски Нелуц Рошу доказва в
румънското първенство, че може да бележи голове

Поставената под №5 Петра Квитова (на снимката), двукратна шампионка от турнира в Ухан (Китай), започна похода си за
трета титла с победа 6:3, 6:4 над сръбкинята Александра Крунич.

Квитова, която триумфира с титлата през 2014 и 2016 година, взе реванш от Крунич за загубата си в единствената
предишна среща помежду им в третия кръг на US Open през 2014-а. В третия кръг на турнира с награден фонд 2.746

милиона долара бившата №2 в света Петра Квитова ще срещне рускинята Анастасия Павлюченкова, която надигра в два
сета 12-ата в схемата холандка Кики Бертенс с 6:4, 6:2.

                                                                                                                       Снимка Пресфото БТА


