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Американската суперзвезда в алпийските ски Микаела Шифрин пристигна в България
за стартовете от Световната купа в Банско. Състезанията са от 24 до 26 януари.
Шифрин е лидерка в генералното класиране за големия Кристален глобус, а това е
първото й посещение в България. В социалните мрежи изтече видеоклипче, на която
американката обяснява колко е развълнувана и очаква стартовете в планината
Пирин над Банско. В България вече е и Естер Ледецка от Чехия, олимпийска шампи-
онка едновременно в сноуборда и в ските.  ç
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2020
година завари държавата в теж-
ка криза, свързана с безводие-
то, мръсния въздух и вноса на
боклук за горене, в т. ч. от ита-
лианската мафия!

Äúðæàâåí ðåêåò èëè
ÃÅÐÁ-ëîáèçúì?Äúðæàâàòà ñå

ðàçïàäà, âëàñòòà
И точно в този момент на нерешени жизнено-

важни проблеми, управляващите решиха да одър-
жавяват хазартния бизнес!

За никого не е тайна, че това решение е насо-
чено главно срещу бизнеса на Васил Божков, а
това от своя страна сериозно ще разклати стабил-
ността на легендарния футболен клуб "Левски", фи-
нансиран от Божков.

Но в случая важното е да се разбере каква е
целта на подобна крайна стъпка точно в този мо-
мент?

Кризисен PR - за да се отклони общественото
внимание от реалните проблеми и разпада на дър-
жавата, или желание за пренареждане на сферите
на влияние в този доходоносен бизнес?

Ако е последното, ключови са въпросите: В чий
интерес, на каква цена и как се нарича държавната
власт, която се меси толкова пряко в бизнеса!?

Махалото отива от една крайност в друга - от
свръхлиберален режим към фактическо национали-
зиране на хазарта. И едната, и другата крайност са
лоши и трябва да се търси златната среда.

Важно е държавата да действа принципно, да
въведе ясни и дългосрочни правила, които да важат
за всички.

Странно е, че подобна стъпка предприема едно
дясно правителство, което при всички други казуси
е застъпвало интересите на едрия бизнес. Същата
власт постоянно ни натрапва мантрата, че държа-
вата е лош стопанин и всекидневно "аутсорсва" ней-
ните дейности чрез мащабни обществени поръчки
на частни фирми, за да се случвали нещата!? Защо
изведнъж управляващите си противоречат?

Не са взети предвид и други фактори и най-вече
социалните: хазарът в бедна България е социален
феномен, защото огромното мнозинство от търка-
щите билетчета го правят не от страст по играта, а
като последна надежда за достоен доход и успех в
живота. Изкореняването на масовата мания по иг-
рите на щастието е въпрос на подобряване на жи-
вота на обикновения българин и на повече предви-
димост и шансове за бъдещето му.

Наред с това важно за икономиката решение е
на път да се вземе без широк обществен дебат и
оценка за плюсовете и минусите.

Какво да бъде справедливото данъчно облагане,
как частните хазартни фирми да бъдат ангажирани
повече със спомоществователство на културата, об-
разованието, спорта, екологията, здравеопазването?

Как да бъде организирана и регулирана рекла-
мата в медиите и лотарийните пунктове? Но такъв
дебат не се задава на хоризонта…

Правителството на Борисов няма намерение да
въведе ясни правила и принципи. Защото досега
трябваше да се заеме преди всичко с монополис-
тите, които системно ощетяват българина с непо-
силните и надути сметки за ток, парно, вода, тряб-
ваше да върне на държавата ЕРП-тата и добива на
стратегически ресурси. Това явно не са негови при-
оритети и затова решението за хазарта е проява на
двоен стандарт и държавен рекет, с който управля-
ващите искат да си назначат удобни бизнесмени в
печеливши сектори.

ържавата се разпада,
нацията е сред най-бързо
изчезващите в света,
доходите са унизителни,
икономиката е инерционна
и зависима, а държавният
бюджет - зле събиран и
още по-зле разходван.

Управлението е превър-
нато в политическо праз-
нословие, самохвалство,
дори с откровени лъжи и
снимки с чуждестранни

лидери, които все по-
очевидно и активно се
възползват от безволевото
българско правителство...

Не можем - и нямаме
време и право - повече да
търпим драматичната
неадекватност и безпо-
мощност на политическо-
то управление". Това са
основните акценти на
разпространена до медии-
те декларация на Инициа-

тива "Единение", в която
участват академиците
Стефан Воденичаров,
Георги Марков, Юлиан
Ревалски, Антон Дончев,
писателят Иван Гранит-
ски, както и бизнесмени,
синдикалисти и интелекту-
алци. Те призовават за
дългосрочна национална
стратегия и за спешни
действия за спасение на
България.

„Ä

Върховният касаци-
онен съд (ВКС) потвър-
ди решението на Со-
фийския градски съд
(СГС), с което се отказ-
ва регистрация на пар-
тията на шоумена Сла-
ви Трифонов "Няма та-
кава държава", съобщи
Дарикнюз.
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София.
Българската
православна
църква
почита
паметта
на свети
Максим
Изповедник
и на свети
мъченик
Неофит,
който е
духовен
покровител
на патриарх
Неофит.
По този
повод вчера
в митро-
политския
храм
"Св. Неделя"
бе отслужена
архиерейска
Света
литургия.
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Решението на трич-
ленния състав на ВКС
не подлежи на обжал-
ване.

Отказът е мотиви-
ран с нарушаване на
забраната по чл. 5, ал.
1, пр. 1 от Закона за
политическите партии -
а именно, че "полити-

ческите партии не мо-
гат да използват в сво-
ите символи герба или
знамето на Република
България".

Трифонов при пре-
дишното подобно съ-
дебно решение вече за-
яви, че ще регистрира
нова партия - с друго

име и с други цветове.
Според него мотивите
на съда са били "измис-
лена причина". ç

Снимка
Пресфото
БТА

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА
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Главният прокурор Иван
Гешев е разпоредил на
апелативните прокуратури
в София, Пловдив, Варна,
Бургас и Велико Търново
да вземат на специален
надзор образуваните
досъдебни производства
за престъпления, свързани
с управлението на отпадъ-
ци не по установения ред
и пренасянето им през
границите на страната
съгласно изискванията на
Закона за управление на
отпадъците и Закона за
околната среда и водите,
съобщи Дир.бг.

Главният прокурор е
указал на административ-
ните ръководители на
апелативните прокуратури
да вземат на специален
надзор и всички досъдеб-
ни производства образу-
вани по данни на МВР и
ДАНС, събрани в хода на
извършваната от тях
съвместна проверка. От
прокуратурата припомнят,
че на 6 януари 2020 г. по
разпореждане на главния
прокурор беше възложено

на МВР и на ДАНС съв-
местна проверка за
спазване изискванията на
Закона за управление на
отпадъците и Закона за
околната среда и водите.
В указанията на държав-
ното обвинение се допус-
ка при необходимост да
се иска съдействие от
чуждите съдебни власти и
по-конкретно от тези в
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Ученик почина след
падане от третия етаж
на Английската
гимназия в Русе

15-годишен ученик почина,
след като падна от прозорец
на третия етаж на Английска-
та гимназия в Русе, съобщи
"Дарик радио". Инцидентът е
станал около 07:50 часа
сутринта, преди началото на
часовете. След падането
момчето, което е било в 9 В
клас на чуждоезиковата
гимназия, е получило
множество тежки наранява-
ния, но не е загинало на
място, а по пътя за болница-
та. По първоначална инфор-
мация той правил и предиш-
ни опити да посегне на
живота си. Полицията
разследва случая, иззети са
записи от камерите в
коридорите на гимназията,
съобщава "Нова телевизия".
Не е ясна причината поради
която деветокласникът е
паднал от прозореца. От
училището уверяват, че не се
е оплаквал, бил добър
ученик и не е създавал
проблеми.

Предстоят уволнения
в дом за хора
с деменция в Пловдив
след сигнали
за насилие
Уволнени ще бъдат виновни-
те лица, които са тормозили
и унижавали възрастни хора
с умствени увреждания в
Центъра за хора с деменция
в Пловдив. Проверка там е
била разпоредена от
социалния министър Деница
Сачева веднага след репор-
тажа за лошо отношение към
хората, съобщиха от
Регионалната дирекция
"Социално подпомагане" в
града. След като изготвят
доклада си по темата, той
ще бъде предаден на
районната прокуратура.
Причината за проверката са
смущаващи записи от
центъра, където, предполага-
емо, настанени хора са били
подлагани на бой, унижения
и наказания, коментира Уеб
кафе.бг.

Частните обвинители
по делото "Хитрино"
поискаха 20 г. затвор
за машинистите
Частните обвинители по
делото за инцидента на гара
Хитрино поискаха 20 години
затвор за двамата обвиняе-
ми машинисти.
Превишената скорост е
основната причина за
влаковия инцидент отпреди
три години. Тази теза защити
адвокатът на пострадалите в
Хитрино Николай Димитров.
В пледоарията си той заяви,
че машинистите са се
возили в неуправляем влак.
Защитникът поиска от съда
да наложи най-тежкото
наказание за двамата
машинисти. Деянието
представлява изключително
тежък случай. Умрели са 7
души, пострадали са около
30, много материални вреди.
Именно за това е предвиде-
но такова наказание в
такива случаи, каза той,
цитиран от БНР.
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Италия. Във връзка с
това наблюдаващите
прокурори ще трябва да
действат съгласно между-
народното правно сътруд-
ничество - изпращане на
европейска заповед за
арест, чрез Националното
бюро в Евроджъст. Проку-
ратурата в Бургас съобщи
преди дни, че италианска-
та фирма - изпращач на

шения след сключването на Договора за
приятелство, добросъседство и сътрудни-
чество.

Премиерът Борисов изрази очакване,
че работата на съвместната мултидисцип-
линарна комисия между двете държави ще
продължи в конструктивен дух и няма да
бъде повлияно от политическата конюнк-
тура и напрегната предизборна обстанов-
ка в западната ни съседка. В рамките на
срещата министър-председателят Бойко Бо-
рисов още веднъж потвърди подкрепата
на България за започване на преговори за
присъединяване към ЕС на Република Се-
верна Македония. Премиерът се срещна и
със словенския премиер Марян Шарец.
Двамата обсъдиха теми от европейския
дневен ред. Тема на разговора им беше
също диалогът в рамките на Процеса на
сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮ-
ИЕ), който е основна политическа рамка
на регионалното сътрудничество и важна
регионална платформа за европейската и
евроатлантическата интеграция на страните
от Западните Балкани. Във фокуса на раз-
говора с председателя на Европейската ко-
мисия Урсула фон дер Лайен им бяха во-
дещите теми от дневния ред на форума,
свързани с опазването на природата, проз-
рачността на бизнеса, бъдещето на труда
и геополитически въпроси, съобщиха от
правителствената информационна служба.
Българският премиер изтъкна, че превръ-
щането на ЕС до 2050 г. в първия в света
неутрален по отношение на климата блок
е голямо предизвикателство, но също та-

Áîðèñîâ â Äàâîñ: Òðÿáâà äà ïîêàæåì,
÷å íà Áàëêàíèòå ñìå ïîðàñíàëè

отпадъците, намерени в
контейнери на пристани-
щата в Бургас и Варна, е
"Дентиче Панталеоне", а
получателят е фирмата
"Блацион" ООД. Обвинени-
ето разкрило  разминава-
не между декларираното
и  наличното съдържание.
По документи съдържани-
ето на контейнерите е
пластмаса и каучук, в тях
обаче били намерени
текстил, хартия и метал.
Боклукът бил предназна-
чен за завод в Плевен.
При мащабна полицейска
акция в Плевен на 2
януари бяха открити
големи количества боклук
от Италия. Отпадъците
били в разпръснато състо-
яние в двора на бивш
завод, където няма ток и
вода, нито машини за
преработка на отпадъци.
Премиерът Бойко Борисов
по-късно коментира, че
"поне на още седем места
в момента се подготвят
акции". Акцията в Плевен
дойде след операцията по
разкриване на нелегални
сметища в Италия, наре-
чена "Четвъртото копие",
която приключи на 6
декември 2019 г. с дваде-
сет ареста, осъществени
от прокуратурата на
Ламеция и Катандзаро.ççççç

Трябва да покажем, че на Балканите
сме пораснали. Бъдещето на страните от
Западните Балкани минава през европей-
ската им интеграция, заяви министър-
председателят Бойко Борисов по време
на срещата си с премиера на Хърватия
Андрей Пленкович и с президента на Ко-
сово Хашим Тачи. Тримата разговаряха
след провеждането на панела, посветен
на диалога за дипломацията на Западни-
те Балкани в рамките на годишната сре-
ща на Световния икономически форум в
Давос, съобщиха от правителствената ин-
формационна служба. Борисов акценти-
ра върху ценностите, които обединяват
както държавите-членки на ЕС, така и
страните, които се стремят към присъе-
диняване в европейското семейство. Във
фокуса на разговора между Борисов,
Пленкович и Тачи бе също значението и
ролята на НАТО за сигурността в регио-
на, коментира Епицентър.бг.

Премиерът Борисов приветства реше-
нието на Хърватското председателство на
Съвета на ЕС да продължи да поставя
високо в дневния ред на Европа евро-
пейската перспектива на Западните Бал-
кани и планираната през май Среща на
върха ЕС-Западни Балкани в Загреб. Бо-
рисов разговаря и с министъра на външ-
ните работи на Република Северна Ма-
кедония Никола Димитров, като обсъди-
ха съвместното предстоящо председател-
ство на "Берлинския процес" през 2020
г. Акцент в разговора им беше и положи-
телното развитие на двустранните отно-

Снимки  Пресфото БТА

В рамките на 50-ата годишна среща на Световния
икономически форум в Давос премиерът Бойко

Борисов разговаря с председателя на ЕК Урсула фон
дер Лайен.

ка и чудесна възможност. В тази връзка двамата
обсъдиха значимостта и ролята на новата страте-
гия на ЕК, известна като Европейски зелен пакт,
за който се предвижда финансиране от около 1
трилион евро през следващото десетилетие. Пак-
тът дава възможност така да се промени начинът
ни на живот, че гражданите да живеят по-здра-
вословно, а предприятията да станат още по-мо-
дерни и конкурентоспособни.ççççç
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"Вотът на недоверие не
засяга само темата с
водата. Проблемът с
водата е системен и
национален - има го в
Шумен, Сливен, Търгови-
ще, Ловеч, Ботевград. В
Перник проблемът е най-
остър, но не бива да се
съсредоточаваме само
там. Проблемът е нацио-
нален и се дължи на
крайно некомпетентното
управление на целия
сектор", заяви председате-
лят на БСП Корнелия
Нинова пред "Нова тв".

"Уважавам казаното
вчера от Йорданка Фандъ-
кова, а именно - една
криза не може да се
потушава с потенциална
нова криза. Трябва да
бъдем съпричастни с
каквото можем, но без да
има риск за София",
смята Нинова.

"Решението за ВиК
холдинга е взето в кри-
зисна ситуация, паничес-
ки. Задава повече въпро-
си, отколкото дава отгово-
ри. Например - този
холдинг няма да обхване
цялата система, ще обхва-
не 50-60% - там, където
има държавно участие. В
национален мащаб проб-
лемът не се решава така -
големи ВиК дружества
остават извън него, така
пак ще има различия",
подчерта председателят
на левицата. Тя коментира
още, че не става ясно
какви изчисления аргу-
ментират тази сума от
един милиард, който се
отпуска.

"Няма експертиза за
какво точно ще отиде
този един милиард. Тези
пари ги няма в бюджета.

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ïðîáëåìúò ñ
âîäàòà å ñèñòåìåí è íàöèîíàëåí
Ñîöèàëèñòèòå ùå ñå
êîíñóëòèðàò ñ èíæåíåðèòå,
ãðàäèëè ÿçîâèðèòå íà Áúëãàðèÿ

Откъде ще дойдат? Ще
правят ли нов бюджет?
Актуализация? Ще влиза
ли в парламента?", попита
Нинова. Тя обърна внима-
ние, че няма нито дума по
тези въпроси от страна на
управляващите. Тя при-
помни, че подобно "уп-
ражнение" са направили с
язовирите преди година и
половина. Тогава са били
отпуснати 500 милиона
извън бюджета с решение
на МС. "След две години,
резултатът е такъв - 400
язовира са в предаварий-
но състояние, а 113 са с
неизвестна собственост.
Къде са 500-те милиона?",
попита още Корнелия
Нинова.

"Без нито един доку-
мент, без нито едно
изчисление, решават да
се прехвърли вода от
един язовир в друг",
подчерта председателят
на БСП и добави, че от
левицата са поканили на
"Позитано" всички големи
авторитети, хидроинжене-
ри, енергийни специалис-
ти, строили всички тези
съоръжения на времето.
"Те знаят за какъв обем
са го строили, за какъв
капацитет, къде може да
има връзки и къде - не,
какво да се избегне и
къде може да има опас-
ности. Това  всичко ще
обсъдим утре", обяви тя.
Нинова бе категорична, че
политиците трябва да
стъпят на експертиза, и
отбеляза, че от вчера са
възникнали съмнения
дали стената на "Бели
Искър" ще издържи. По
мнение на левицата първо
трябва да се ремонтира
стената и този, който не

го е направил през пос-
ледните 5 години, да си
понесе отговорността.
"Ами представете си, че
нещо стане със стената?
Не искаме да излагаме на
риск гражданите на Со-
фия", заяви тя. По думите
й една криза не може да
се гаси с потенциална
нова криза и е необходи-
мо първо да се гарантира
липсата на опасности и
след това да се действа
стъпка по стъпка, за да се
осигури вода на Перник.
Нинова коментира още, че
по мнението й политиците
не са тези, които следва
да дават експертно мне-
ние: "Нашата работа e
политическа. Добри зако-
ни, силен контрол, добро
управление на сектора".

"Традиционно ГЕРБ
бягат от отговорност 10
години. В период, в който
са държали цялата власт -
изпълнителна, законода-
телна, областни управите-
ли, шефове на ВиК, по-
голямата част от кметове-
те - да прехвърляш вина
на минало управление, е
несериозно и е опит да
избягаш от отговорност.
Това вече не върви. Кой
от миналото ти е виновен,
че вчера беше открит
боклук в Бургас, Варна,
Плевен, Костинброд? Кой
отпреди 10 години ти е
виновен, че министърът

:

Събития
” 1724 г. - Петър I издава
заповед за задължителното
познаване на законите и указите
от държавните служители и
въвежда глоби за неизпълнение.
” 1878 г. - Открити са първите
български пощенски станции в
Свищов, Велико Търново и
Габрово.
” 1905 г. - Поставено е
началото на трудовото законода-
телство в България с приемане на
Закон за защита на женския и
детския труд.
” 1905 г. - Кървавата неделя в
Русия: царската лейб-гвардия
открива огън срещу мирна
демонстрация в Санкт Петербург,
при което загиват над 1000 души;
актът става повод за избухване
на революцията от 1905 г.
” 1945 г. - България във Втората
световна война: Сремска
операция на Първа българска
армия, в която тя води боеве
срещу германските войски, в
резултат българските войски
отхвърлят германските в Унгария
от Югославия.
Родени
” 1788 г. - Джордж Байрон,
британски поет
” 1861 г. - Костадин Халачев,
български военен деец.
” 1869 г. - Григорий Распутин,
руски монах и приближен на
царското семейство
” 1875 г. - Дейвид Уорк Грифит,
американски режисьор
” 1904 г. - Аркадий Гайдар,
руски писател
” 1908 г. - Лев Ландау, руски
физик, Нобелов лауреат
Починали
” 1942 г. - Рачо Петров,
български офицер и министър-
председател на България

Íà òîçè äåí

Ïåòúð Âèòàíîâ: Çåëåíàòà ñäåëêà íà ÅÑ êðèå
ðèñêîâå çà áúëãàðñêàòà èêîíîìèêà

"Инициативата Зелената сдел-
ка на ЕС крие много сериозни рис-
кове за българската  и европейс-
ката икономика и индустрия. Ос-
новният въпрос за страни като Бъл-
гария е как да намерим пресечна-
та точка между трансформация на
икономиката към по-екологосъоб-
разна и запазване на българската
и европейската индустрия", заяви
ръководителят на Делегацията на
българските социалисти в ЕП Пе-
тър Витанов. "Това, което се опит-
ват да направят сега, е газта, атом-

те средства, които се отпускат. До-
пълнително - 30 млрд. евро, кои-
то идват от Фонда за регионално
развитие и ще са за сметка на
средствата за сближаване. Да не
говорим за подкрепата по линия
на ЕЦБ - това не са нищо повече
от заеми, които трябва да бъдат
връщани по-късно. Най-тежък оба-
че е социалният ефект и ние сме
сериозно загрижени за хората, ко-
ито ще бъдат принудени да си тър-
сят работа", допълни Петър Вита-
нов.ç

на финансите е подписал
писмо за внасяне на 735
хиляди тона боклук от
трети страни, от Африка?
Тези боклуци са минали
през митница - кой е
виновен за това?

А кой е виновен за
увеличението на водата
три пъти за последните 10
години?", попита Нинова и
акцентира, че управлява-
щите са увеличили 300%
цената на водата, взели
са парите на хората, а в
резултат - само 1% от
мрежата е подновен.
"Средно 60% от водата се
губи, за 10 години не са
направили нищо, но пак
им е виновен някой от
миналото. Сега опират в
спасителното си решение,
на съоръжения, строени в
миналото. Сега търсят
спасение в строителство-
то от онова "лошо мина-
ло", заяви още председа-
телят на БСП.

"Най-странна е позици-
ята на патриотите, защото
това е уникален патриоти-
зъм. Патриотизъм, при
който продаваш българско
гражданство с фалшиви
паспорти, е антипатриоти-
зъм. Патриотизъм, в който
стигаш дотам да тровиш
собствения си народ, е
антипатриотизъм. Да го
изтрият това "патриоти" от
заглавието си", коментира
Нинова.ç

ната енергетика, въглищата, да бъ-
дат извадени  от енергийния микс.
А за страни като България това оз-
начава абсолютна неконкурентос-
пособност и крах на икономиката.
И срещу това ние трябва да се
борим. Няма какво да замени атом-
ната енергетика - нито по отноше-
ние на инвестициите, нито по от-
ношение на устойчивост на работ-
ните места, нито като цена, нито
като добавена стойност", допълни
Витанов.

Лидерът на българските соци-

алисти в ЕП наблегна на трите ос-
новни аспекта на предлаганата Зе-
лена сделка: "Ако всички сме съг-
ласни с екологичния аспект, а
именно, че всички искаме да ди-
шаме чист въздух и да пием чиста
вода - при другите два елемента
обаче - финансов и социален -
имаме сериозни разминавания. За-
що? Защото ЕС казва, че ще пре-
достави само в първите 10 години
100 млрд. евро. Да, но всъщност
това не е съвсем така. От тази
сума, между 10 и 20 % са реални-

×åñòèòî!
Днес нашият другар

и приятел

èíæ. ßíêî
Õðèñòîâ Äþëãåðîâ

отбелязва своя
85-годишен юбилей.

От ранни години е закърмен
с лявата идея. Заемал е отго-
ворни длъжности в младежките,
партийни и стопански органи.

Активен участник в строи-
телството на социалистичес-
ка България. Значимо е него-
вото място в развитието и мо-
дернизацията на родната елек-
троника.

Желаем му добро здраве и
дълголетие!

На многая лета,
скъпи Янко!

ПК "Единство", близки,
приятели, колеги
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Âíîñúò íà ñóõî ìëÿêî â
Áúëãàðèÿ ñêà÷à ñ íîâè 17%

Вносът на сухо мляко в
България скача с нови
17% по данни на Европей-
ската комисия, сочи
справка на АгроКлуб в
най-новия доклад за
развитието на пазара на
млечни продукти в общ-
ността. Внесеното сухо
мляко за периода януари
- октомври 2019 година е
17 640 тона, което е
поредно драстично покач-
ване, нареждайки Бълга-
рия на 10-о място в класа-
цията на най-големите
потребители на сухо мляко
в Европа, макар страната
ни да е сравнително малка.
Интересното е, че основни-
ят внос освен от Полша,
откъдето години наред се
вкарва сухо мляко, сега е
от Гърция и Румъния. Т. е.
търговци са вкарали нова

Èçíîñúò íà ñèðåíå îò ñòðàíàòà íè å íàìàëÿë ñ 8% çà ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè

схема за консолидиран
внос на по-големи обеми
от северната ни съседка с
търсене на още по-ниска
цена.

На фона на тези тре-
вожни за българското
животновъдство данни,
според статистиката на

Основният елемент в наско-
ро приетия Закон за маслодай-
ната роза е създаването на ре-
гистър на розопроизводителите
и розопреработвателите. Така ще
имаме вярна статистика и пред-
ставителна картина какво се
случва в сектора в България. То-
ва каза Христо Николов, пред-
седател на Професионална асо-
циация на розопроизводители-
те в България (ПАРБ), в преда-
ването "Бизнес старт". По думи-
те му целта е целият сектор да
бъде на светло. "В последните
години се създадоха много на-
саждения с неясен сортов със-
тав. С влизането на закона в
сила ще се проверят всички на-
саждения - те с маслодайна ро-
за ли са или с нещо друго", по-
сочи той.  Целта е да не се до-
пуска качеството на маслодай-

Ñóõàòà è òîïëà çèìà å áè÷ è çà ìàñëîäàéíàòà ðîçà

Хванати са нови три прат-
ки с птиче месо от Полша
за България, замърсено със
салмонела, съобщават от
Българската агенция по бе-
зопасност на храните (БАБХ).
Цялото количество е близо
50 тона - 37 150 кг охладе-
но цяло пиле и 12 900 кг
охладено пилешко бутче.
Месото е поставено под заб-
рана и не е допуснато търгу-
ването му на българския па-
зар.

Îùå 50 òîíà
çàðàçåíî ïîëñêî
ïèëåøêî ñúñ
ñàëìîíåëà
âëÿçîõà ó íàñ

Европейската комисия
(ЕК) износът на сирене от
България е намалял с 8%
за последните три години;
с 52% е намалял износът
на собствено производст-
во сухо мляко; с 59% е
паднал износът на българ-
ска млечна суроватка на

Ïàçàðäæèøêèòå ÷óøêè ïîä çàïëàõà, íÿìà äà èìà âîäà çà ïîëèâàíåòî èì
Решението на правителство-

то да се подава вода от язовир
"Белмекен" към Перник ще дове-
де до липса на поливна вода през
летните месеци в цялата област
Пазарджик. За това сигнализира
доц. Христина Георгиева, дирек-
тор на Опитната станция за по-
ливно земеделие в Ивайло. Лип-
сата на вода за поливане на зе-
меделските култури ще влоши ка-
чеството на продукцията и ще на-
мали добивите, допълни още доц.
Георгиева, пише Телемедиа.

За решаване на кризата с во-
дата в Перник в края на минала-
та седмица правителството ре-
ши миньорският град да получа-
ва вода от язовир "Белмекен"
през софийската ВиК инфраст-
руктура. За перничани ще бъдат
осигурени по 300 л в сек, или

700 хиляди кубични метра на ме-
сец. Според директора на Опит-
ната станция за поливно земе-
делие в Пазарджик отклоняването
на вода от язовира ще намали
количеството на поливната вода
в цялата област.

Според доц. Георгиева тряб-
ва да се работи по проблема за
опазване на наличната вода и
нейното придвижване по канал-
ната мрежа.  Според нея в Па-
зарджишкия регион има и под-
земни води, така че част от не-
обходимата вода за поливане на
зеленчуковите култури се осигу-
рява с помпени станции, но пък
проблемът с липсата на вода по
каналите все още е налице. Тя
прогнозира, че с водоподаване-
то от язовир "Белмекен" към Пер-
ник той ще се задълбочава.ç

прах.
С 9% пък скача вносът

на краве масло в Бълга-
рия от Западна Европа,
показва справка на Агро
Клуб в данните на митни-
ците. Общият обем на
вноса за периода януари -
октомври 2019 година
възлиза на 444 тона, което
приблизително се равнява
на 24 ТИР-а, пълни до горе,
с пакетчета краве масло.
Основният канал за дист-
рибуция са четири големи
чуждестранни търговски
вериги. България продъл-
жава да изпитва затрудне-
ния в пазарната реализа-
ция на български млечни
продукти, като статистики-
те сочат, че вместо да
намалява, вносът на
млечни продукти с добавен
стойност расте.ç

ния продукт да бъде снижено,
както и да не се компрометира
маслото ни навън, каза той и
допълни, че съответният произ-
водител ще бъде изваден от ре-
гистъра, ако се установят нару-
шения.

"Към днешна дата в Бълга-
рия официално регистрираните
насаждения са около 42 000 де-
кара, от тях 38 000 се реколти-
рат. Това са статистики Минис-
терството на земеделието. По
наши наблюдения са над 50 000
декара", каза той.

Между 3200 и 3500 килог-
рама розов цвят са нужни за
един килограм розово масло, по-
казва опитът, а най-добрите пре-
работватели могат да го напра-
вят и от 3 тона. Това варира от
технологията в съответната дес-
тилерия, кампанията и метеоро-

логичните условия, обясни той.
За миналата година той каза, че
тя не е била особено благопри-
ятна.  "Навсякъде бяха отчетени
спадове, на места с 30-35% от
производителите. Качеството на
цвета също не беше с добро",
обясни Николов. "Картината се
повтаря. Имаме суха зима, срав-
нително топла. При средни тем-
ператури 4-5 градуса и нагоре

розата няма зимен сън. В мо-
мента насажденията трябва да
са обезлистени и в покой, а се-
га не е така.

Ако в следващите месец-два
се появяват ниски температури
и големи студове, има риск от
измръзване".  "Ако температури-
те се запазят като сега, е въз-
можно да се появят и болести",
каза той.ç

Резултатите от пробите
са получени на 20 януари.
То е проверено във връзка
със засиления контрол на
Агенцията върху пратките с
птиче месо и субпродукти с
произход Полша, предназна-
чени за България.  "Устано-
вената салмонела е от щам,
който не е патогенен за чо-
вешкия организъм", казват от
БАБХ. Изготвена е нотифи-
кация по системата за бър-
зо съобщаване на храни и
фуражи (RASFF), която да
уведоми полските компетен-
тни власти за откритото за-
мърсяване.

Заради скандалния внос
на пилешко месо от Полша,
замърсено със салмонела,
който започна още в нача-
лото на декември, ветери-
нарните власти у нас започ-
наха да вземат проба на вся-
ка пратка от там. Пробите
обаче се вземат на местата,
където се получава пратка-
та. Това няма как да стане
още на границата заради
принципна на свободна тър-
говия в Европейския съюз,
уточни преди дни земеделс-
кият министър Десислава Та-
нева. Тя многократно увери,
че няма влязла доставка на
пилешко от Полша, на коя-
то не й е взета проба и тя
да е пусната на пазара.ç
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За три месеца 1715 собст-
веници на малки гори са по-
дали заявления за продажба на
част от имотите си на шестте
държавни предприятия в стра-
ната. Това е с 54% повече от
заявленията, депозирани по
време на предишната кампа-
ния през 2016 година, съоб-
щиха от министерството на зе-
меделието. Исканията тогава
бяха 1112.

За настоящата кампания
държавата е заделила почти
двойно по-висок бюджет от то-
зи през 2016 г. За 2020 г. ре-
сурсът е 1 милион лева, а пре-
ди 4 години е бил 600 хил. лв..

Почти двойно се е увели-
чил броя на заявленията до Се-
верозападно държавно предп-
риятие - Враца, като от 289
през 2016 г. кандидатите сега
са 536. Голям е интересът и
на територията на Южноцент-
рално държавно предприятие
- Смолян, където броят се е
увеличил с над 60% от 118 на
191.

С 54% се е увеличил броят
на заявленията на територия-
та на Северно централно дър-
жавно предприятие - Габрово
от 147 през 2016 г. до 226
сега. Близо 50% е и ръстът в
Югоизточно държавно предпри-
ятие - Сливен - от 266 на 386
заявителя. В Югозападно дър-
жавно предприятие - Благоев-
град подадените заявления сега
са 295 при 214 през 2016 г.
Най-малко са подадените за-
явления в Североизточно дър-
жавно предприятие - Шумен -
81, при 78 през 2016 г.

Целта на изкупуването от
държавата е да се осигури це-
логодишно поддържането на
здравословното състояние на
горите и опазването им от по-
сегателства, пожари и небла-
гоприятни въздействия.

Покупката се отнася само
за малки горски имоти в не-
посредствена близост до дър-
жавни гори, като общият раз-
мер на имотите, предложени
от един собственик, не може
да надхвърля 50 дка.

Първият етап на процеду-
рата за изкупуването стартира
на 1 октомври 2019 г. и прик-
лючи на 15 януари 2020 г., ко-
гато приключи приема на за-
явления за закупуване.

От агроведомството уточ-
няват, че до средата на април
ще приключи и работата на
комисията по оценяване. Тя ще
извърши преглед на предло-
женията за съответствие със
заложените критериите, оцен-
ка на имотите и класиране.

При проведената през
2016 г., съгласно обявената
тогава процедура бяха фина-
лизирани сделки за закупува-
не на 126 имота с обща площ
1029 дка.ç

Одобреният проект на
правителството за строеж
на автомагистрала "Струма"
през Кресненското дефиле
е незаконен, включително
с екооценката. Това заяви
Даниел Попов от сдруже-
ние "За Земята" на прескон-
ференция по повод отказа
на Агенция "Пътна инфраст-
руктура" да участва на то-
зи етап в европроекта и съ-
ответно от финансирането
от Европа за строеж на ма-
гистралата. Според екоек-
спертите от Коалиция "Да
спасим Кресненското дефи-
ле", колкото и АПИ да каз-
ва, че ще прецизира детай-
лите на българския проект
и отново да ги изпрати в
Брюксел, еврофинансира-
нето няма да се състои, тъй
като всичко трябва да се
преработи основно. Попов
е категоричен, че в отказа-
ния проект за строеж през
Кресненското дефиле има
две защитени територии,
които нямат мерки и цели
за опазване на защитени-
те видове. "Трябва корект-
на екооценка, но от реак-

циите на АПИ досега обаче
ние не виждаме те да раз-
бират сложността на ситу-
ацията", каза още Даниел
Попов. Той предлага изця-
ло да се промени концеп-
цията и да се избере про-
ект извън Кресненското де-
филе, като има два вариан-
та - дългият тунел извън де-
филето и източният вариант
на магистралата.

Петко Ковачев от Инс-
титута за зелена политика
добави, че освен всичко
държавата няма ясна цена
за строеж на участъка. В
анализа за 2018 г. на АПИ
дългият тунел струвал 743

млн. евро, пълният източен
вариант - 603 млн. лв., а из-
браният вариант - 415 млн.
лв., която обаче за 2019 г.
вече е поскъпнал на 639 млн.
евро. Твърденията, че източ-
ният вариант ще е двойно
по-скъп не са верни.

Ковачев посочи още, че
в момента има две наказа-
телни процедури от Евро-
па към проекта за строеж
на "Струма" през Креснен-
ското дефиле - за вече из-
вършване на строителство
и нарушаване на биоразно-
образието, а от декември
месец има и искане за на-
казателна процедура по ди-

Âðúùàìå 500
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ïðîäàâàò ãîðèòå
ñè íà äúðæàâàòà

рективата за пътна безопас-
ност. Това показва, че АПИ
не са си направили дори
труда да направят одит за
пътната безопасност, а ос-
новният им мотив за изг-
раждане на магистралата
винаги са инцидентите в де-
филето, посочи Ковачев.

От Коалицията са кате-
горични, че ако се започне
нов проект, отново за стро-
еж през Кресненското де-
филе, ще следва нова про-
цедура, ще се наложи връ-
щане на средствата в раз-
мер на около 500 млн. ев-
ро за досегашните лотове,
както и няма да бъде изп-
латена исканата сума за
проекта.

Петко Ковачев добави,
че трябва да се спре про-
цедурата, да се изготви
ПУП на източния тунел и
да започне подготовка за
избор на изпълнители, да
се преработи доклада по
ОВОС. "При добре подгот-
вена нова апликационна
форма ЕК ще си отдъхне и
лесно ще я одобри", каза
още Ковачев.ç

ОБЩИНА СРЕДЕЦ
8300 Средец, обл. Бургас пл. "България" 8,

кмет: 05551/6990 централа: 05551/6996 факс: 05551/7725
e-mail: info@sredets.bg; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр. Средец, област Бургас, на основание Заповеди №27, 29, 30, 31,
32 от 20.01.2020 г. на Кмета на община Средец, обявява търгове с тайно наддаване за
продажба на:

- Учредяване право на строеж за изграждане на магазин върху 81 кв. м, ситуирани
в северозападната част на Урегулиран поземлен имот ІІІ (три римско) в квартал 89
(осемдесет и девети), целия с площ от 5250 кв. м по плана на гр. Средец, при граници
на имота: изток - УПИ І, УПИ ІІ, запад, север и юг - улица, при начална тръжна цена на
правото на строеж върху 81 кв. м за изграждане на магазин в размер на 1600 лв. /без
ДДС/ и депозит за участие в размер на 160,00 лв.

- имот с идентификатор 17974.26.530 находящ се в землището на гр. Средец с
начин на трайно ползване - "друга селскостопанска територия", с площ 8109 кв. м,
девета категория в м. "Дервишки път", с граници и съседи: 17974.26.531, 17974.26.528,
с начална тръжна цена 3000,00 лева и депозит за участие в размер на 300,00 лева;

- имот с идентификатор 17974.202.2 по КККР на гр. Средец с площ 15791 кв. м, нтп
- друг вид дървопроизводителна гора, попадаща в отдел/подотдел: 103/22 - 1039 кв. м
нискостеблени, 102/б - 9021 кв. м широколистни високостеблени, 103/т - 113 кв. м
широколистни високостъблени, 103/с - 4818 кв. м нискостъблени, 103/р - 799 кв. м
иглолистни, в м. "Божура", при съседи: 17974.202.11, 17974.202.10, 17974.202.9,
17974.237.2, 17974.202.3, 17974.238.2, 17974.202.4, 17974.202.1, с начална тръжна
цена 86 733,00 лева и депозит за участие в размер на 8673,30 лева;

- имот с идентификатор 17974.22.987 по КККР на гр. Средец с площ 1814 кв. м, нтп
- друг вид земеделска земя, седма категория, в м. "Болуджа", при съседи: 17974.22.986,
17974.22.9, 17974.22.989, с начална тръжна цена 450,00 лева и депозит за участие в
размер на 45,00 лева.

 - имот с идентификатор 17974.109.49 по КККР на гр. Средец с начин на трайно
ползване - "друга селскостопанска територия", с площ 4962 кв. м в м. "Малката река",
с граници и съседи: 17974.109.534, 17974.109.50, 17974.109.697, 17974.1.154,
17974.28.537, 17974.109.48, с начална тръжна цена 2480,00 лева и депозит за участие
в размер на 248,00 лева.

Търговете ще се проведат на 07.02.2020 г. от 10,10 ч. в зала №202, ет. 2 в сградата
на община Средец.

Цената на тръжната документация е в размер на 36,00 лв. с ДДС за всеки имот,
внесена до 16:00 ч. на 06.02.2020 г. Документи за участие в търговете се входират в
деловодството на община Средец до 16:00 ч. на 06.02.2020 г.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Общината или по банкова
сметка на община Средец BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до
16,00 ч. на 06.02.2020 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни търгове ще се прове-
дат на 14.02.2020 г. от 10,10 часа при същите условия.

За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/7730, 7690.

О Б Я В А
Националният осигурителен институт  (НОИ) обявява

процедура по продажба на МПС „Форд Мондео“.
Условията по процедурата са публикувани на интернет
страницата на НОИ - www.noi.bg, рубрика „Търгове“.

Националната здравноосигу-
рителна каса (НЗОК) ще продъл-
жи да плаща за онколекарства
по досегашния ред, докато пар-
ламентът не промени правилата.
Това стана ясно след заседание-
то на Надзорния съвет на фонда.
Решението идва експресно, след
като миналата седмица управи-
телят на здравния фонд д-р Де-
чо Дечев съобщи, че Касата е
плащала за едно и също онколе-
карство с разликата в цената от
седем пъти.

Пред депутатите от здравната
комисия в Народното събрание д-
р Дечо Дечев обяви, че има на-
чини за законно нецелесъобраз-
но изразходване на публични па-
ри от НЗОК. Той посочи, че Каса-
та е плащала на частни болници
в пъти повече за онколекарство,
отколкото за същото на държав-
ни и общински и това е така, тъй
като по закон частните болници
не са задължени да провеждат
търгове. Те са освободени от про-
цедури по ЗОП през 2016 година
със законови промени.

Според д-р Иван Кокалов, член
на НС на НЗОК от квотата на син-
дикатите, докато не влязат в си-
ла нови законови промени, а
именно и частните болници да
правят търгове за лекарства, ня-
ма какво да се направи. Той оп-
редели сегашната възможност, те
да не правят обществени поръч-
ки като лобистко решение. Спо-
ред него решението е в центра-
лизираното поръчване на лекар-
ствата през електронната плат-
форма, като това важи за всички
болници."Ние не можем да взе-
мем никакви мерки извън зако-
на. Касата ще харчи средствата

ÍÇÎÊ ùå ïëàùà îíêîëåêàðñòâàòà ïî ñåãàøíèÿ ðåä,
äîêàòî ÍÑ íå ïðîìåíè ïðàâèëàòà

според това, което е решил зако-
нодателят", каза д-р Иван Кока-
лов, цитиран от bTV.

Още преди да избухне скан-
далът, Европейската комисия е за-
почнала процедура срещу Бълга-
рия за нарушаване на законода-
телството на съюза. От ЕК насто-
яват и частните болници у нас да
правят търгове за медикаменти,
за които се плаща с обществен
ресурс. Законодателни поправки
в тази посока обеща да придви-
жи здравният министър Кирил Ана-
ниев, едва след като д-р Дечев
обяви пред медиите за надплате-
ните медикаменти, за които се
оказа, че са общо четири.

На заседанието на здравната
комисия стана ясно, че Национал-
ният съвет по цени и реимбурси-
ране на лекарствени средства ще
провери кой дистрибутор си е поз-
волил до 700 процента надценка.

Междувременно стана ясно, че
още през 2014 година на Минис-
терството на здравеопазването е
предложена система за контрол
на онлайн търговете за лекарст-
ва. Тя е предложена от екип, в
който участва и д-р Пламен Ру-
сев, изпълнителен председател на
Webit. Разработена е по поръчка
на болница "Света Марина" във
Варна. Процесът започва през
2010 г. и продължава 4 години.
"След 4 години работа ние пред-
ложихме една напълно завърше-
на платформа, чрез която всич-
ко, което в момента се случва,
нямаше да бъде факт", коменти-
ра пред bTV д-р Русев. По думите
му платформата е можела да
спести около 20% от обществе-
ните разходите за лекарства на
година, което са около 300 млн.

лв. Екипът предложил безвъзмез-
дно разработената система и го-
ворил с много министри на здра-
веопазването, но никой не се на-
ел да я внедри.

Надзорният съвет на Здравна-
та каса прие и механизма за отс-
тъпките за лекарствата. Фарма-

цевтичните компании ще продъл-
жат да връщат пари на Здравната
каса и през 2020 г. по същия ред
при преразход в бюджета на Ка-
сата за лекарства. Няма да има
изключения за отделни лекарст-
ва, каквито предложения имаше
от страна на индустрията.ç
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В България има около
3000 язовира, които в
различна степен регули-
рат притока и които
трябва да се инспектират
всяка година. Това означа-
ва, че на ден ще трябва
да се проверяват по 10
язовира.

Общият им полезен
обем е около 6,8 млрд.
куб. м.

От тях 48 броя по-
големи и значими язовири
имат общ полезен обем
5628 млн. куб. м, или
82,8% от общия полезен
обем на всички язовири.

Оценката, че водата в
България е малко, води до
стратегическото решение
в периода 1950 - 1985
година в страната да
бъдат построени 216
големи и над 2000 малки
язовира. Тяхната вода се
ползва за поливане,
водоснабдяване и произ-
водство на електроенер-
гия.

95, или 44% от всички
големи язовири у нас, са
построени през 60-те
години на миналия век.

В предходните 2 десе-
тилетия са изградени 23,
от 1970 до 1989 г. - 87.

След 1990 г. са довър-
шени 11 големи язовира,
сочи още статистиката. На
4 от всички стената е
висока над 100 м.

Лидер по този показа-
тел е "Въча" със 145 м.

С най-голям обем
е яз. „Искър“
(673 млн. куб. м).

ПАВЕЦ "Чаира" и
каскадата "Белмекен -
Сестримо - Чаира", за
които в последните дни се
говори във връзка с
решаването на водната
криза в Перник, нямат
аналог в цяла днешна
Европа и почти в целия
свят.

Това съоръжение е
несравнимо с днешната
ни икономика и инженер-
но-строителен капацитет.

От централата през
трикилометрова безнапор-
на деривация водата
достига до дневния израв-

нител на ВЕЦ "Момина
клисура", и след централа-
та, преминавайки по 70-
километров тунел, дости-
гат до язовир "Пясъчник",
чрез който се подпомага
напояването на Горнотра-
кийското поле.

70 километра тунел
през планината, построен
през 1974 година на
надморска височина от
1900 метра само от бъл-
гарски проектанти, строи-
тели и инженери!

Само с български
инженерен и строителен
състав и сила са построе-
ни 3 язовира, 2 дневни
изравнителя, 4 електро-
централи, обвързани
помежду си чрез сложна
мрежа от напорни тунели

и тръбопроводи, каптажи
и канали. За едва 8 годи-
ни време, при тогавашна-
та техника и средства за
строителство във високо-
планински условия!

До 1966 година са
завършени или са
в строеж 35 язовира

с общ обем 5.147 милиар-
да куб. метра (или 5.147
кубически километра).

До 1963 година в
България са били построе-
ни около 2000 микроязо-
вира, а напояваната от
тях площ достига един
милион декара.

Изградените общо 216
язовира се класифицират
според изискванията на
МКГЯ като големи, и над
2000 малки язовира.

 Най-големият от тях по
обем е "Искър". Водохра-
нилището на столицата
София събира около 675

млн. куб. м вода. Разполо-
жен е между София и
Самоков, на река Искър.

Дълъг е 20 км, а в най-
широката си част е 5 км.
Строителните работи по
него започват през 1949 г.
и са завършени през
далечната 1954 година!

Невероятно, но факт: в
края на 60-те г. на ХХ век
България е на трето място
в света след САЩ и
Япония по броя на изгра-
дените язовирни стени.

Всички изградени
тогава язовирни стени
функционират
и до днес

въпреки нулевата под-
дръжка на същите.

България е единствена-
та държава в света, която
до 1980 година сама си
построява - със собствени
сили, средства и по свои
проекти със собствен
работен състав - всичките
си язовири и ВЕЦ-ове,
като от всичките известни
конструкции тогава в
света на стени за язовири
сме построили 95% от тях
сами.

Няма такава държава в
света и до днес с такова
постижение.

Може само да се
гордеем с нашите бащи и
деди строители и проек-
танти на язовири и
каскади.

Около 2400-2600 са
малките, като общата им
вместимост е малко под
1 млрд. куб. м. При тях
най-големият проблем е
занемаряването на съоръ-
женията за отвеждане на
излишните обеми, което
увеличава рисковете от
преливане, смятат експер-
ти. 68 от тях са в предава-
рийно състояние.

От "Епицентър"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Ñîöèàëèñòè÷åñêà Áúëãàðèÿ å òðåòà
â ñâåòà ñëåä ÑÀÙ è ßïîíèÿ ïî áðîé
ÿçîâèðíè ñòåíè

Язовир „Искър“

Язовир „Чаира“

Язовир
„Белмекен“

Язовир „Искър“



ÁÚËÃÀÐÈß 22.01.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

7

Държавата се разпада, на-
цията е сред най-бързо из-
чезващите в света, доходи-
те са унизителни, икономи-
ката е инерционна и зави-
сима, а държавният бюджет
- зле събиран и още по-зле
разходван.
Управлението е превърна-

то в политическо празнос-
ловие, самохвалство, дори
с откровени лъжи и снимки
с чуждестранни лидери, ко-
ито все по-очевидно и ак-
тивно се възползват от без-
волевото българско прави-
телство...
Не можем - и нямаме вре-

ме и право - повече да тър-
пим драматичната неадек-
ватност и безпомощност на
политическото управление.
Сегашната българска де-

мокрация не предлага реше-
ния - изборите, все по-ма-
нипулирани, не водят до ни-
каква промяна.
Затова обявяваме, че пре-

минаваме към поредица от
активни действия за спася-
ване на България.
Това се казва в Обръще-

ние на сдружение "Едине-
ние" с председател акаде-
мик Стефан Воденичаров,
разпространено до медии-
те вчера.

"Единение" обединява
учени, бизнесмени,
общественици
и интелектуалци,

както и 32 граждански ор-
ганизации. Сред по-извест-
ните имена на учредители-
те му са: акад. Георги Мар-
ков, акад. Антон Дончев,
акад. Юлиан Ревалски, член-
кор. на БАН Иван Гранитс-
ки, професорите Любен То-
тев и Михаил Неделчев, биз-
несмените Радосвет Радев
и Красимир Дачев, основа-
телят на КТ "Подкрепа" Кон-
стантин Тренчев и др.
Те настояват за изработ-

ване на дългосрочна стра-
тегия за развитие на Бълга-
рия, която според тях, тряб-
ва да съдържа дългосрочни
мерки за спиране на демог-
рафската криза, стимулира-
не на възпитанието на де-
цата, качествено образова-
ние, грижи за българската
наука и култура, борба с
бедността чрез премахване
на бюрократичните спънки
и подкрепа за стопанската
инициатива, достатъчно
средства за ефективната
дейност на органите на си-
гурността и армията, неза-
висима от политиците съдеб-
на система, достойна и съ-
образена с българските на-
ционални интереси външна
политика.
В стратегията трябва да се

предвиди и въвеждане на
конституционно изискване

Îáùåñòâåíèöè: Äúðæàâàòà ñå ðàçïàäà, âëàñòòà
å íåàäåêâàòíà, Áúëãàðèÿ èìà íóæäà îò ñïàñåíèå!
Íàñòîÿâàìå çà äúëãîñðî÷íà ñòðàòåãèÿ çà ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà,
ïèøàò îò Èíèöèàòèâà "Åäèíåíèå"

важните за страната
закони и решения да се
приемат с квалифици-
рано мнозинство

от народните представите-
ли, законово ограничаване
на престоя във властта на
всички нива за не повече
от два пълни мандата, ка-
чествено и достъпно здра-
веопазване.
Ето пълния текст на Об-

ръщението:
"Скъпи съотечественици,
Съдбата на Отечеството е

шителни...
Управлението е превърна-

то в политическо празнос-
ловие, самохвалство, дори
с откровени лъжи и снимки
с чуждестранни лидери, ко-
ито все по-очевидно и ак-
тивно се възползват от без-
волевото българско прави-
телство...

Нация, която за 30
години е загубила 30%
от населението си,

а други 15 % живеят извън
територията й, а повечето

нерите получават доходи
под социалния минимум не
е социална държава.

Държава с такива
равнища на упра-
вленски произвол и
всеобща корупция

не е правова държава.
Държава с всички тези не-

дъзи не е европейска дър-
жава.
Фактите са ясни, изводът

мокрация не предлага реше-
ния - изборите, все по-ма-
нипулирани, не водят до ни-
каква промяна.
Но древното ни Отечество

все още има едно огромно
богатство: народ с изключи-
телни и несъмнени качест-
ва. Народ с висок интелект,
с изобилие от таланти, с на-
учен и природен потенциал.
Народ с минало, което ни за-
дължава да се държим като
народ с бъдеще.
Но

бъдеще имат само
народите, които не
търпят безобразията,
лъжата, кражбата,
управленската безпо-
мощност. Народите,
които реагират!

Години наред Инициатива
"Единение" разработваше
анализи какво да се напра-
ви във всеки отрасъл. Пред-
лагаше готови и работещи
решения на политическите
партии и на държавните ин-
ституции. Но те не желаят
да работят за Отечеството -
вцепенени от личен интерес
и некомпетентност...
Затова обявяваме, че пре-

минаваме към поредица от
активни действия за спася-
ване на България.
Историческата памет ни

задължава, националната
съвест ни овластява да взе-
мем съдбата на Отечество-
то в ръцете си!".

съдба - и отговорност - на
всеки от нас!
А Отечеството е в дълбо-

ка криза - не от вчера и не
в една област. Държавата се
разпада, нацията е сред
най-бързо изчезващите в
света, доходите са унизител-
ни, икономиката е инерци-
онна и зависима, а държав-
ният бюджет - зле събиран
и още по-зле разходван.
Няма нито една област, ко-

ято да се развива добре, а

в повечето кризата е дъл-
бока и трайна. Няма нито
една реформа - в нито една
област, с нито един видим
резултат.
Има отделни успехи, но

нито една значима положи-
телна тенденция! В нито ед-
на сфера. И множество ру-

останали в Родината са съ-
сипани от тревоги и лише-
ни от идеали и надежди, е
загиваща нация.
Държава, в която с капач-

ки се купуват кувьози за но-
вородените и с есемеси -
дефибрилатори за болници-
те, е държава без управле-
ние.
Държава, в която парла-

ментът се ползва с 8 % до-
верие, а съдът - с 12 %, е
територия без управление.

Държава, в която 30 % от
гласовете на избори са не-
валидни, не е демократич-
на държава.
И държава, 70 % от живе-

ещите в която смятат поло-
жението си за "лошо" или
"недобро", 30 % от работе-
щите (!) и 67 % от пенсио-

също: България е без управ-
ление, България се руши,
българската нация загива!
Не можем - и нямаме вре-

ме и право - повече да тър-
пим драматичната неадек-
ватност и безпомощност на
политическото управление.
Сегашната българска де-

Академик Стефан Воденичаров

Академик Антон Дончев Член-кореспондент Иван Гранитски

Академик Юлиан Ревалски
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Öåíåí òðóä çà ïðîñïåðèðàù Êèòàé
Наскоро издателство

"Авангард Прима" издаде
трудът "Китайската народ-
на република. Настояще и
бъдеще" на Радослав Радос-
лавов.

Книгата е посветена на
70-годишнината на Китайс-
ката народна република.

Авторът Радослав Радос-
лавов е преподавател по
публична администрация в
Югозападния университет в
Благоевград.

Дълги години той бе об-
щински съветник в Дупни-
ца и натрупа много добър
опит в местното самоуправ-
ление.

Освен това е заместник-
председател на партия "Бъл-
гарска социалдемокрация".

Натрупаният опит на ав-
тора в местното управление
му позволява в предлага-
ния труд да ни запознае
много аргументирано и за-
дълбочено с настоящето и
бъдещето на Китай, като
много подробно се спира
на отделните провинции,
организацията и управлени-
ето на тяхната дейност.

В книгата се разглеждат
редица същностни въпроси,
свързани със 70-годишното
съществуване на Китай, ос-
новите и принципите на из-
граждането на Китайската
народна република, постиг-
натото в изминалите 70 го-
дини и задачите, които
следва да реши китайското
общество до 2050 година.

Много голямо внимание
в книгата е отделено на раз-
витието на отделните про-
винции, автономни региони,
общини на централно под-
чинение и специалните ад-
министративни райони Ма-
као и Хонконг.

Радославов се спира ла-
конично на профила на
страната, релефа, реките
климата, природните ресур-
си, населението, религията,
спорта.

Авторът подчертава, че
Китайската народна репуб-
лика е основана на 1 ок-
томври 1949 г.

В конституционните
принципи е подчертано, че

Китайската народна
република е социали-
стическа държава с
народна демокрация,

водена от работническата
класа и основно на Съюза
на работниците и селяните,
а социалистическата систе-
ма е основната система на
Китайската народна репуб-
лика.

В един от принципите се
обръща специално внима-
ние, че основата на иконо-
мическата система е социа-
листическата собственост
върху средствата за произ-
водство, а именно собстве-
ността на целия народ и ко-
лективната собственост на

Íîâà êíèãà ïðåäñòàâÿ óñïåõèòå íà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà è ðåôîðìèðàùà ñå ÊÍÐ

трудещите се, и че държава-
та практикува социалисти-
ческата пазарна икономика.

Авторът пресъздава ис-
торията на реформите на
съвременен Китай към 1978
г., като подчертава изклю-
чителната роля на Дън Сяо-
пин за тяхното формулира-
не и реализация.

Отличителните характе-
ристики са две:

- реформите са за подоб-
ряване на социализма под
ръководството на партията;

- реформите са посте-
пенни, а не революционни
скокове.

вицепрезидента на страна-
та и при необходимост да
ги отстранява от длъжност.
Подробно са откроени за-
дълженията на Комитета
на Националния народен
конгрес.

Прецизирани са задъл-
женията на Комитета по ос-
новни права на Хонконг,
който се състои от 12 ду-
ши, и на Комитета по ос-
новни права на Макао от
10 души.

Президентът на страна-
та назначава министър-
председателя и членове на
Държавния съвет, назнача-

социализма и обединение-
то на Родината.

Много голям интерес
представляват теоретико-
практическите въпроси,
свързани с местните орга-
ни на властта.

Това представлява цен-
но четиво за любознател-
ния читател и особено за
работещите в сферата на
местно самоуправление
кметове, председатели на
общински съвети и съвет-
ници.

В представената под-
робна характеристика на
всички провинции, авто-
номните райони, общините
на централно подчинение,
префектурите, окръзите и
общините, дейците на мес-
тно самоуправление могат
да получат подробни харак-
теристики- природни, ико-
номически и демографски
за районите, които ги ин-
тересуват за евентуално ус-
тановяване на делови кон-
такти.

Отделни наши общини
имат добро сътрудничест-
во с техни колеги в Китай.
Другата страна на въпро-
са е, че може да се почер-

народна република (2016-
2020)

Основните цели на пла-
на са насочени към под-
държане на средно висок
темп на растеж, подобря-
ване стандарта и качест-
вото на живот, модерниза-
ция на системите за управ-
ление.

Заслужават внимание и
отделните глави и раздели
на плана, свързани с ино-
вационното развитие, съз-
даване на нови системи на
развитие, развитие на ки-
бернетични контакти, създа-
ване на модерни инфраст-
руктурани мрежи.

Специално внимание
е отделено на борбата
с бедността.

Р. Радославов подчерта-
ва, че сега социализмът с
китайски характеристики
навлиза в нова ера.

Новият курс е дългосроч-
но ръководство за дейст-
вие.

И затова изключителен
интерес представлява дву-
етапният план за развитие
за периода от 2020 до сре-
дата на 21-ви век - 2050-а,
за да превърне Китай във
велика модерна социалис-
тическа страна.

На първия етап до 2035
г. е предвидено да се изг-
ради проспериращо об-
щество, а на втория да се
работи за превръщане на
Китай в съвременна соци-
алистическа държава, ко-
ето е просперираща, де-
мократична, културно нап-
реднала, хармонична и
красива.

Досегашният опит и на-
белязаните мерки за подоб-
ряване работата с кадрите
и привеждане на управле-
нието на основата на съв-
ременните изисквания и ре-
шителната борба с коруп-
цията са гаранция, че
предприетото ще бъде из-
пълнено.

Подходът на Китай за из-
граждането на ново общес-
тво е дълбоко научен и по-
казва пътят, който могат да
следват и другите страни.

Трудът на Радослав Ра-
дославов "Китайската на-
родна република - настоя-
ще и бъдеще" е дълбоко
обоснован и мотивиран, ба-
зиращ се на документи, не
само заслужава висока
оценка, което е напълно
заслужено.

 Можем да очакваме от
автора още разработки, в
които да конкретизира ре-
дица проблеми, които да по-
могнат на читателите по-
добре да се ориентират в
настоящето и бъдещето на
Китай, на социализма в све-
товен мащаб.

Доц. д-р Гале
ХРИСТОВ

Реформите са съпро-
водени и много добре
обмислени конкретни
стъпки за тяхната
реализация.

Подробно и задълбоче-
но се разглежда държавна-
та организация и органите
на управление.

Посочени са основните
правомощия и на функцио-
ниране на висшия законо-
дателен орган - Национал-
ния народен конгрес.

Разгледани са функции-
те на депутатите и преуста-
новяването на отделните
функции, когато се налага.

Сред функциите и пра-
вомощията на Национал-
ния народен конгрес след-
ва да се открои правото
да променя конституцията,
да избира президента и

ва и освобождава послани-
ците на Китай.

Посочени са правомо-
щията на Централното дър-
жавно правителство и Дър-
жавния съвет, свързани с
реализацията на вътрешна-
та и външната политика на
страната.

Специално следва да бъ-
де откроен начинът на изг-
раждане и функциониране
на Политическата консулта-
тивна конференция.

 Тя се формира като

широк патриотичен
единен фронт, съста-
вен от демократични
партии и народни
организации,

който обхваща всички стро-
ители на социализма, всич-
ки патриоти, подкрепящи

пи ценен опит в регионал-
но планиране, формиране
на екипите за управление,
тяхното изграждане, прин-
ципи на организация и уп-
равление.

Особено важно е, че мо-
гат да се видят подробнос-
ти, свързани с плановете
за социалноикономическо-
то и духовно развитие на
общините, провинциите и
автономните райони.

Подробното запознава-
не с описания опит в кни-
гата може да подпомогне
сериозно процеса за раз-
работка на документи за
съвместно сътрудничество
между отделни провинции,
области и общини.

 Особен интерес предс-
тавляват основните състав-
ки на 13-ия петгодишен план
за икономическо и социал-
но развитие на Китайската

Президентът на КНР Си  Цзинпин
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Ì
дини, много европейски
държави подкрепят раз-
ширяването на „Турски по-
ток“. На първо място, Сър-
бия и Унгария, които счи-
тат за необходимо да ди-
версифицират доставките
на „синьо гориво“ за сво-
ите нужди. Желание да
участва в проекта изрази
и България.

Запретнете ръкави
Сърбия почти завърши

своя участък от „Турски
поток“. Според един от
шефовете на генералния
изпълнител IDC Евгений
Улрих, за шест месеца са
положени 400 километра
от газопровода, като се
добавят по шест километ-
ра на ден.

През декември Влади-
мир Путин се договори с

осква и Анкара
пуснаха „Турски
поток“, нов газоп-
ровод от две тръ-
би с общ капаци-

тет от 31,5 милиарда ку-
бически метра годишно,
положен по дъното на Чер-
но море. Едната от тръби-
те е предназначена за са-
мата Турция, а останалото
„синьо гориво“ ще отиде
в страните от Южна и
Югоизточна Европа - там
за руския газ вече са се
подредили на опашка.

Добре забравеното
старо

Полагането на такъв
тръбопровод между Русия
и България беше подгот-
вено - началото на стро-
ителството на „Южен по-
ток“ беше планирано за
2014 г. Европейският пар-
ламент обаче на фона на
политическите разногла-
сия за Крим принуди Со-
фия да спре проекта, въп-
реки че част от тръбите
вече бяха произведени и
се намираха във Варна,
припомня РИА „Новости“,
цитирана от БГНЕС.

Владимир Путин наре-
че позицията на Европей-
ската комисия неконст-
руктивна и сложи край на
тази история. "Ако Евро-
па не иска да изпълни
проекта, тогава той няма
да бъде реализиран", за-
яви руският президент на
пресконференция в Анка-
ра. В същото време „Газ-
пром“ и турската корпо-
рация „Боташ“ подписаха
меморандум за газопро-
вод до Турция. И Анкара
не разочарова.

Изграждането на „Тур-
ски поток“ започна през
2017 г. Общата дължина на
тръбопровода от Анапа до
Люлебургас е 1100 кило-
метра. Новият маршрут за
доставка на руско синьо
гориво беше толкова тър-
сен, че изпълнителят –
швейцарската компания
Allseas - постави световен
рекорд по скорост на по-
лагане на тръби под во-
да: повече от шест кило-
метра на ден.

През 2018 г. Турция зае
второ място по вноса на
руски газ сред страни из-
вън ОНД, закупувайки 24
милиарда кубически мет-
ра (само Германия води
с повече - 58,5 милиарда).

Важно е половината от
газа, преминаващ през
„Турския поток“, да бъде
реекспортиран в Европа
от Анкара. За Турция това
ще бъде друг начин за ук-
репване на позицията й в
отношенията с Европейс-
кия съюз.

Въпреки софийското
фиаско от преди шест го-

президента Александър
Вучич, че подземните хра-
нилища в Сърбия ще се
увеличат от сегашните 750
милиона до два милиар-
да кубически метра.

Унгария също се надя-
ва скоро да се присъеди-
ни към „Турски поток“. То-
ва обяви премиерът Вик-
тор Орбан на среща с
Владимир Путин в края на
октомври миналата годи-
на. Руският президент от-
говори, че Москва само
приветства това.

Но отново България
зае двусмислена позиция.
И въпреки че правителст-
вото официално се съгла-
си да положи тръбата, в
началото на декември
Владимир Путин заяви, че
София умишлено забавя
строителството, най-веро-
ятно под натиск отвън.

Премиерът Бойко Бо-
рисов побърза да увери:
работата е в разгара си,
по пет километра на ден,
а до края на 2020 г. га-
зопроводът ще бъде готов.

А ръководителят на "Бул-
гартрансгаз" Владимир
Малинов заяви, че в края
на ноември Анкара е за-
варила  "златен  шев " ,
свързвайки българската
част с "Турски поток".

По повод обясненията
на българския премиер
експертите се разделиха
на два лагера: някои смя-
тат, че политикът е неис-
крен, вторите - че не е
добре с математиката. В
крайна сметка, ако рабо-
тите със скоростта, която
Борисов спомена (пет ки-
лометра на ден), българ-
ският участък може да бъ-
де завършен още през
февруари.

"Ако това е умишлено
закъснение в строителс-
твото, то това е като из-
стрел в крака. Това е про-
ект, който е полезен за
абсолютно всички. Стру-
ва ми се, че подобно на
„Северен поток 2“, това
е решен въпрос. „Севе-
рен поток 2“, в даден мо-
мент беше спрян, защо-
то Дания се колебаеше,
но в крайна сметка всич-
ко беше договорено. Мис-
ля, че България може да
бъде сравнена по колеба-
нията си с Дания. Не виж-
дам нищо лошо", каза в
ефир Станислав Бишок,
изпълнителен директор
на международната мони-
торингова организация
CIS -EMO пред  Радио
Sputnik.

София обаче се погри-
жи за своите интереси,
като свърза „Турски по-
ток“ с газопровода „Бал-
кански поток“, който про-
тича на българска терито-
рия. Така България вече
ще получава руски газ
през Турция.

Нещо повече, „Булгар-
трансгаз“ започна транзит
от „Турски поток“ към Гър-
ция и Северна Македония.
Това отваря пространство
за маневри за „Газпром“.
В края на краищата, в
края на 2018 г. Владимир
Путин и гръцкият преми-
ер Алексис Ципрас обсъ-
диха възможността за на-
сочване на втората ниш-
ка от „Турски поток“ през
Гърция. Така че опитите на
София да забави изграж-
дането на тръбата към
Сърбия ще навредят са-
мо на самата нея.

Александър ЛЕСНИХ,

РИА Новости

Ðóñèÿ è Òóðöèÿ
ïóñíàõà íîâ
ãàçîïðîâîä
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„Òóðñêè ïîòîê“ - ãåîïîëèòè÷åñêè
ïðåâðàò è èêîíîìè÷åñêè óñïåõ

Ã
еополитически прев-
рат за Русия и ико-
номически успех за
Турция и България –
така Евронюз описва

появата на съвместният га-
зопровод „Турски поток“ в
информационен бюлетин,
озаглавен „Турски поток“ –
Европа се нуждае от газ, а
Русия го има – историята
зад новия газопровод“.

„Въпреки европейските
усилия за диверсификация
на енергийните източници,
много европейски страни
все още са много зависи-
ми от руския газ. С този нов
тръбопровод тази зависи-
мост не намалява, за мно-
го голяма радост на руския
президент Владимир Путин“.

Медията нарича газопро-
вода „черешката на торта-
та за Русия“ заради заоби-
калянето на Украйна, с ко-
ято Русия е в кипящ конф-
ликт от 2014 г.

В същото време Турция
е представена като изклю-
чително щастлива от нарас-
тващата възможност да се
превърне в основен газов
хъб в региона.

„Всичко това се случва
на фона на руските дезин-
формационни кампании на
Запад, европейските санк-
ции срещу Русия заради
анексирането на Крим и
войните в Либия и Сирия,
където Турция и Русия подк-
репят противоположни стра-
ни“, се казва в комюникето.

Сергей Капитонов, ана-
лизатор в енергийния цен-
тър SKOLKOVO в Москва,
коментира за Евронюз, че
имайки предвид цената на
проекта и високата зависи-
мост на Европа от руския
газ, е спорно дали клиен-
тите ще видят някакви про-
мени в сметките си за газ.

Всъщност новият газоп-
ровод ще оптимизира тран-
спортните разходи, но не за
всички.

Според Капитонов, ня-
кои страни като Украйна,
Молдова, Румъния ще загу-
бят транзитни приходи, до-
като Турция ще събира при-
ходи от транзит.“

Въпреки това, отбелязва
той, това не означава, че
газът непременно ще ста-
не по-скъп за някои. Спо-
ред него договорите обик-
новено са дългосрочни спо-
разумения, някои от които
продължават до средата на
2030-та година. „Много от
договорите на „Газпром“ ве-
че са оценени на базата на
европейски газови центро-
ве и техният дял ще расте
в бъдеще.“

„Кои са победителите и
губещите?“, пита телевизи-
ята.

„Някои от страните по-
бедители тук са тези, които
участват в изграждането и

разширяването на тръбоп-
ровода, като Русия, Турция,
България и Сърбия (до из-
вестна степен)", казва Ка-
питонов.

А сред губещите от този
нов газопровод са Полша и
някои балтийски държави,
както и Словакия. Те ще бъ-
дат лишени от транзитни та-
рифи, тъй като украинското
транзитно трасе на газа
прогресивно губи значение.

Според газовия експерт
Капитонов Европа до голя-
ма степен зависи от вноса
на газ от трети страни, ка-
то Норвегия, Русия, Катар,
Алжир или САЩ. Две трети
от потреблението на газ ид-
ва от чужбина. Прогнозира
се, че потреблението на газ
в Европа ще нарасне през
2020 г.

Капитонов добавя, че по-
важната тенденция е нама-
ляващото производство на
газ в рамките на Европа,
което представлява една

производство, са двата фак-
тора, които осигуряват до-
пълнителна вносна ниша в
средносрочен план. Остава
обаче въпросът, откъде Ев-
ропа ще вземе този газ от:
Русия или глобални пазари?

Блокадата на Катар, во-
дена от Саудитска Арабия,
също може да има потен-
циал да застраши пътя за
доставка на клиенти в Ев-
ропа. Новият газопровод
дава възможност на евро-
пейските държави в случай,
че това се случи. Европа

има нужда от газ, а Русия
има много от него.

Костис Геропулос, редак-
тор по енергетиката и рус-
ките въпроси в „The New
Europe“, каза за Евронюз,
че всички усилия на Русия
за дестабилизиране на ня-
кои европейски държави
чрез дезинформационни
кампании, разузнаване и
други средства, изглеждат
незначителни в сравнение
с лоста, който има по отно-
шение на енергията.

„Някои критици се при-
тесняват, че Кремъл не са-
мо използва „Турски поток“
за финансово въздействие
върху Украйна, но и за да
вкара клин в европейската
енергийна сигурност. На
всичкото отгоре през март
2019 г. органът на Европей-
ския съюз за надзор на
енергетиката, енергийната
общност, заяви, че новият
газопровод ще навреди на
конкуренцията в региона“,
казва Геропулос и заклю-
чава: „По принцип „Турски
поток“ задълбочава влияни-
ето на Русия в задния двор
на Европа.

„За Русия обаче би би-
ло самоубийство да прек-
рати доставките на газ за
Европа“, казва Капитонов,
„тъй като Русия също зави-
си от приходите от газ, про-
даден в Европа.“ Той посоч-
ва, че продажбите на при-
роден газ в Европа предс-
тавляват около „15 на сто
от всички руски приходи от
износ."

„На всичкото отгоре па-
зарите на газ в Европа се
промениха през последно-
то десетилетие. Тези дни Ев-
ропа е готова да замени из-
цяло руския газ с втечнен
природен газ от глобални-
те пазари“, казва Капито-
нов.

Що се отнася до Турция,
според него тя вижда вли-
яние в Русия от политичес-
ките й отношения с ЕС,
арабския свят и др.“ А по
отношение на енергийния
съюз Турция се приближа-
ва към статута на газов
център. Този тип контрол
върху газовите потоци мо-
же да осигури „значител-
ни финансови ползи за да-
дена страна“.

Като се вземе факта, че
Турция почти няма собстве-
ни запаси от енергия и вна-
ся по-голямата част от нея,
това е доста добра позиция.

Кемал Къръши, директор
на турските проекти в инс-
титута Брукингс, заяви, че
„за Путин е от интерес да
„гарантира, че има Турция,
която може да продължи да
внася природен газ и да
плаща за него. И второ,
поддържането на отноше-
ния с Турция дава на Путин
възможността, доколкото е
възможно, да я отлепи от
НАТО и Европейския съюз.
Предимно НАТО, не толко-
ва ЕС."

трета от европейското пот-
ребление.

„До 2022 г. газовото на-
ходище Грьонинген, което
беше люлката на газовата
промишленост в Европа, ще
бъде окончателно затворе-
но. Производството на газ
в Норвегия е снижено и
непрекъснато намалява в
Северно море (Великобри-
тания, Холандия, Дания, Гер-
мания).

Нарастващото търсене
на газ, но по-важното, на-
маляването на вътрешното
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резидентите Влади-
мир Путин и Ре-
джеп Тайип Ердо-
ган откриха газоп-
ровода „Турски
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поток“, който се превърна
в още една стъпка за
сближаването между
Русия и Турция. Въпреки
сътрудничеството Москва
и Анкара много често са
водени от противополож-
ни интереси.

Икономиката и населе-
нието на Турция стреми-
телно растат, а заедно с
тях расте и потребността
от природни ресурси и
енергия. От 2005 г. Турция
получава част от природ-
ния си газ от Русия по
газопровода „Син поток“,
изграден по дъното на
Черно море. Също така
през Черно море са
построени и две отсечки
от новия тръбопровод
„Турски поток“, които бяха
пуснати в експлоатация на
8 януари от Путин и
Ердоган на тържествена
церемония в Истанбул.

Голяма част от газа по
този газопровод, както и
по „Син поток“, е предназ-
начена за турския пазар.
В процес на изграждане е
още едно разклонение на
„Турски поток” което ще
позволи доставката на
руски газ за държавите от
Югоизточна Европа.

Турция се стреми да
използва своето географс-
ко положение, като разчи-
та да стане важен енерги-
ен център между Изтока и
Запада.

„С откриването на
„Турски поток” турската
газопреносна система,
вече свързана с газопро-
водите на север и на
изток, ще стане незамени-
ма за международния
пазар”, заяви по-рано
министърът на енергетика-
та на Турция Фатих Дьон-
мез.

Чиновник от турското
енергийно министерство
потвърди, че по време на
срещата между Ердоган и
Путин ще се обсъжда и
въпросът за сътрудничест-
вото с европейските
държави.

Оста Москва – Анкара
придобива облик

Двустранните отноше-
ния между Москва и
Анкара стават все по-
близки. Западът наблюда-
ва с тревога как враждеб-
но настроената спрямо
НАТО Русия и членът на
Алианса Турция задълбо-
чават сътрудничеството
помежду си. На срещата в
Истанбул ще стане въпрос
не само за търговията с

природен газ. Според
служител на турското
външно министерство в
дневния ред са включени
и много други теми.

Според турски дипло-
мат, една от темите е
ситуацията в Либия.
Неотдавна турският парла-
мент разреши провежда-
нето на военни операции
в тази държава, а на 5
януари Ердоган зави, че
изпращат турски военни в
Либия.

По време на гражданс-
ката война в Либия Турция
застана на страната на
намиращото се в Триполи
правителство на нацио-

налното съгласие, ръково-
дено от Фаиз Сарадж. В
същото време Русия,
въпреки че не го призна-
ва официално, подкрепя
противниковата страна в
Либия – тази на маршал
Халифа Хафтар, който
оглавява Либийската
национална армия и от
пролетта на миналата
година се опитва да
превземе Триполи.

Опосредствените
конфликти в Либия
и Сирия

В Москва следят вни-
мателно изпращането на
турски военни в Либия.

„Анкара вече съобщи,
че турските войници в
Либия не трябва да се
съпротивляват на Либийс-
ката национална армия на
маршал Хафтар”, съобща-
ва турски дипломатически
източник.

Ердоган обещава на
Путин, че турските военни
няма да участват активно
във военни действия.

Друга тема от разгово-
рите между президентите
на Русия и Турция е

танбул основна тема ще
бъде сирийската провин-
ция Идлиб. Сирийските
правителствени войски,
подкрепяни от Русия,
извършиха масирани
бомбардировки над
Идлиб, смятан за послед-
ната крепост на сирийс-
ките бунтовници.

През последните
месеци няколкостотин
хиляди жители на региона
бяха принудени да напус-
нат и да бягат по посока
на турската граница.
Подкрепяния от Русия
режим на Асад, с когото
Турция воюва отдавна,
представлява сериозен
конфликт на интересите
на Москва и Анкара в
Сирия.

Има още една тема,
която се обсъжда оживе-
но в Турция и притеснява
Кремъл. Президентът Ер-
доган планира строителст-
вото на 45-километровия
Истанбулски канал от Чер-
но към Мраморно море
успоредно на Босфора.

Конвенцията
от Монтрьо

В Москва се опасяват,
че този проект ще заст-
раши Конвенцията от
Монтрьо за режима на
двата пролива Босфора и
Дарданелите, подписан
през 1936 г. Тя предвижда
безпрепятствено преми-
наване на търговски
кораби през проливите,
но има много строги
условия за военните
съдове. Затова в Русия
се питат, какво ще стане
с Конвенцията от Мант-
рьо, когато бъде пуснат
Истанбулският канал, за
преминаването през
който ще трябва да се
плаща.

Руските власти вече
дадоха да се разбере, че
проектът не трябва да по-
ставя под съмнение
Конвенцията от Монтрьо.
Според турски дипломати
Путин е срещу възмож-
ността военни кораби да
могат да преминават през
канала.

„В случай на строител-
ство на канала трябва да
се намери друго правно
решение, което ще позво-
ли да се избегне пробле-
мът със сигурността в
региона”, твърдят турски
чиновници.

„Турски поток” изглеж-
да като нов етап в сбли-
жаването между Москва и
Анкара. Въпреки това в
отношенията между двете
държави има немалко
спорни моменти, позиции-
те по които са диаметрал-
но противоположни.

ситуацията в Северна
Сирия.

На 9 октомври Турция
започна операция „Мирна
пролет”. Целта й беше да
накара силите за самоза-
щита на сирийските
кюрди да напуснат 30-
километровата зона по
протежение на границата
с Турция. В края на октом-
ври Путин и Ердоган се
договориха за прекратява-
не на военната операция
в Сирия, а Анкара получи
правото да създаде зона
за сигурност в северната
част на Сирия.

Според турски дипло-
мати, на срещата в Ис-
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итуацията в Либия
изглежда не се
развива по начи-
на, по който
Гърция би искала.

Ñ
Многократните срещи
между официални лица в
Атина и Никозия са насо-
чени най-вече за вътреш-
но потребление. Междув-
ременно Турция очевидно
се опитва да затвърди
статута си в региона в
сътрудничество с Русия.
Това е ситуация, която се
толерира, ако не и насър-
чава от Европа (чиято
позиция е продиктувана
от слабост и страх) и
такава, която се развива
под опортюнистичния и
безразличен поглед на
администрацията на
Тръмп.

Казано по-просто,
Ердоган се превръща в
ключов играч на фона на
геополитическите промени
в Близкия Изток и Източ-
ното Средиземноморие,
тъй като Турция придобива
статут на регионална
суперсила. По-лошото е,
че всичко това създава
впечатление, че в очите
на Запада - САЩ и Евро-
пейския съюз (може би по
различни причини) -
Гърция принадлежи към
Близкия изток, а не към
Европа. Поради което е
оставена на милостта на
Анкара.

Åðäîãàí çàòâúðäè ñòàòóòà íà
Òóðöèÿ êàòî ðåãèîíàëåí èãðà÷

Колкото и да звучи за
някои преувеличено, това
заключение се основава
на развитието напоследък.
Турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган
(който подкрепя Файез ал
Сарадж, ръководителя на
международно признатото
правителство на Либия
със седалище в Триполи),
и неговият руски колега
Владимир Путин (който
подкрепя съперника на
Сарадж, Халифа Хафтар,
командирът на Либийската
национална армия) за
пореден път стигнаха до
разбирателство по време
на срещата им в Анкара
след разговори между
турски и руски министри

на външните работи и
отбраната в Москва.
Двамата лидери се опита-
ха да намерят примирие,
макар и крехко, между
двете съперничещи страни
в северноафриканската
държава. В същото време
германският канцлер
Ангела Меркел изглежда
се съгласи да приеме
руската инициатива.

Но дори и да не е
точно така, международ-
ната конференция за
кризата в Либия, която ще
се проведе по собствена
инициатива на Меркел по-
късно този месец в Бер-
лин, трябва да включва
Турция, но не и Гърция.
Междувременно Франция

Крайната стратегическа
цел на Реджеп Тайип Ердо-
ган е преразглеждане на
международните договори,
които според него неспра-
ведливо държат Турция в
окови. Силният президент
на Турция се позовава на
„Синята родина“ и „грани-
ците на сърцето“, които оче-
видно вече не съвпадат с
границите на съвременни-
те държави.

Ердоган няма да слуша
никого. Понякога ще обиж-
да държавните лидери,
включително и водещите,
както наскоро направи с
френския президент Ема-
нюел Макрон. Единствени-
ят чуждестранен лидер, кой-
то ще слуша, е Доналд
Тръмп. Това не е защото
двете страни имат толкова
много общи неща или за-
ради специалния интерес
на американския президент
към Турция. По-скоро това
е така, защото той действа

и Италия, двете европейс-
ки държави, които изигра-
ха най-разрушителна роля
в либийската политика, не
успяха да постигнат
разбирателство. Всъщност
италианският премиер
Джузепе Конте (обърнете
внимание, че Италия
вярва, че не я засяга,
когато става въпрос за
турски провокации в
региона) има желание да
се срещне с Ердоган в
Турция, докато френският
президент Еманюел Мак-
рон само моли Путин
сделката за прекратяване
на огъня в Либия, която
той е зает да постигне с
Ердоган, да бъде жизнес-
пособна и надеждна.

Всичко това означава,
че Ердоган е успял да се
включи във всичко: Той се
смята за ключов фактор
във всяко развитие в
Либия и той е третиран
като основен участник в
геополитическите пренаст-
ройки в по-широкия
регион. Освен това него-
вото протеже в Либия
Сарадж почти сигурно ще
оцелее в близко бъдеще,
което на практика означа-
ва, че споразуменията за
очертаване на морски
граници, които Анкара е
подписала с него, ще
останат в сила.

Не е известно дали
гръцкото правителство и
гръцката политическа
класа могат да видят
други сценарии, които не
са ясни за обикновения
гражданин или тълкуват
текущото развитие по
различен начин, но про-
тестирането срещу нару-
шения на международното
законодателство от Турция
изглежда не е достатъчно,
за да ограничи агресията
на Анкара. Шансовете за
това да се случат са по-
слаби, когато по-голямата
част от пространството на
шахматната дъска е заета
от власт, интереси и
страх.

Ангелос СТАНГОС,
в. „Катимерини“

Само Тръмп може да
повлияе на Ердоган

от позицията на силата. И
този въпрос не се отнася
само до военното измере-
ние.

Ердоган е убеден, че аме-
риканският президент всъщ-
ност може да унищожи тур-
ската икономика, както е
заплашвал в миналото. Ста-
на му ясно преди година със
случая на американския
пастор Андрю Брансън; и
той действа в съответствие
с тази заплаха. Брансън бе-
ше освободен.

По време на срещата си
с Тръмп в Овалния кабинет
гръцкият премиер Кириакос
Мицотакис каза каквото
трябваше да каже; той до-
ри прекъсна Тръмп, за да
подчертае гръцките възра-
жения и притеснения. Не-
избежният въпрос е, наис-
тина ли Тръмп е обърнал
внимание на казаното от
Мицотакис? И ако го е нап-
равил, какво смята да нап-
рави?

Гърция е стратегически
съюзник на САЩ (двустран-
ното сътрудничество в об-
ластта на отбраната се за-
силва с всеки изминал ден).
В същото време тя е изгра-
дила подходящите съюзи,
работейки с двете държави,
които са стълбовете на аме-
риканската политика в Из-
точното Средиземноморие,
а именно (и преди всичко)
Израел и Египет, което има
особена символика и влия-
ние в арабския свят.

САЩ следят развитието

в по-широк регионален
контекст и изразяват сво-
ята загриженост и готов-
ност да съдействат за на-
маляване на напрежение-
то. Това е единствената си-
ла, която може да повли-
яе на гръцко -турското
уравнение и да постигне
резултати, при условие, че
намесата им е в правил-
ната посока. Но за да бъ-
де ефективна, всяка анга-
жираност трябва да идва
от президента.

Далеч не е сигурно, че

дори държавният секретар
на САЩ Майк Помпео или
вицепрезидентът Майк
Пенс могат да окажат зна-
чимо влияние върху Ердо-
ган. Само Тръмп, главноко-
мандващият на най-мощна-
та военна машина и лиде-
рът на най-голямата иконо-
мика в света, който никой
не може да си позволи да
игнорира, може да го нап-
рави. Тоест, ако реши да бъ-
де себе си.

Том ЕЛИС,
„Катимерини“
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3%, съобщи Анадолската агенция.

Представителят на банката
Франциска Онсорге заяви, че тур-
ската икономика през 2019 г. е има-
ла по-добри резултати от очаква-
ното. „Очаквахме негативни пока-

кономическият растеж на
Турция ще се възстанови
през 2020 г., прогнозират
от Световната банка и
очакват той да достигне

ÑÁ: Èêîíîìè÷åñêèÿò ðàñòåæ â Òóðöèÿ
ùå ñå âúçñòàíîâè ïðåç 2020 ã.

Показателите, обаче, са се ока-
зали много по-добри – налице е
нулев ръст.

Въпреки очакванията, правител-
ството на Турция не затегна иконо-
мическия курс и в резултат на това
икономиката започна да се възста-
новява, което е „изненадало прият-
но” експертите.

Неопределеността в икономи-
ческата област намалява. Върху

Целта на Турция е през 2020 г. да
увеличи обема на износа си до 190
млрд. долара, заяви ръководителят
на турската асоциация на износите-
лите Исмаил Гюле за Анадолската
агенция.

Според него темпът на ръст на тур-
ския износ се е запазил и през януа-
ри 2020 г., като се увеличава делът на
експорта високотехнологична продук-
ция за чужбина.

Той подчертава, че негативното
влияние на курса евро – долар вър-
ху турския износ се оценява на 5
млрд. долара.

Според Гюле, износителите са за-
интересовани от стабилен и балан-
сиран обменен курс, при който инф-

Икономическият растеж, който
се възобнови през третото триме-
сечие на 2019, ще продължи и през
тази. Инвеститорите, които влагат
средства в Турция, са на печалба.
Това заяви министърът на индуст-
рията и технологиите Мустафа Ва-
ранк, който участва в съвещание
по въпросите на развитието на теж-
ката индустрия в град Ерзинджан.

Турция уверено е поела по пъ-
тя, който ще я нареди до водещите
световни държави, притежаващи
развити технологии и произвежда-
щи продукция с висока добавена
стойност. Това е и целта на Стра-
тегията за развитие на индустрия-
та и технологиите за периода до
2023 г., напомни министър Варанк.

Той подчерта значението на ин-
вестициите и създаването на нови

През 2019 г. Турция
е посетена от 51 ми-
лиона туристи, а до-
ходите от тях са дос-
тигнали 34 милиарда
долара. Това съобщи
министърът на култу-
рата и туризма Нури
Ерсой.

По думите на ми-
нистъра, средният до-
ход от турист през ми-
налата година е дос-
тигнал 71 долара.

„През 2020 г. плани-
раме да увеличим ту-
ристическия поток до
58 милиона души, а до-
ходите от сектора да
надхвърлят 40 милиар-

Страната иска да увеличи износа
си до 190 млрд. долара

лацията не оказва негативно влия-
ние върху експорта. Обменният курс
не трябва да се превръща във фак-
тор на печалба или големи загуби.

Политиката на правителството за
подкрепа и стимулиране на износа
е постигнала целите си. Това увели-
чава неговия ръст и води до приток
на валута.

През 2019 г. 17544 турски фирми
за първи път са успели да осъщест-
вят износ на продукция за общата
сума от 4,5 млрд. долара.

Гюле подчертава, че местните
производители се гордеят с фак-
та, че могат да рекламират и осъ-
ществят износ на турски електро-
мобили.

Инвеститорите остават на печалба

работни места за растежа на тур-
ската икономика.

„Расте доверието в икономика-
та, възстановява се вътрешното
търсене. Турция поставя рекорди
по износ. Инвеститорите, влагащи
средства в нашата страна, получа-
ват висока и реална печалба от
растящата икономика“, подчерта
Варанк.

Турция оказват влияние и положи-
телните тенденции в областта на
световната търговия.

От Световната банка не очакват
нова вълна на натиск върху финан-
совия пазар в страната, но това за-
виси до голяма степен от ситуация-
та в банковата сфера.

Прогнозите са икономическият
растеж на Турция да има постепе-
нен характер.

Туристическият поток ще
достигне 58 милиона

затели за БВП на Турция през 2019
г. и снижение на ръста с 1 %”, спо-
дели тя.

да долара“, каза Ер-
сой. Доходът от един
турист трябва да на-
расне през тази годи-
на до 78 долара.

Ерсой също така
сподели плановете на
правителството за
2023 г. „За 100-годиш-
нината от основава-
нето на Турската Ре-
публика броят на ту-
ристите в страната
трябва да достигне 75
милиона души, а при-
ходите от тази стра-
тегически важна ико-
номическа сфера – 65
милиарда долара“, ка-
за министърът. За да

се постигне тази цел,
растежът на туристи-
ческия поток трябва
да надхвърли средния
световен показател.

Ерсой призова ра-
ботещите в туристи-
ческия бранш да пре-
разгледат отношение-
то си към работата и
да заложат на дългос-
рочните доходи. Той
също така обяви, че
през тази година Тур-
ция ще похарчи за
реклама 200 милиона
долара, което е с 20
милиона долара пове-
че, отколкото през
2019 г.

Целта на изгражда-
нето на канал „Истан-
бул“ е да се осигури
безопасно мореплава-
не, защита на населе-
нието и околната сре-
да. Това заяви пред
Анадолската агенция
министърът на транс-
порта и инфраструкту-
рата Джахит Турхан.

Той припомни, че
транспортирането на
товари през Босфора
непрекъснато се увели-
чава. За последните 15
години количеството на
превозваните стоки е
нараснало с 53%.

Пропусквателната
способност на канал
„Истанбул“ 185 кораба
ежедневно , докато
през Босфора могат да
преминат не повече от
125 кораба.

„Целта на Турция е
да създаде изкуствена
водна артерия, алтер-
нативна на Босфора.
Пропусквателната спо-

Канал „Истанбул“ ще носи
печалба от 1 млрд. долара

собност на новия канал
ще бъде в пъти по-го-
ляма, отколкото на
Босфора“, каза транс-
портният министър.

Според оценките на
правителството дохо-
дите от експлоатация-
та на канал „Истанбул“
ще достигнат почти 1
милиард долара годиш-
но, подчерта Джахит
Турхан.

През проливите
Босфор и Дарданели
през миналата година
са преминали 84 871
кораба.

По данни на Ми-
нистерството на тран-
спорта и инфраструк-
турата през 2019 г.
през пролива Босфор
са преминали 41 хи-
ляди кораба, а през
Дарданелите  – над 43
хиляди.

От корабите, преми-
нали транзит през два-
та пролива, 18 805 са
били танкери с петрол,
газ и химически суро-
вини.

В Босфора са ста-
нали 15 инцидента, а в
Дарданелите – 9.
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анлъурфа е
град, в който са
оставили своите
следи и трите
небесни рели-

гии. Той е сред важните
спирки на верския тури-
зъм. Една от легендите
за Шанлъурфа е за
пророка Ибрахим, или
Авраам, приеман за
праотец на арабите и
евреите и за езерото
Балъклъгьол. Той е прие-
ман за светец и от хрис-
тияните. Пророкът Ибра-
хим е баща на Исмаил,
от който произхождат
арабите, и на Исхак, от
който произхождат евре-
ите. Пророкът Ибрахим е
назоваван и баща на
единобожието.

Разпространено е
вярването, че пророкът
Ибрахим се е родил през
2 хилядната година преди
новата ера в град Шан-
лъурфа. Баща му е бил
главен скулптор на вла-
детеля Немрут, който се
е самообявил за божест-
во. Младият Ибрахим се
противопоставя на идо-
лопоклонничеството и
подчертава, че обявява-
нето на един човек за
божество представлява
огромен грях. Той изпот-
рошава някои от статуите
на Немрут, изработени от
баща му, и окачва на

Днес на върха на плани-
ната Немрут в границите на
община Кяхта на окръг Адъ-
яман се издигат руините на
великолепната гробница на
Антиох, владетеля на царс-
тво Комагена, остатък от ве-
ликата империя на Алексан-
дър Македонски. През 1987
г. храмът в планината Нем-
рут бе включен в списъка
на световното културно нас-
ледство на ЮНЕСКО.

След смъртта на Алексан-
дър Македонски през IV век
преди новата ера, неговата
огромна империя е поделе-
на между генералите. Земи-
те, където се намира днес
гробницата, са били в гра-
ниците на Селевкидското
царство, което след извес-
тно време се е разпаднало
на малки княжества, едно
от които е било Комагена.
Владетелят на Комагена Ан-
тиох I се възкачва на прес-
тола през 69 г. пр. н.е. При
неговото управление дър-
жавата преживява своя
златен век. Той си поставя
за цел да обедини източна-
та и елинската религии и
да създаде общ пантеон на
персийските и елински бо-
гове. Сред боговете от но-

една от оставените
здрави брадва. На тези,
които се притичват в
храма Ибрахим казва, че
статуите са били изпот-
рошени от статуята,
която е с брадва. След
като му заявяват, че една
статуя не може да напра-
ви това, което той твър-
ди, Ибрахим ги запитва
как тогава може да се
вярва, че една статуя е
божествена и притежава
божествени сили. Ибра-
хим става разпространи-
тел на единобожието и
затова е осъден на смърт
от владетеля Немрут.

Ибрахим трябва да
бъде изгорен на клада.
Събрана е голяма клада,
която се подпалва. Ибра-
хим е метнат на тази
клада с помощта на
голям катапулт, който се
е намирала в крепостта
на Шанлъурфа.

В свещения Коран се
разказва, че пламъците в
кладата не докосват
Ибрахим и че на мястото
на кладата, по искане на
Бог, се образува езеро, а
дърветата в кладата се
превръщат в риби. Отто-
гава до днес езерото и
рибите в него се приемат
за свещени и езерото се
нарича Балъклъгьол.
Близо до това езеро се
намира пещера, за която

се твърди, че е мястото,
където се е родил проро-
кът Ибрахим. Тези два
свещени обекта днес са
място посещавано от
хиляди поклонници както
мюсюлмани, така и
християни.

Също така се разказва
и легендата, че пророкът
Ибрахим построява
отново заедно със сина
си Исмаил Каба.

И днес името Ибрахим
е едно от най-популярни-

те имена в Шанлъурфа.
Също така се твърди, че
най-популярното кулинар-
но изделие на Шанлъур-
фа, суровото кюфте,
също е възникнало в
рамките на легендата за
хвърлянето на пророка
Ибрахим на кладата.

Владетелят Немрут
нарежда да се подготви
голяма клада и войници-
те събират всички дърве-
та в домовете на жители-
те на града, за да подгот-

вят кладата. Един ловец
се завръща от лов в
дома си с убита сърна,
но жена му му казва, че
в къщи няма дървета, за
да бъде приготвено
месото. Тогава съпругата
му зима месото на сър-
ната и го скълцва, след
което го замесва с
булгур и подправки. По
този начин възниква и
суровото кюфте, един от
деликатесите на Шанлъ-
урфа.

Посещение на гробницата на Немрут

вия пантеон е включен и
той, божественият владетел
на Комагена. Антиох I пост-
роява в страната много хра-
мове, с цел да разпростра-
ни тази нова религия. На
върха на планината Немрут
на височина 2 хиляди и 200
метра решава да построи
един величествен храм
гробница. Планината Нем-
рут властва над равнината
и от нея се открива вели-
колепен изглед.

Най-напред е просторно
помещението за саркофа-

га. След това са построе-
ни още две подобни поме-
щение, с цел да се изма-
мят грабителите на гробни-
ци. Подготвени са специ-
ални тунели, които свърз-
ват помещенията с повър-
хността. Погребалната мо-
гила е 50 м. висока и 150 м
в диаметър. И досега уче-
ните не са успели да раз-
гадаят тайната на голяма-
та пирамида. Пред нея би-
ли поставени 5 огромни
статуи високи от по 9 мет-
ра всяка – 4 на гръцки и

персийски богове, петата
на самия Антиох. Те са из-
дялани от 5 тонни каменни
блокове. В резултат на чес-
тите земетресения в мест-
ността, или поради насил-
ствена намеса, главите на
статуите са разхвърляни по
земята. Дори и паднали, те
смайват с размерите си –
всяка от тях е висока око-
ло 2 метра. Главите са с
гръцки черти и прически в
персийски стил. Сред тях
е и тази от статуята на Ан-
тиох. Това показва, че са-
мият Антиох се е смятал за
бог. В лице той прилича на
Александър Македонски, а
тиарата говори за принад-
лежността му към рода на
Ахеменидите.

На върха на планината
Нимрут, която се издига на
две хиляди метра, били из-
сечени в скалите три тера-
си, всяка широка по някол-
ко метра. На горната тера-
са били поставени в реди-
ца пет колоса с размерите
на пететажна къща. Те са
толкова големи, че главите
им имат над два метра ви-
сочина. Терасите били ук-
расени с барелефи, изоб-
разяващи самия цар, пра-

дедите му с техните истин-
ски и измислени подвизи,
а също така и хороскопи,
по които учените успели да
определят, че изграждане-
то на светилището започ-
нало през 62 година пр.н.е.

Смята  се ,  че  след
смъртта си Антиох е бил
погребан в тази гробница.
Посредством специална
апаратура е установено
наличието на помещение,
но всички опити да бъдат
достигнати тези помеще-
ния до днес се оказаха не-
успешни. Археолозите вяр-
ват, че с намирането на
входа на гробницата, ще
бъдат разгадани някои но-
ви загадки на света.

Днес туристи от четири-
те краища на света се сти-
чат в Немрут, за да видят
тази загадъчна гробница на
върха на планината.

Много от туристите пос-
рещат тук, в тази мистична
атмосфера изгрева на слън-
цето, който изглежда мно-
го странен поради релефа
на района.

През 2004 година плани-
ната Немрут бе наградена
с наградата Златната ябъл-
ка на Световната федера-
ция на туристическите жур-
налисти и писатели. Награ-
дата днес е изложена в му-
зея на град Адъяман.
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ланински поляни. Това е
магнит за туристи от цял
свят, които посещават ре-
гиона през всички сезони
и особено през зимата.

Сред най-популярните
места е поляната Кюмбет в
района Дерели и природ-
ният парк „Коджакаясъ“. Той
се намира на 1840 метра
надморска височина. Площ-
та на горите в него е 252
хектара. Това е място за те-
зи, които искат да си почи-
нат на тишина от градската
суета и шум.

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници:

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

риродата на Гиресун
е необичайно живо-
писна: тук можете
да видите и хвойно-
ви гори и високоп-

Ñåâåðíèòå ïðîâèíöèè ïðèâëè÷àò
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В навечерието на зим-
ните отпуски 95% от мес-
тата в хотелите на Афион-
карахисар са вече регист-
рирани. Легловата база
достига 26 хиляди места.

Провинция Афионкара-
хисар е разположена в
централен Анадол и един
от най-популярните цент-
рове на СПА-туризма в
страната. На територията
й са разположени някол-
ко големи геоетермални
извора.

Термалната столица на Турция

Паркът се посещава от
хора от цяла Турция. За
удобството на туристите е
изграден специален хотел-
ски комплекс.

Посетителите могат да
карат ски или да се фотог-
рафират на фона на спира-
щите дъха природни красо-
ти.

Акгюл Коджа, която е на
почивка с цялото си семей-
ство, се надява, че много
скоро тук ще бъдат създа-
дени условия за зимни
спортове. „За да се насла-
дите на изумителните пей-
зажи на Турция, не е задъл-
жително да ходите надалеч“,
сподели тя пред Анадолска-
та агенция.

Това дава основание
Афионкарахисар да бъде
обявен за термалната сто-
лица на Турция. Тук има го-
лям брой петзвездни хо-
тели, а също така пансио-
ни с малки басейни с ми-
нерална вода. Туристите
могат не само да си почи-
нат, но и да се възползват
от целебната сила на при-
родата.

През зимните месеци
районът се посещава и от
много чужди туристи ,

включително турски граж-
дани, които живеят посто-
янно в чужбина.

Представителят на мес-
тния хотелиерски бранш Али
Гюмюшхан заяви пред Ана-
долската агенция, че броят
на туристите е нараснал в
сравнение с миналите го-
дини. „Интересът към мине-
ралните извори на Афион-
карахисар расте с всяка
следваща година. Качество-
то на хотелските услуги се
повишава“, каза той.

Историческите дворци,
резиденции и имения в Тур-
ция са посетени от рекор-
ден брой местни и чуждес-
транни туристи през 2019 г.,
съобщава Националното уп-
равление на дворците.

През миналата година
броят на тези туристи е на-
раснал в сравнение с пред-
ходната 2018 г. с 27% до 1,8
милиона души. Като само
броят на чуждите туристи е
отбелязал скок от 43% до 1
милион.

Истанбулският дворец
„Долмабахче“ е посетен от
1,3 милиона, сред тях 915

Бум на чуждите туристи в турските дворци

хиляди са чужденци.
Дворецът Бейлербей е

една от най-посещаваната
забележителност в азиатс-

ката част на Истанбул. Най-
много посетители на дворе-
ца са от Испания, Италия и
Гърция.

Турция е един от най-бо-
гатите региони в света по
отношение на ендемични-
те растителни видове.

В Турция има около
11 000 вида растения. Око-
ло 3000 от тях са ендемич-
ни растителни видове, т.е.
които са характерни за Тур-
ция. С това качество Тур-
ция е страна, която има по-
вече ендемични видове от
цяла Европа.

Това изобилие от енде-
мични растения, се обяс-
нява с географското мес-
тоположение на страната,
която свързва два конти-

Растителното богатство
нента, разнообразния кли-
мат и геоложката история.

Днес Турция изнася мно-
го ендемични растения, ко-
ито имат ценни ароматни
качества и се използват с
лечебни цели.  Преди ве-
кове много растения и рас-
тителни продукти, отглеж-
дани и произвеждани в
плодородните земи на Ана-
дола, са се разпространи-

ли по света. Сред култур-
ните растения, които про-
излизат от Анадола и се
разпространили по света
са черешите, бадемите,
кайсиите, пшеницата, наху-
тът, лещата и смокините.
Сред цветята, които се раз-
пространяват от Анадола
са лалетата, кокичетата и
минзухарите.
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Недоспиването предиз-
виква сърдечна недостатъч-
ност. До това заключение
достигнаха учени от Инсти-
тута за социална и преван-
тивна медицина към универ-
ситета в Лозана, Швейца-
рия. Това важи най-вече за
хората, чиито семейства са
с ниски доходи.

Проучването е обхвана-
ло 111 205 души от 4 евро-
пейски страни. Техният со-
циално-икономическият
статус е бил определен ка-

5 мита за мъжкото тяло
Сред многото легенди,

които се разпространяват
относно мъжкото тяло и ду-
шевност, има пет, които са
особено устойчиви и напъл-
но неверни , пише
LiveScience.

1. Мъжете мислят за
секс на всеки 7 секунди

Това е повече от броя
вдишвания на ден. Никой
няма такава умствена изд-
ръжливост, посочва д-р Аа-
рън Каръл от университета
на Индиана, автор на кни-
гата "Не гълтайте дъвката:
митове, полуистини и чис-
ти лъжи за тялото и здра-
вето".

Мащабно изследване,
проведено в САЩ през 1994
г. напълно опровергава
твърдението. 43 процента от

От обекти;

Недоспиването предизвиква сърдечна недостатъчност
то нисък, среден или ви-
сок. Що се отнася до дан-
ните за инсулти и исхемич-
на болест на сърцето, те
са били получени от меди-
цинските им досиета и дру-
ги източници.

След като разкриват
каква е средната продъл-
жителност на съня им,
участниците са разпреде-
лени на три групи - норма-
лен сън с продължителност
от 6 до 8 часа и половина
в денонощието, кратък сън

- по-малко от 6 часа, и дъ-
лъг сън - над 8 часа и по-
ловина.

В края на краищата се
оказва, че че краткият сън
обяснява 13,4 % от случаи-
те на исхемична болест на
сърцето у мъжете с нисък
социално-икономически
статус. Те са принудени да
работят на смени или на
няколко места и освен то-
ва живеят в среда, за коя-
то са характерни силният
шум и стрес.

правят и получават повече
орален секс. Което оборва
разпространеното схваща-
не за скучната съпружеска
спалня.

3. Спермата е изключи-
телно калорична

Семенната течност съ-
държа вода и вещества ка-
то витамин С, калций и маг-
незий. Съдържа фруктоза,
но не повече от 5 до 7 ка-
лории на "порция", обясня-
ва д-р Рейчъл Фрееман от
университета на Индиана.
Такова количество не мо-
же да се отрази на диета-
та, но това не е аргумент в
нито една посока, подчер-
тава тя.

4. Ако си бръснете бра-
дата или косата, тя ще по-
расне по-гъста и твърда

Ако това беше вярно,
щяхме да имаме лекарство
за оплешивяването при мъ-
жете, отбелязва д-р Аарън
Каръл. Брадата изглежда
по-тъмна и груба, когато из-
раства, защото не е била
изложена на слънце и дру-
ги фактори, които правят
космите по-светли и тънки.
Когато порасне, тя не е по-
гъста от небръсната.

5. Размерът на стъпала-
та има значение

Въпреки че един и същи
ген оказва влияние върху
растежа на пръстите на кра-
ката и пениса, не е открита
връзка между дължината на
тези части на тялото. Нито
едно сериозно проучване
не е установило подобна за-
висимост. През 2002 г. уче-
ни решават да проверят хи-
потезата отново и, проявя-
вайки съмнение в съобще-
ните размери, провеждат
собствени измервания. За
пореден път не е открита
връзка.

Водещият защитник на
околната среда сър Дейвид
Атънбъро заяви, че пласт-
масата, както и неправил-
ното й изхвърляне, отнема
живота на близо 1 млн. ду-
ши всяка година. Той се по-
зовава на доклад на орга-
низациите "Тиърфънд", "Фло-
ра и фауна интернешънъл"
и "УейстЕйд", който очерта-
ва едно от първите широ-
кообхватни проучвания на
влиянието на пластмасата
върху човешкия живот и
природата.

Проучването сочи, че
между 400 000 и 1 000 000
души от най-бедните кътче-
та на планетата умират еже-

Пластмасата убива близо 1 000 000 души всяка година
годно вследствие на болес-
ти и инциденти, свързани с
неправилното изхвърляне и
съхранение на пластмаса,
допълва bTV. Боклукът на
едва един от четирима ду-
ши се събира и изхвърля
по правилата. Остатъкът по-
пада в околната среда, къ-
дето не само унищожава
природата и био разнооб-
разието, но води и до ло-
ша хигиена, наводнения, ог-
нища на холера и много
други.

Единственият начин
пластмасата да бъде унищо-
жена в повечето държави
по света е, като се изгори.
Това обаче замърсява въз-

"Замърсяването с плас-
тмаса е катастрофа, която
е пренебрегвана твърде
дълго. Време е да вземем
мерки спрямо тези, които
използват пластмаса в дър-
жави, в които тя не може
да се преработва, както и
да подкрепим общества и
правителства в тази ужас-
на криза", коментира Атън-
бъро.

Проучването призовава
големите компании като
"Кока-Кола", "Пепси", "Нес-
тле" и "Униливър" да нама-
лят използването на пласт-
масови опаковки за еднок-
ратна употреба в държави-
те, в които те не могат да
бъдат рециклирани.

духа, който дишаме, с мик-
ропластмаса - парченца
пластмаса с размери не по-
вече от 5 мм в диаметър.
Все повече проучвания по-

казват, че тя се натрупва в
човешкия организъм с те-
чение на времето и може
да окаже отрицателни пос-
ледици върху здравето ни.

Каква е връзката между
гениалността и лудостта

Известно е, че много от
гениите в изкуството - Ван
Гог, Вирджиния Улф и дру-
ги - са страдали от пси-
хични заболявания. След
многобройни изследвания
науката започва да уста-
новява причината.

Неотдавна, на Светов-
ния фестивал на науката
в Ню Йорк, трима психо-
лози представят резулта-
тите от последните прове-
дени изследвания върху
връзката между душевни-
те заболявания и творчес-
твото. Кей Редфийлд Джей-
мисън, клиничен психолог,
професор в Медицинската
школа към университета
"Джон Хопкинс", съобщава,
че резултатите от около 20
- 30 научни изследвания
потвърждават популярната
представа за "изтерзания
гений". От всички видове
психози, биполярното раз-
стройство се оказва най-
тясно свързано с творчес-

твото. Самата Кей Джей-
мисън също страда от то-
ва заболяване.

Биполярното разстрой-
ство е свързано с остри
промени в настроението:
периоди на дълбока деп-
ресия се редуват с перио-
ди на крайна приповдигна-
тост (т. нар. мания). Изс-
ледванията на Джеймс Фе-
лин, невропсихолог от Ка-
лифорнийския университет
в Ървин, дават едно въз-
можно обяснение за връз-
ката на това психическо
заболяване с творческите
постижения.

"Хората с биполярно
разстройство са креатив-
ни най-вече тогава, когато
излизат от дълбока депре-
сия", казва той. "Когато
настроението на пациента
се подобрява, настъпват
промени в мозъчната ак-
тивност: в долната част на
фронталния лоб тя спада,
а за сметка на това се раз-

гаря в горната. Изумител-
но е, че абсолютно същи-
ят процес се наблюдава,
когато хората имат прилив
на креативност."

Елин Сакс от универси-
тета на Южна Калифорния
обяснява, че хората с пси-
хози не филтрират външ-
ните стимули като другите
хора. Вместо това те мо-
гат да задържат едновре-
менно в съзнанието си две
взаимозключващи се идеи,
както и да възприемат да-
лечни асоциативни връзки,
които повечето хора не би-
ха допуснали до повърх-
ността на съзнанието си.

Тестове за асоциации,
в които участниците тряб-
ва да изредят всички ду-
ми, които им идват наум
във връзка с дадена дума-
стимул (например "лале"),
демонстрират, че пациен-
тите с биполярно разст-
ройство, когато са в пери-
од на "мания", могат да ге-
нерират три пъти повече
асоциации за определено
време в сравнение с ос-
таналите хора. Вероятно
изобилието от нефилтрира-
ни идеи води до по-голя-
ма вероятност за създава-
нето на нещо дълбоко и
оригинално.

Разбира се, никой не ки-
пи от творческа енергия по
време на дълбока депресия
или пристъп на шизофре-
ния. Тези заболявания са
мъчителни и често крият
опасност за живота, напом-
нят психолозите. Общество-
то може би е облагодетел-
ствано от болните гении, но
самите те не винаги смя-
тат, че върховите им твор-
чески моменти могат да
платят цената на продължи-
телното страдание.

мъжете мислят за секс по-
малко от веднъж на ден -
средно между два пъти сед-
мично и няколко пъти в ме-
сеца.

2. Ергените имат по-до-
бър сексуален живот

Изследване, проведено
през 2006 г. показва, че же-
нените мъже не само пра-
вят секс по-често (между 28
и 400 процента повече), но
имат по-разнообразни и
удовлетворителни преживя-
вания в леглото - например
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Ñàòèðàòà ñ ïîñòàíîâêà ïî êèíîõèòà
"Òåëåâèçèîííà ìðåæà"

От 23 януари до 21 фев-
руари галерия "Райко Алек-
сиев" - СБХ отваря врати
за творчеството на Ивай-
ло Попов. Откриването е
на 23 януари от 18.00 ч.

Творчеството на Ивайло
Попов е в традицията на
класическия колаж-асамб-
лаж от времето на 60-те го-
дини, попарта и концепту-
алното изкуство. Като абс-
трактна образност негови-
те изображения се базират
на живописта, но я разг-
леждат като разширено по-
нятие.

През 90-те година на
миналия век Ивайло Попов
се утвърждава като худож-
ник първоначално с цикли

Мирей Матийо
за първи път у нас
Легендарната певица
ще изнесе бляскав
галаспектакъл на 10
април в София - зала
1 на НДК. Концертът
на Матийо е едно от
малкото й участия
извън Франция. Факт,
който прави събитие-
то уникално за бъл-
гарските ценители.
"Врабчето от Авиньон",
както е наричана още
Матийо, е изпяла над
1200 песни на 8 езика
и продава над 200
милиона албума.
Изпълнява дуети с
Шарл Азнавур, Клод
Франсоа, Джони
Холидей, Пол Анка,
Силви Вартан и Хулио
Иглесиас.

Потвърдиха, че творба
на Ван Гог е автентична
След продължили
години съмнения
относно автентич-
ността на прочута
творба, експерти от
Амстердам потвърди-
ха, че автопортрет на
Винсент ван Гог е
автентичен. Известни-
ят нидерландски
майстор на четката
нарисувал картината,
докато бил в приют
за хора с психични
проблеми във Фран-
ция. Експертът Луис
ван Тилборг от музея
"Ван Гог" разсея
съмненията, заявя-
вайки, че картината е
нарисувана в края на
лятото през 1889 г.,
когато Ван Гог бил в
приюта Сан Реми.

:

Íàêðàòêî

70 ãîäèíè ÷åñòâà
Ãðàäñêàòà
ãàëåðèÿ - Âàðíà

Изложба на варненски ху-
дожници постави на 21 януа-
ри начало на новия сезон в
Градската художествена гале-
рия "Борис Георгиев". Започ-
ват и честванията по случай
70-годишнината на културна-
та институция.
Подредeни са живопис, гра-

фика и скулптура от всички
периоди - от класиците до на-
ши дни. В своеобразната рет-
роспекция са събрани произ-
ведения на 85 творци. Експо-
зицията включва и тримата
изявени маринисти - Георги
Велчев, Христо Каварналиев и
Георги Урумов.
Тук са творби на Янко Ма-

ринов - основател на галери-
ята и пръв неин директор. Спе-
циална зала In memoriam е от-
делена за Ванко Урумов.
С графики участват Стоимен

Стоилов, Георги Лечев, Борис-
лав Кузманов, Венцеслав Ан-
тонов. Скулптурата е предста-
вена от Васил Ставрев, Весе-
лин Начев, Альоша Кафеджий-
ски, Иван Иванов - Ивани, Ве-
нелин Иванов, Кирил Янев. ç

Кинохитът се е превър-
нал в документална
реалност. Кой печели от
обществения гняв и водят
ли технологиите до рав-
нодушие? Отговори на
тези въпроси търси
новата постановка на
Сатиричния театър -
"Телевизионна мрежа",
адаптация по едноимен-
ния филм, носител на 4
"Оскара" и отдавна пре-
върнал се в класика.

Годината е 1976-а. На
големия екран се появява
''Телевизионна мрежа'' -
историята на водещ,
признал в ефир, че всички
новини се правят с цел
висок рейтинг и печалба.

Годината е 2019-а. Сюже-
тът - все така актуален.
Мястото на срещата между
кино и сцена - Сатиричният
театър. Спектакълът може
да гледате на 15 и 16
февруари от 19.30 ч.

"Обсебването от техно-

Èçëîæáà "Òðàíñôîðìàöèè" â ãàëåðèÿ
"Ðàéêî Àëåêñèåâ" íà Èâàéëî Ïîïîâ

логиите, това е манипула-
цията на зрителите, това е
всякаква друга форма
обсебване на личността и
най-важното - когато
героите и зрителите имат
нужда да изразят своя
гняв, те стават много лесна
жертва на този гняв и се
превръщат във висок

рейтинг и печалба", споде-
ля режисьорът Андрей
Аврамов.

Замислен като фарс
преди повече от 40 години,
днес ''Телевизионна мрежа''
се е превърнал в докумен-
тална реалност. Един от
отговорите, които екипът в
Сатирата търси, е дали

човекът може да оцелее в
дигиталния век.

В каква реалност
живеем днес и изгубили
ли сме душевността си -
ще разкажат Малин Кръс-
тев, Калин Сърменов,
Стефания Кочева, Явор
Борисов, Силвия Лулчева
и други. ç

"чувалено-шаячни" колажи,
по-късно с изразителни
асамблажи от метални от-
падъци - всякакви метални
отломки, извадени от него
от река Струма.

Ивайло Попов завършва
живопис в Художествена-
та академия през 1970 г.
при професорите Панайот
Панайотов и Игнат Игнатов.
От 1972 г. преподава живо-
пис, съвременно изкуство
и композиция в Педагоги-
чески колеж в Дупница, а
през 1986 г. специализира
в Художествената акаде-
мия в Петербург, Русия. От
1993 г. е хоноруван препо-
давател в ЮЗУ "Неофит
Рилски" - Благоевград. ç

Æèâîïèñåöúò Êèðèë Èâàíîâ ñúñ
ñàìîñòîÿòåëíà èçÿâà â Ïëîâäèâ

Изложбата е в Градската
художествена галерия, отк-
риването е на 24 януари от
18.00 ч. в Залите за времен-
ни експозиции на ул. "Княз
Александър I" №15. Освен та-
лантлив художник е и дъл-
гогодишен служител на га-
лерията .
Експози-
цията има
р е т р о с -
пективен
характер,
тъй като
през 2020-
а той ще
навърши
40 години.

Верен
на своето
предпочи-
тание да
се изразя-
ва чрез
маслена
живопис
в ъ р х у
п л а т н о ,
Кирил ще
представи
близо 40
картини ,
създавани
през раз-
л и ч н и
творчески
периоди ,
но с отли-
чителните
за стила
му ярък
колорит и богато цветово из-
граждане на формата. Плат-
ната ще бъдат подредени на
първия етаж в Залите за
временни експозиции на ул.
"Княз Александър I"№ 15, къ-
дето ще могат да се видят
до средата на февруари.

Художникът е роден на

7.08.1980 г. в Пловдив. През
1999 г. завършва СХУ за сце-
нични кадри - Пловдив, спе-
циалност "Театрална живо-
пис и бутафория". Той е ма-
гистър по "Живопис" (2008)
и по "Църковна живопис"
(2005) от АМТИИ - Пловдив.

Носител е на Първа наг-
рада от Пленер Пловдив 31
март (2011), както и на Наг-
радата на Фондация "Атанас
Кръстев - Начо Културата"
през 2005 г.

Работи основно маслена
живопис, изявява се като
автор на икони. ç
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Световният елит се
събира в швейцарския
планински курорт Давос
Швейцария за годишната
среща на политическите
лидери и водещите бизнес-
мени, представителите на
научните среди и граждан-
ското общество. Световни-
ят икономически форум  се
провежда за юбилейния 50-
и път между 21 и 24 януа-
ри. Основната тема за
тазгодишното издание е
устойчивото развитие.

Обсъждат се действия
в отговор на климатичните
промени и начини да се
защити биоразнообразие-
то, освобождаването от
дългосрочните дългове,
избягването на "техноло-
гична война", осигуряване-
то на необходимите уме-
ния за един милиард души
през идното десетилетие,
както и подхода за уреж-
дане на конфликтите в
световните "горещи точки".

Първата среща е
организирана в Давос
през 1971 г. от германския
икономист Клаус Шваб

Äîíàëä Òðúìï ïðèçîâà Åâðîïà
äà âíàñÿ íåôò è ãàç îò ÑÀÙ

Íàêðàòêî

:
Протестиращи иракчани

атакуваха силите за сигурност
със запалителни бутилки по

време на поредната демонст-
рация в иракската столица

Багдад. В понеделник шестима
души бяха убити и десетки -

ранени, при протестите в
страната. Насилието сложи
край на неколкоседмичното

относително затишие в Ирак.
Над 450 души бяха убити от

началото на протестите в
Ирак на 1 октомври с искания

за реформиране на полити-
ческата система и борба с

корупцията и бедността.

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Кремъл
обеща вчера широка публична
дискусия за поправките в
руската конституция, предложе-
ни от президента Владимир
Путин, като подчерта, че
изненадващата реформа ще
бъде осъществена с ускорено
темпо. Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков увери пред
журналисти, че предстоят
мащабни дебати за предложе-
ните промени - "широка
кампания от информация и
дискусии". В понеделник Путин
внесе в Държавната дума
поправките, предвиждащи по-
специално да се засили ролята
на парламента при назначава-
нето на премиер, да бъдат
намалени президентските
мандати на общо два вместо
два поредни, и да бъде
създаден Държавен съвет с
големи правомощия.
Петчленен състав
на румънския Върховен
касационен съд отхвърли вчера
жалбата на бившия лидер на
Социалдемократическата
партия Ливиу Драгня срещу
присъдата от три години и
половина затвор, която му
беше наложена през май 2019
г. Драгня беше осъден по
обвинение в подстрекаване
към злоупотреба със служебно
положение във връзка с
фиктивни назначения на две
служителки в агенцията за
закрила на детето в окръг
Телеорман, където той беше
председател на Окръжния съвет
от 2000 г. до 2012 г. Искането
на Драгня за анулиране на
присъдата беше мотивирано с
начина, по който е бил
сформиран съдебният състав,
произнесъл присъдата.
Решението на Върховния съд е
окончателно.
Ирански депутат
обяви награда от 3 млн.
долара за "този, който убие
Тръмп". "От името на хората в
провинция Керман, ние ще
платим награда от 3 милиона
долара в брой на този, който
убие Тръмп", заяви Ахмад Хамзе
пред парламента. Той не уточни
дали това е решение, взето от
иранското религиозно ръковод-
ство. Керман е родният град на
ген. Касем Солеймани,
ръководител на елитните
ирански сили "Ал Кудс" от
Корпуса на гвардейците на
ислямската революция, който
беше убит от американски
дрон на 3 януари в Ирак.
Над 3000 души,
включително хиляда деца, са
били принудени да напуснат
домовете си в Колумбия заради
сблъсъци между наркобанди за
контрол върху производството
на кокаин. "Възможно е броят
да е по-голям, но засега сме
установили, че 1179 семейства,
или 3031 души, се е наложило"
да избягат от домовете си в
югозападния град Тумако,
съобщи кметицата Мария
Ангуло. Жителите са избягали
"заради сблъсъците между
нелегални групировки, които си
оспорват територия" в селата
до река Чагуи, уточни тя.
Намиращият се на брега на
Тихия океан град е смятан за
стратегически коридор за износ
на кокаин към Централна
Америка и САЩ.

Ñâåòîâíèÿò ïîëèòè÷åñêè è áèçíåñ
åëèò ñå ñúáèðà çà 50-è ïúò â Äàâîñ

Президентът на
САЩ Доналд Тръмп
нарече процеса по
импийчмънт срещу
него, който вчера
навлезе в решава-
щата си фаза,
"фарс" и "лов на
вещици". "Дойдох-
ме тук, за да се
срещнем със
световни лидери, с
най-важните хора в
света и носим на
САЩ страхотни
икономически
сделки", заяви
Тръмп в Давос
пред репортери,
които го попитаха
защо не е във
Вашингтон.

Китайските власти пот-
върдиха, че новият корона-
вирус, който води до диха-
телно заболяване, се пре-
дава от човек на човек. То-
ва съобщи вчера говорител
на Европейската комисия.
Той отбеляза, че досега слу-
чаи на подобно заболяване
са отчетени в Китай, Тай-
ланд, Япония, Южна Корея
и Австралия.

ЕС е обсъдил възмож-
ностите за предприемане на
предпазни мерки в края на
миналата седмица. Пред-
вижда се в следващите де-
сетина дни ЕК да свика но-
ва среща, след като бъде яс-
но становището на европей-
ските здравни власти. Гово-
рителят уточни, че държави-
те от ЕС обменят данни по

Êèòàé ïîòâúðäè, ÷å íîâèÿò
êîðîíàâèðóñ  ñå ïðåäàâà ìåæäó õîðà

системата за ранно предуп-
реждение.

Същевременно Китай пот-
върди 291 случая на пациен-
ти, заразени с новия вид ко-
ронавирус към 20 януари. В
момента има 270 потвърде-
ни случая в провинция Ху-
бей, чиято столица е град
Ухан, където са повечето от
заразените, пише Ройтерс.
Кметът на Ухан, Чжоу Сян-
ван, съобщи, че починалите
в града от новия вирус вече
са шестима. Потвърдените
случаи на заразени хора в
Ухан са 258. Случаи на зара-
зата са регистрирани още в
столицата Пекин, Шанхай и
южната провинция Гуандун.
Заради новия вирус власти-
те в Ухан въвеждат ограни-
чения за пътуванията. ç

като начин европейският
бизнес да постигне по-
добро корпоративно
управление. По-късно
форумът се разширява и
прераства в платформа за
диалог, приема сегашното
си име през 1987 г., а
през 2015 г. е признат за
международна институция.

Европейските държави
трябва да се стремят към
енергийна сигурност, а
САЩ са готови да помог-
нат на своите съюзници
да постигнат тази цел.
Това обяви американският
президент Доналд Тръмп,
изказвайки се на Светов-
ния икономически форум
в Давос. "Призоваваме
нашите приятели в Европа
да използват енергийни
доставки от САЩ, за да
постигнат истинска енер-
гийна сигурност", заяви
ръководителят на Белия
дом. В същото време той
подчерта, че в момента
САЩ "произвеждат нефт и
газ повече от всеки друг в
света".

Вашингтон многократно

е заявявал, че европейс-
ките държави трябва да
се откажат от руския газ,
включително от проектите
"Северен поток 2" и "Турс-
ки поток". Представители
на американската адми-
нистрация твърдят, че
Москва чрез тези проекти
преследва и политически
цели, но мнозина експер-
ти смятат, че американс-
кият газ би бил много по-
скъп от руския за евро-
пейците.

Папа Франциск отпра-
ви призив към влиятелни-
те участници в Световния
икономически форум в
Давос в центъра на пуб-
личната политика да бъдат
хората, а не печалбата. В
писмено приветствие
Светият отец напомни на
участниците за "морално-
то задължение" да поста-
вят "човека, а не само
стремежа към власт или
печалба, в центъра на
публичната политика". ç

Германски сапьори обезвредиха вчера американска авиобомба от
времето на Втората световна война, открита на крайбрежна улица в
Кьолн. Евакуацията в отцепения район, където има главно предприятия

и бизнес центрове, засегна около 10 000 души, които трябваше
временно да напуснат работните си места. В края на войната на

територията на Германия са хвърлени над 2 млн. бомби с различен
калибър. Над 1/5 от тях не са се взривили.
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Лидерът на републикан-
ското мнозинство в Сена-
та на САЩ Мич Макконъл
обяви правила за водене-
то на процеса, които
дават възможност за
ускоряване на процедура-
та и за необходимост от
отделно гласуване за
приемане на представени-
те от Камарата на предс-
тавителите доказателства
срещу президента, пише
в. "Ню Йорк таймс".

Макконъл обяви това
броени часове след като
екипът на защитата на
Доналд Тръмп призова
Сената бързо да отхвърли
обвиненията за импийч-
мънт и да го оневини с
аргумента, че демократите
ще отслабят президентс-
ката длъжност за постоян-
но, ако успеят да отстра-
нят Тръмп от длъжност
заради, по думите на
адвокатите, политически
разногласия. Макконъл
многократно е заявявал,
че при определянето на
правилата се е ръководил
от процедурата при им-
пийчмънта на президента
Бил Клинтън през 1999 г.,
но той е направил проме-
ни, които могат да благоп-
риятстват Тръмп. Правила-

Àäâîêàòèòå
íà ïðåçèäåíòà
ïîèñêàõà
Ñåíàòúò äà
ãî îíåâèíè
íåçàáàâíî

Стотици централноамерикански мигранти влязоха в сблъсъци с мекси-
канските сили за сигурност при проникване в Мексико през южната му
граница с Гватемала. Имигрантите, които идват предимно от Хондурас,
се бяха струпали от сутринта на брега на пограничната река Сучиате и
започнаха да я прекосяват, преди да са получили отговор от мексиканс-
ките имиграционни власти. Мексиканската Национална гвардия използва
сълзотворни гранати, а групи мигранти в отговор замеряха полицаите с
камъни, докато стотици от тях се втурнаха на мексиканска територия.
Мексико предложи на мигрантите работа в южните си райони и около
1100 от тях вече са приети в щатите Чиапас и Табаско. Повечето обаче

ще бъдат депортирани обратно в родните си страни.

Бившият шеф на Интер-
пол, китаецът Мън Хунвей,
беше осъден в родината си
на 13 години и 6 месеца за
корупция, предадоха све-
товните агенции, като се по-
зоваха на съобщение на ки-
тайското правосъдие. Мън,
който беше в миналото и
зам.-министър на държав-
ната сигурност на Китай, бе-
ше осъден още да плати 2
млн. юана глоба (около 260
000 евро), се казва в съоб-
щение на съд номер едно в
град Тянцзин. В него се каз-
ва, че Мън приема присъ-
дата и няма да обжалва.

Áèâøèÿò øåô íà Èíòåðïîë áåøå îñúäåí íà
íàä 13 ãîäèíè çàòâîð â Êèòàé çà êîðóïöèÿ

Мън Хунвей беше в не-
известност в продължение
на десетина дни през сеп-
тември 2018 г., след като на-
пусна Лион. След това Пе-
кин обяви, че той се е вър-
нал в Китай и е бил поста-
вен в предварителния арест
по подозрения в корупция.
През март 2019 г. Мън бе-
ше изключен от Китайска-
та комунистическа партия
(ККП) и отстранен от всич-
ки официални постове, за-
емани от него. Мън Хунвей
е поредният високопоста-
вен китайски комунистичес-
ки представител, който ста-

ва жертва на антикорупци-
онната кампания, подета в
Китай от Си Цзинпин през
2013 г. В хода на кампания
досега бяха наказани най-
малко 1,5 млн. кадри на
ККП според официални дан-
ни.

Съпругата на Мън, как-
то и техните две деца полу-
чиха политическо убежище
във Франция в началото на
май м. г., съобщи тогава тех-
ният адвокат. Тогава жена-
та на бившия шеф на Ин-
терпол каза, че е била
обект на опит за отвлича-
не. ç

Бившият съветник по националната сигурност на Тръмп - Джон Болтън, e много вероятен  свидетел в
изслушванията на Конгреса при процедурата по импийчмънт на президента. Адвокатите на Тръмп дискретно

разработват планове да се попречи на Болтън да дава свидетелски показания в процеса.

Óñêîðÿâàò ïðîöåäóðàòà
ïî èìïèé÷ìúíò íà Òðúìï

Снимки Пресфото БТА и Интернет

220 000 äîìàêèíñòâà â Êàòàëóíèÿ
îñòàíàõà áåç òîê çàðàäè áóðÿòà Ãëîðèÿ

220 000 домакинства
останаха без ток в Испа-
ния заради връхлетялата
страната буря Глория, съ-
общи вчера главното уп-
равление на гражданска-
та защита в област Ката-
луния, цитирано от ТАСС.

Двеста и двайсет хи-
ляди домакинства в про-
винция Жирона останаха
без ток заради прекъсва-
не на високоволтовата

та при процеса на Клин-
тън не поставяха ограни-
чения върху 24-те часа
устни аргументации, които
се отпуснаха на двете
страни, докато Макконъл
ги събра в два дни на
маратонни заседания,
което би позволило на
Сената да приключи с тях
до събота. След това
сенаторите ще могат да
задават въпроси на двете
страни следващата седми-
ца, а после ще обсъдят
дали да позволят на
обвинението и защитата
да призоват свидетели,
или да изискат документи,
отбелязва изданието.

Адвокатите на Доналд
Тръмп призоваха Сената,
който е натоварен с
процеса за отстраняване
от длъжност на президен-
та, да го оневини незабав-
но, предаде АФП. Проце-
сът е опасно опорочаване
на конституцията, пишат
адвокатите в меморандум
от 110 страници, който
беше внесен в понеделник
в горната камара на
Конгреса. "Сенатът би
трябвало да отхвърли
обвинителния акт и да
оневини президента неза-
бавно", смятат те. Според

близък до екипа на защи-
тата на Тръмп източник
целта е да се докаже, че
обвиненията са очевидно
лишени от основание и
биха могли да бъдат
отхвърлени в самото
начало на процеса.

Тръмп е обвинен, че е
поискал от Украйна да
разследва потенциалния му

съперник на президентски-
те избори Джо Байдън и че
е поставил като условие за
пращането на военна
помощ на Киев да бъде
обявено такова разследва-
не. През декември Камара-
та на представителите, в
която мнозинство имат
демократите, официално му
повдигна обвинения в

злоупотреба със служебно
положение и възпрепятст-
ване работата на Конгреса
заради отказа му да съдей-
ства на разследването за
импийчмънта му.

В Сената обаче мно-
зинството се държи от
републиканците и Тръмп
най-вероятно ще бъде
оневинен. ç

Бурята Глория предизвика високи вълни, които удариха крайбрежната
ивица на курортния град Хавеа в испанската автономна област Валенсия

линия на компанията "Ред
електрика". Управлението
на гражданската защита
работи с оператора на
енергийни мрежи "Енде-
са" за възстановяване на
обслужването колкото е
възможно по-скоро", се
казва в съобщението.

По последни данни за-
ради бурята и снеговале-
жите в Каталуния са за-
гинали най-малко четири-

ма души, а над 20 са ра-
нени.

Държавната метеоро-
логична агенция издаде
предупреждение за лошо
време в редица провин-
ции в североизточната
част на Испания. В про-
винциите Барселона, Жи-
рона и Теруел предупреж-
дението за опасност е по-
вишено до най-високата
степен - червен код. ç
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Мачът на Григор Ди-
митров с Томи Пол от
втория кръг на Australian
Open ще се играе в
ранните часове днес.
Двубоят между българина
и 22-годишния америка-
нец ще бъде трети в
програмата на "Маргарет
Корт Арена", обявиха
организаторите на пър-
вия за годината турнир
от Големия шлем. Мачо-
вете ще започнат в 2
часа българско време
днес със срещата Наоми
Осака - Сайсай Джън, а
после играят Каролин
Вожняцки и Даяна Яст-
ремска. Веднага след тях
на корта ще излязат
Гришо и Томи Пол, което
се очаква да бъде около
5:30 часа българско
време. Възможно е
началото да е около 6
часа в зависимост от
продължителността на
първите две срещи на
"Маргарет Корт Арена".

Това ще бъде първи
двубой на Григор срещу
Томи Пол, който е на 80-
ото място в световната
ранглиста. На старта в
Мелбърн 22-годишният
американец елиминира
Леонардо Майер от
Аржентина - 4:6, 6:4, 6:4,
6:4. За Пол това е първа
победа в мач от основна-
та схема на турнир от
Големия шлем.

Стан Вавринка се
класира за втория кръг
на Australian Open, пости-

Световният
№1 полетя
в Австралия

Шампионът на Бълга-
рия Лари Луполоувър при-
доби правото да участва
на световното първенство
по фигурно пързаляне в
Монреал (Канада), което
ще се проведе от 16 до 22
март. Луполоувър спечели
златния медал при мъже-
те на международния тур-
нир по фигурно пързаля-
не в Отопени (Румъния)
със сбор от 202.98 точки,
с което придоби право на
участие на Мондиала при
мъжете.

Лари Луполоувър е аме-
рикански гражданин и тре-
нира при главния треньор
на кънки клуб "Албена Ден-
кова/Максим Стависки"
Андрей Лутай от една го-
дина. Състезава се от име-
то на България с разре-
шение на Международна-
та федерация по кънки. Та-
ка в Монреал България ще
бъде представена от Алек-
сандра Фейгин при жени-
те и Лари Луполоувър при
мъжете. В последните 10
години България нямаше
представител на световно
първенство при мъжете.

За последно на шампи-
онат на планетата участ-
ва Георги Кенчадзе - в То-
рино (Италия) през 2010
година. Тогава той се на-
реди на 40-о място от 46
участници в кратната прог-
рама и отпадна от надп-
реварата, тъй като според
регламента за волната се
класират само първите 24
фигуристи.

Лари Луполоувър ,
Александра Фейгин и
танцовата двойка Мина
Здравкова и Кристофър
Дейвис ще участват на
шампионата на Европа
по фигурно пързаляне,
който започва днес в
Грац (Австрия). ç
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Рафаел Надал стартира с категорична победа участието
си на Australian Open

Снимки Пресфото БТА

Биатлонистът Владимир Илиев и
националката по борба Тайбе

Юсеин бяха отличени от
Министерството на младежта и

спорта (ММС) и Българския
спортен тотализатор (БСТ) за

най-добри спортисти през
изминалата година. Илиев
спечели сребърен медал в

индивидуалната дисциплината на
20 километра на световното

първенство в Йостерзунд,
Швеция, а Тайбе Юсеин пък

стана европейска шампионка и
получи сребро на световния

шампионат. За отбор на
годината бе обявен национални-

ят ансамбъл по художествена
гимнастика - Симона Дянкова,

Стефани Кирякова, Мадлен
Радуканова, Ерика Зафирова и

Лаура Траатс спечелиха бронз в
многобоя и сребро от финала с
топки на световното първенство

в Баку. Треньор номер 1 на
България станаха Весела
Димитрова (художествена

гимнастика) и Иван Иванов
(вдигане на тежести).

гайки победа в мач №200
в турнирите от Големия
шлем. Шампионът в
Мелбърн от 2014 г. ели-
минира Дамир Джумхур
след 7:5, 6:7(4), 6:4, 6:4.
Вавринка ще играе сре-
щу Миомир Кецманович
или Андреа Сепи във
втория кръг.

В друг мач Карен
Хачанов осъществи обрат
над 196-ия в света Марио
Вилейя (Испания) - 4:6,
6:4, 7:6(4), 6:3. 23-годиш-
ният руснак се наложи
за близо три часа игра,
реализирайки 10 аса,
печелейки 81% от точките
на първи сервис, както и
71% на втори начален
удар. Във втори кръг
Хачанов ще играе срещу
Микаел Имер (21-годишен
швед), който отстрани
Ясутака Учияма.

Финалистът на
Australian Open от 2018
година Марин Чилич
нямаше проблеми на
старта. 31-годишният
хърватин отвя с 6:3, 6:2,
6:4 Корентен Муте (20-
годишен французин).
Следващият мач на
Чилич ще бъде срещу
друг французин - Беноа
Пер, който елиминира
Седрик-Марсел Щебе -
6:4, 3:6, 6:3, 6:7(2), 6:0.

Световният №1 Рафаел
Надал постигна катего-
рична победа с 3:0 сета
над Уго Делиен и се
класира за втория кръг
на турнира. При завръ-
щането си на "Род Лей-
вър Арена" испанецът
надделя срещу 26-годиш-
ния боливиец с 6:2, 6:3,
6:0 за малко над два
часа. Това беше 62-рата
победа за Рафа на Отк-

ритото първенство на
Австралия по тенис.

"Радвам се за позитив-
ния старт. Винаги е
хубаво, когато можеш да
спечелиш в три сета.
Радостен съм, че се
завърнах тук", коментира
Надал веднага след
победата над Делиен.

"Нямах много време за

подготовка. Завърших
ATP Къп и започнах
веднага това много
авторитетно състезание",
добави Матадора, който
е шампион на Australian
Open от 2009 г.  Следва-
щият съперник на Надал
в Мелбърн ще бъде
Федерико Делбонис или
Жоао Соуса. ç
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00.00 „Лява политика“ с Александър Симов
(п)

01.00 „Следобед с БСТВ“   (п)
03.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)
04.00 „Общество и култура“ с Иван Гранитс-

ки   (п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ - сериал    (п)
06.30 Документален филм
07.00 „Безценната перла“ – сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Лява политика“ с Александър Си-

мов  (п)
09.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев    (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  - сериал
12.05 „Холивудски знаменитости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“- сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова   /І част/
15.30 Новини
15.45 „Следобед с БСТВ“  /ІІ част/
16.15 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: „Пъзел“ (2013 г.),

Румъни режисьор Андрей Зинка, в
ролите Дан Нуту, Адриан Титиени, Йо-
ана Павелеску и др. (п)

18.05 „Холивудски знаменитости“
18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „За историята  свободно“ с водещ

проф. Искра Баева
21.00 Киносалон БСТВ: „Рябинов валс“ (2009

г.), Русия режисьори Альона Семьоно-
ва и Александър Смирнов, в ролите
Карина Андоленко и др.

22.40 Новини  (п)
23.30 „Актуално от деня“   (п)

ÁÍÒ 1

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

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Ганьо Балкански се завърна от Европа

тв филм /4,последна част/
14.05 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Точица анимационен филм
14.45 Сид - дете на науката 2 анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед тв филм /4

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Досието на Георги Парцалев
22.00 Концерт на "Петър Славов квартет"

Пловдив джаз фест 2019
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият върколак 4 12-сериен тв филм

/САЩ, 2014г./, 1 епизод, режисьор
Тим Андрю, в ролите: Тайлър Поузи,
Холанд Роудън, Дилън О'Брайън, Шели
Хенинг и др. (12)

00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл /п/
02.15 Завръщане в Брайдсхед тв филм /4

епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Младият върколак 4 тв филм /1 епи-

зод/п/ (12)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

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

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп.32
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.7

еп.55
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.4

еп.5
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп.53
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.2

еп.10
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сериал,

еп.71
22.30 "Медичите" - сериал, с.3 еп.6
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с.4 еп.11
01.00 "Смелите" - сериал, еп.5
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.10 "Карбовски: Втори план" /п./ - доку-

ментална поредица
04.50 "Втори шанс" - сериал, еп.34

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.13
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Ро-

боти под прикритие" - сериал, с.4 еп.16
- 19

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.4 еп.21
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.13
10.00 "Стрелата" - сериал, еп.1
11.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.6
12.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.5
13.00 "Емпайър Стейт" - криминален, трилър

(САЩ, 2013), режисьор Дито Монтиел,
в ролите: Лиъм Хемсуърт, Майкъл Анга-
рано, Дуейн Джонсън, Ема Робъртс и
др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.4 еп.22
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.14
17.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.6
18.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.7
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп.2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мекси-

ко" - сериал, еп.5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Девет живота" -

екшън (Аруба, САЩ, 2004), режисьор
Дейвид Карсън, в ролите: Уесли Снайпс,
Адеуале Акиной Агбадже, Джаклин Об-
радорс, Стюарт Уилсън, Райчо Васи-
лев, Велизар Бинев, Асен Блатечки и
др.

00.00 "Наркос: Мексико" - сериал, еп.5
01.00 "Животинско царство" - сериал, с.3

еп.1
02.00 "Стрелата" - сериал, еп.2
03.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.6
04.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.9

еп.21, 22
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Семейна война" - комедия, романти-

чен (Великобритания, Канада, 2008),

режисьор Стивън Елиът, в ролите: Дже-
сика Бийл, Бен Барнс, Кристин Скот
Томас, Колин Фърт, Кимбърли Никсън
и др.

12.00 "По-добре късно, отколкото никога" /
п./ - сериал

13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп.28
18.00 "По-добре късно, отколкото никога" -

сериал, еп.4
19.00 "Супермаркет" - сериал, с.2 еп.12, 13
20.00 "Новите съседи" - сериал, с.8 еп.6
22.00 "Кухня" - сериал, еп.3, 4
23.00 "Изгубеняци" - сериал, с.2 еп.5, 6
00.00 "Семейна война" /п./ - комедия, роман-

тичен (Великобритания, Канада, 2008)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "По-добре късно, отколкото никога" /

п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал, с.3
еп.22

08.00 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), режисьор Дейвид О. Ръсел, в
ролите: Дженифър Лорънс, Робърт Де
Ниро, Едгар Рамирес, Даян Лад, Вър-
джиния Мадсън, Изабела Роселини,
Брадли Купър, Даша Поланко, Елиза-
бет Рьом, Дона Милс, Дрина Де Ниро
и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал, еп.1, 2
13.00 Телепазар
13.15 "ПараНорман" - анимация, комедия,

приключенски (САЩ, 2012), режисьо-
ри Сам Фел и Крис Бътлър

15.15 "Мостът на шпионите" - трилър, истори-
чески, драма (САЩ, 2015), режисьор
Стивън Спилбърг, в ролите: Том Ханкс,
Марк Райлънс, Алън Алда, Остин Стоу-
ъл, Ейми Райън, Били Магнюсън, Ив
Хюсън, Доменик Ламбардози, Себасти-
ан Кох и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Несломим" - биографичен, драма, ис-

торически (САЩ, 2009), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Морган Фрийман,
Мат Деймън, Скот Истууд, Ленгли Кър-
кууд, Джулиън Люис Джоунс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Шаферки" - коме-

дия, романтичен (САЩ, 2011), режи-
сьор Пол Фийг, в ролите: Кристен Уиг,
Мая Рудолф, Роуз Бърн, Ребъл Уилсън,
Мелиса Маккарти, Бен Фалкон, Крис
О`Дауд и др.

23.30 "Директно от Комптън" - музикален,
биографичен, драма (САЩ, 2015), ре-
жисьор Ф. Гари Грей, в ролите: О`Шей
Джаксън мл., Кори Хокинс, Джейсън
Мичъл, Нийл Браун мл., Алдис Ходж,
Марлон Йейтс мл., Кара Патерсън,
Алекзандра Шип, Пол Джиамати и др.

02.30 "Фамилията" /п./ - сериал, еп.2

03.30 "21 грама" - драма, трилър (САЩ,
2003), режисьор Алехандро Г. Иняри-
ту, в ролите: Шон Пен, Бенисио Дел
Торо, Наоми Уотс, Дани Хюстън, Шар-
лот Генсбур, Еди Марсан, Джон Ру-
бинстайн, Мелиса Лио, Клиа ДюВал и
др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм, се-
зон 6 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично преда-

ване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване на

NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериен филм, сезон

2
22.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм, се-

зон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериен филм, сезон 4
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Слънце и луна" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
07.00 "Моят ангел пазител" - романтична

драма с уч. на Алиса Милано, Стокард
Чанинг, Иван Сергей, Ерик Уинтър,
Кристин Бут и др. /п/

08.50 "Сестрите на младоженеца" - семеен
филм с уч. на Малез Джоу, Джеръми
Съмптър, Савана Джейд и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Любов на леда" - романтична драма с

уч. на Джули Берман и др.
13.45 "В кадър"
14.20 "Да спасиш Медисън" - романтична

драма с уч. на Алона Тал, Итън Пек, Зак
Лайвли, Си Томас Хауъл и др. /п/

16.10 "Пърл Харбър" - военна драма с уч. на
Бен Афлек, Алек Болдуин, Том Сайз-
мор, Кейт Бекинсейл, Джон Войт, Куба
Гудинг мл., Джош Хартнет и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Боен кон" - военна драма с уч. на
Емили Уотсън, Дейвид Тюлис, Питър
Мълан, Джеръми Ървин, Том Хидълс-
тън, Бенедикт Къмбърбач, Дейвид Крос,
Еди Марсан и др.

00.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

01.00 "Тя" - романтична драма с уч. на Хоакин
Финикс, Ейми Адамс, Руни Мара и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 22 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

СЛЪНЧЕВО ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 13

ВОДОРАВНО: "Само тебе". "Ирина". Далекомер.
Кар (Алфонс). Лариса Латинина. Щит. СИНАЛАР.
Винит. Валер (Мак). Ва. Накова. "Онорин". Рета-
мар (Роберто). "Никита". "Баник". "Вик". "Га". Не.
Инана. Отоми. Си. "Ирен". Велит. "Рави". Емар (Гюс-
тав). Лена. "Атала". Ав. Тил. Ренан (Ернест). Рапа-
ло. Тика. Абадо (Клаудио). Ук. Тиволи. Анатани. Ка-
никати. Оли. Сенатори. Аника. Тоти (Франческо).
Иса. "Инат". СИВИК. Сарасате (Пабло).
ОТВЕСНО: "Падащи небеса". Етикети. Марината.
Иван Иванов. "Политикани". Итаконати. Тес ("Тес
от рода Д'ъбървил"). Томини. Аналитик. Бекас. Ва-
карел. "Ико". Боливар. Немара. "Арис". СЕМАНА.
Вана. Абатиса. Еталони. Рапани. Ар. Кирил Ени-
ков. Вада. Нарок. Тел. Лотонис. Пикир. "Риголе-
то". "Алина". Нан. Витамини. Уникат. Каравана. Ита-
лики. АТЕ.

Днес температурите
ще се повишат още и
минималните ще са от
минус 4 до плюс 2, а
дневните - от 7 до 12-
13 градуса. Ще духа за-
паден вятър, слаб до
умерен, в западната
част на Дунавската рав-
нина - временно силен.

В четвъртък и петък главно дневните температури ще се
понижат с няколко градуса и ще бъдат в интервала от 3 до 8
градуса.

През почивните дни отново ще се затопли и според предва-
рителните прогнози дневните стойности ще достигнат 7 до 12
градуса, в неделя - с още 2-3 градуса по-високи.

bTV Cinema, 21:00 ч., "Шаферки" - комедия,
романтичен (САЩ, 2011), режисьор Пол Фийг, в
ролите: Кристен Уиг, Мая Рудолф, Роуз Бърн,
Ребъл Уилсън, Мелиса Маккарти, Бен Фалкон,

Крис О`Дауд и др.
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Помощникът на Стойчо
Младенов в Кайсар -
Тодор Янчев, даде интер-
вю пред Sportal.bg в
Турция. Бившият капитан
на ЦСКА говори както за
футбола в Казахстан, така
и за efbet Лига, която
следи от чужбина. "Благо-
дарен съм, че имам
възможност да работя с
един от най-добрите
специалисти в България -
Стойчо Младенов. Попи-
вам от него всяка футбол-
на ситуация, имам амби-
ция и мечти да следвам
треньорството, нужните
лицензи си ги имам, но
действам стъпка по
стъпка. Първенството на
Казахстан си има своя
специфика, всяка година
им е по-добра. Астана
стана хегемон благодаре-
ние на Мъри Стоилов,
всяка година играят в
Европа. В България това

Òîäîð ßí÷åâ: Ëóäîãîðåö å äîñòà
êðà÷êè ïðåä ÖÑÊÀ è Ëåâñêè
В казахстанското футболно първенство могат да играят до
шестима чужденци, разкри помощникът на Стойчо Младенов

Âåòåðàí êðèòèêóâà ìåíèäæúðà
íà Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä

70 000 лева премия
ще получи треньорът
Милош Крушчич,
ако ЦСКА спечели Купата на
България. От Борисовата
градина са решили да
стимулират максимално
спортно-техническия щаб и
футболистите, гарантирайки
им големи премии при краен
успех в борбата за трофея.
На четвъртфиналите ЦСКА
извади късмет, тъй като ще
премери сили с Ботев
(Враца). Големият мач на тази
фаза от турнира е между
Левски и Лудогорец.

Отборът на Дунав (Рс)
продължава
със селекцията, след като
привлякоха вратаря Хуго
Кюсоли Гумиеро, който за
последно пазеше за Велбъжд
(Кюстендил). Това е петият
нов в Дунав през зимната
пауза. В същото време
изпълнителният директор на
клуба Огнян Цветанов призна
за финансова криза. Той
заяви, че футболистите ще
получат заплати, но не се
знае дали ще има пари за
участие в пролетния дял на
Първа лига.

Астън Вила осъществи
любопитен
трансфер, привличайки
национал на Танзания. Клубът
от Бирмингам представи 27-
годишния Мбвана Самата.
Договорът му е за 4 години и
половина. Вила взе Самата от
белгийския Генк. За правата
му бирмингамци плащат 10
милиона паунда.  Самата се
превръща в първия футболист
от Танзания, който ще играе
във Висшата лига.

:

Íàêðàòêî

43-годишният Тодор Янчев признава, че има още какво
да учи в треньорския занаят

Ветеранът Йън Райт на-
падна мениджъра на Ман-
честър Юнайтед Оле-Гунар
Солскяер за контузията на
Маркъс Рашфорд. Напада-
телят ще отсъства от те-
рените най-малко шест
седмици, а според някои
лекари той може да се по-
яви отново в игра чак след
три месеца.

"Солскяер каза, че е зна-
ел за проблема на Рашфорд
и въпреки това го пусна
срещу Уулвърхямптън. Това
означава, че той мисли по-

вече за себе си, отколкото
за играча. Постави себе си
пред здравето на Рашфорд.
Заради това Солскяер за-
губи един от най-важните си
играчи за дълго време", от-
сече легендата на Арсенал
Райт пред Би Би Си.

Маркъс влезе като ре-
зерва при победата с 1:0
над Уулвърхямптън в тур-
нира за Купата на Англия,
но само след 15 минути иг-
ра получи удар в гърба,
който не му позволи да до-
играе срещата. ç

го направи Лудогорец. В
Казахстан имат право да
играят шестима чужденци,
другите трябва да са
казахстанци", каза Янчев.

"Всички фенове на
ЦСКА искаме да виждаме
отбора на първо място,
но в момента Лудогорец е
доста крачки пред "черве-
ните" и Левски. Тази
година приятно впечатле-
ние ми прави Локомотив
(Пловдив), но пак казвам,
че селекцията и начинът
на работа в Лудогорец е
на доста високо ниво.
Надявам се година след
година ЦСКА да намери
своя шампионски път",
продължи бившият капи-
тан на "червените".

"ЦСКА 1948? Те следват
своя път, по който тръгна-
ха. След края на този
сезон може би ще са в
"А" група. И там има
доста привърженици,

Тренировката на Тотнъм в
понеделник е била белязана
от скандал. "Дейли Мейл"
твърди, че на заниманието
са прехвърчали искри меж-
ду мениджъра Жозе Моури-
ньо и защитника Дани Роуз.

които подкрепят ЦСКА
1948 - всеки има право на
избор, следим какво
става в българския фут-
бол. Мога да кажа на

Íàïðåæåíèå íà òðåíèðîâêàòà íà Òîòíúì

Една от звездите на Мачестър Юнайтед - Маркъс Рашфорд, получи тежка контузия
по време на мача с Уулвърхямптън

всички цесекари, че ги
обичам. Подкрепяме
ЦСКА от далечен Казахс-
тан", сподели Янчев пред
камерата на Sportal TV. ç

Левият бранител потърсил
обяснение от Специалния за-
що не го е включил в съста-
ва за мача с Уотфорд в съ-
бота, завършил 0:0.

Португалският специалист
решил, че Роуз не може да

играе заради травма в гър-
ба. Защитникът обаче е на
друго мнение и обяснил на
Моуриньо, че не е имал ни-
какви проблеми и е можел
да бъде на терена при госту-
ването на "стършелите".

Впоследствие двамата са
имали пререкания, като спо-
ред присъстващите на тре-
нировката на Тотнъм се е
стигнало до разговори на ви-
сок тон. Някои играчи дори
са останали недоволни от ре-
акцията на Роуз и поведени-
ето му спрямо Моуриньо. ç

Френският национал Ки-
лиан Мбапе се изказа лас-
каво за играта на европей-
ския клубен шампион и ли-
дер във Висшата лига - Ли-
върпул. "Това, което Ливър-
пул прави в момента, е не-
вероятно. Та те са като ма-
шини! Отборът напипа точ-
ния ритъм и изглежда като
готов да не спира. Тимът ня-
ма нито една загуба. Кога-

Ôðåíñêè íàöèîíàë õâàëè
Ëèâúðïóë то ги наблюдаваш, всичко

изглежда толкова лесно, но
в действителност не е та-
ка", заяви Килиан Мбапе
пред Би Би Си

"Тези футболисти са със-
редоточени, играят през три
дни и само побеждават, по-
беждават и побеждават. Се-
га проблемът е, че всички
гледат Ливърпул и всички
се питат какво можем ние
да направим срещу този
противник", добави френс-
ката звезда на ПСЖ. ç


