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Отварят танцови зали, театри
и опери за работа на закрито
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БСП предлага специален закон
за развитие на Северозапада
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Ï
олека започнахме да се връщаме към нормал-
ното си съществуване, ето - започнахме отново
да изпращаме децата си на градини и ясли. Пак
така - несмело и полека. Ключовото при охлаб-
ването на мерките е всяка от тях да е с преме-
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617 „ìúðòâè“
Â êðàÿ íà
2019 ãîäèíà òå
ñà ñ 26 ïîâå÷å
â ñðàâíåíèå
ñ 2018 ãîäèíà

бщо 617 села в страната са
без население или с едно-
цифрен брой жители, показ-
ва справка на БТА, напра-
вена в Националния регис-
тър на населените места на
НСИ за броя на жителите
по селища към 31 декември
2019 година. Към същата
дата в страната има общо
5257 населени места, от ко-
ито градовете са 257. От
всички 4998 села в Бълга-
рия точно 617 са без насе-
ление или с едноцифрен
брой жители, т. е. с 26 по-

вече в сравнение с предход-
ната 2018 година, сочат
данните. Общият брой на
селата с едноцифрен брой
жители е 446, а 171 са на-
селените места, в които ня-
ма нито един постоянен оби-
тател, като сред тях е и "най-
младото" село у нас - Свети
Константин. Селата без на-
селение се увеличават със
7 в сравнение с 2018 г. С
един жител в страната са
точно 69 села. По двама ду-
ши население има в 63 на-
селени места, а по трима -

в 46 села. 45 населени мес-
та в България са с по чети-
рима жители. С по пет ду-
ши постоянно население са
44 села, а с по шестима жи-
тели - 37 села. Общо 44 се-
ла имат по седем жители,
други 55 са с по осем обита-
тели, а 43 села са с девет
души население.

рен риск. А когато става дума за децата ни - внимание-
то ни е задължително да е още по-заострено. Затова и
не е учудващо, че когато градините и яслите отвориха
отново врати - едва 14% от родителите изпратиха деца-
та си на детска градина в София. В първия ден на
отварянето на детските градини у нас родителите на
6348 деца ги заведоха на детска градина, а други 489
деца - в самостоятелните ясли. Това прави около 14%
от всички деца, които посещават детски градини, и под
25% от децата, които посещават самостоятелните ясли,
съобщиха от Столичната община. Тази година за място в
столичните детски градини и ясли кандидатстваха общо
18 806 деца, от които 1793 за преместване в друго
детско заведение. На първо класиране бяха приети 9102
деца. Остават 3048 свободни места, за които ще се
борят децата в следващите класирания.

Иначе - двойно повече родители бяха изразили же-
лание в анкетите, които общината организира през ми-
налата седмица, да ползват услугите на детските гради-
ни и ясли. В София работят 173 детски градини и 24
самостоятелни ясли. Обаче почти половината деца ос-
танаха извън детските градини в София след първо
класиране. И това не са голи числа, а реалност, позната
на много родители, което наричаме все още нормалност.
И продължаваме да живеем в нея. Въпреки дитирамбите
и партийно насочените хвалби и самохвалства. Иначе
числата говорят сами към каква нормалност се връща-
ме и искаме ли?! Припомням ви една харесала ми мъд-
рост - ако можеш да убедиш баба си, че не си гладен,
можеш всичко.

Любомир ЦАНКОВ

села у нас

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Áåðëèí ïðåïîðú÷à
îãðàíè÷åíèÿ
äî 29 þíè

Големият ни фокусник Ас-
тор се включи в кампа-
нията за набиране на
средства в подкрепа на
Левски. "Добре е всички
да помагаме. Пускайте
повече SMS-и", призова-
ва илюзионистът в крат-
ко видео, заснето от
привърженици на клуба
от Варна. "В Шумен дой-
де Пашов, който беше
втори вратар на Левски.
Ходех и стоях зад вра-
тата, за да му подавам
топката. Станах фен на
Левски заради него. Ве-
ликият Лепас (Асен Ле-
пас, един от учителите
на Астор - б.р.) ме пока-
ни на мач на Левски с
Гунди и Котков. Аспару-
хов беше номер 1, най-
елегантният и интелиген-
тен футболист, който сме
имали. Цяла седмица бях
като болен след случи-
лото се с тях на Вити-
ня", казва майсторът на
фокусите пред "Мериди-
ан Мач".  ç

Ìàãúò Àñòîð
ïîìàãà
íà Ëåâñêè

Германското правител-
ство препоръчва на про-
винциите да продължат
ограниченията за соци-
ални контакти до 29
юни, но същевременно
да ги смекчат, пише в.
"Билд". Според централ-
ните власти до края на
юни събиранията на об-
ществени места не би-
ва да включват над 10
души. Остава в сила и
правилото за спазване
на дистанция от 1,5 м.
Всяка провинция може
сама да взема решения
за  режима. Заразените
с коронавируса в Гер-
мания са общо към 179
000 души и 162 000 ве-
че са оздравели. Стра-
ната постепенно вдига
ограниченията, наложе-
ни заради пандемията
преди над 2 месеца. В
повечето федерални про-
винции вече работят му-
зеите, детските градини
и училищата.  ç

ÎÎ

Руският президент
Владимир Путин обяви
на съвещание с минис-
търа на отбраната Сер-
гей Шойгу, че парадът
по случай Деня на по-
бедата (9 май) ще се
състои на 24 юни. "За-
повядвам да започне
подготовката за воен-
ния парад в чест на 75-
годишнината от побе-
дата във Великата оте-
чествена война в сто-

< 4

Ïóòèí íàñðî÷è Ïàðàäà íà ïîáåäàòà çà 24 þíè
Ìàðøúò íà
„Áåçñìúðòíèÿ
ïîëê“ ùå ñå
ïðîâåäå
íà 26 þëè

деня, в който през 1945
г. се е състоял легендар-
ният, исторически па-
рад на победителите, ко-
гато по "Червения пло-
щад" преминаха бойци-
те, сражавали се под
Москва, защитавали
Ленинград, воювали
под Сталинград, осво-
бодили Европа и щур-
мували Берлин", даде
заповед президентът.

Руските медии при-

помнят, че исторически-
ят парад 24 юни 1945
г. в чест на победата
над фашистка Германия
е приет от маршал Ге-
оргий Жуков, а коман-
дващ е бил маршал
Константин Рокосовски.

Президентът предло-
жи също така маршът
на "Безсмъртния полк"
да се проведе на 26
юли, в Деня на Воен-
номорските сили.  ç

лицата на Русия Моск-
ва и други градове. Ще
го направим на 24 юни,

София.
От вчера
работа
подновиха
176 детски
градини
в столицата,
както и
24 самостоя-
телни детски
ясли.
На снимката:
Медицинска
сестра
измерва
температура-
та на дете
в 18-о ОДЗ
"Детски
свят".

Снимка
Пресфото
БТА
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Започва проучване
сред лекарите за
проблемите от
пандемията
Българският лекарски съюз
(БЛС) започна национално
социологическо проучване
сред лекарите за здравни-
те проблеми, които
пандемията от Covid-19
предизвика, съобщи БНР.
Целта на изследването е
да се посочат здравните
проблеми сред лекарите,
обезпечеността с лични
предпазни средства и
трудностите, които епиде-
мията от коронавируса.
Лекарите ще бъдат питани
и дали са ставали жертва
на агресия по време на
работа. Проучването на
БЛС е първо по рода си от
десетилетия, посочват от
организацията. То е
анонимно и ще включва
21 въпроса. Ще бъде
направено чрез телефон
сред хиляда лекари от
цялата страна и от всички
звена на здравната
система. От БЛС посочват,
че само обективната
информация, получена от
колегите им от страната
ще даде реалната картина,
ще очертае проблемите и
поуките за в бъдеще.
Националното проучване
сред лекарите ще бъде
осъществено от социоло-
гическа агенция "Тренд".
Общинската IV градска
болница в София
приема пациенти без
направление
Общинската Четвърта
градска болница в София
приема пациенти без
направление от личен
лекар. Изненадваща
проверка за спазване на
мерките за дезинфекция
заради COVID-19 направи
зам.-кметът по здравео-
пазване Дончо Барбалов.
В лечебното заведение
има обособено отделение
за лечение на пациенти с
коронавируса, но са
изписани всички, тъй като
са оздравели. Има дезин-
фектант на входа, контрол,
ръководството е взело
мерки за контрол на
достъпа, отбеляза Барба-
лов. Доц. Аркади Иванов,
директор на болницата,
заяви, че лечебното
заведение е продължило
да функционира въпреки
ситуацията с COVID-19,
защото пациентите
продължават да боледуват
и от други болести... През
целия този период основ-
на наша грижа беше
персоналът да остане
здрав, за да може да
оказва медицинска помощ
на пациентите.

Танцовите зали, театри-
те и оперите вече могат
да работят и на закрито,
стана ясно след среща на
представители на танцо-
вите съюзи и Съюза на
артистите с министрите
на здравеопазването
Кирил Ананиев и на
културата Боил Банов,
съобщи БНТ. Врати отва-
рят всички зали, физкул-
турни салони, частни и
държавни репетиционни,
читалищни сцени и детски
школи. При функционира-
нето им трябва да бъдат
спазвани стриктно всичко
противоепидемични
изисквания. В танцовите
зали могат да се събират
не повече от 20 души на
разстояние 4 метра един
от друг. Готови сме да
спазваме всички мерки,
които ни бъдат предписа-
ни. Трябва да мислим и
за психическото здраве,
заяви Джейлян Демирев,
ръководител на фолкло-
рен клуб "Северняците" и
член на УС на Асоциация-
та на хореографите у нас.
Около 2 милиона души в
България използват
танците в различните

жанрове за разтоварване.
А това най-вече помага
като цяло за нацията,
подчерта Демирев. На
срещата присъства и
председателят на Съюза
на артистите в България
Христо Мутафчиев, който
обяви, че се увеличава
процентът на присъствие
в театралните зали на
открито на 50%, а на
закрито - на 30%. Абсурд
е да не ни позволяват да
вкарваме публика. Надя-
ваме се на мярката до
30% капацитет. Всички

Íàêðàòêî

:

Îòâàðÿò òàíöîâè çàëè, òåàòðè
è îïåðè çà ðàáîòà íà çàêðèòî

14% îò ðîäèòåëèòå â Ñîôèÿ ñà èçïðàòèëè äåöàòà ñè íà ãðàäèíà

Îêîëî 2 ìèëèîíà
äóøè â Áúëãàðèÿ
èçïîëçâàò
òàíöèòå â
ðàçëè÷íèòå
æàíðîâå çà
ðàçòîâàðâàíå

В първия ден на отварянето
на детските градини в София ро-
дителите на 6348 деца ги заве-
доха на градина, а други 489 де-
ца посетиха самостоятелните дет-
ски ясли. Това прави около 14 %
от всички деца, които посеща-
ват детски градини и под 25 %
от децата, които посещават са-
мостоятелните ясли, съобщи Сто-
лична община, цитира резулта-
тите БНТ. От вчера в София ра-
ботят 173 детски градини и 24
самостоятелни ясли. Всички де-
ца, които са здрави и се чувст-

Ôàëøèâè èìåéëè îò èìåòî íà "Áúëãàðñêè
ïîùè" îáåùàâàò íàãðàäè ñðåùó ëè÷íè äàííè

открити пространства ще
бъдат до 50% капацитет, а
в закритите до 30%, това
са временни мерки. Става
дума за читалищните и за
театралните сцени. Въп-
рос на планировка е кога
ще отвори всеки театър,
обясни председателят на
Съюза на артистите в
България Христо Мутафчи-
ев пред "Канал 3".

Ако за публиката могат
да се вземат мерки - 2 м
дистанция при влизане,
през стол, през ред, с
предпазни средства, не

можем да кажем как ще
опазим колегите си на
сцената. Актьорите ще
подписват декларации, че
излизат на сцената на своя
отговорност. Те са най-
незащитени. Трябва да има
лична отговорност за всеки
от тях, получих гаранция,
че ако някои се страхуват
за здравето си и не желаят
да излязат на сцената,
няма да търпят санкции от
работодателите си. Голяма
част от театрите вече
планират спектакли на
открито, допълни той.ççççç

ват добре, имаха право да посе-
щават детските заведения. Вся-
ка сутрин здравословното със-
тояние на децата ще се прове-
рява от медицинския персонал
на детската градина. Директори-
те имат задача да организират
ежедневна дезинфекция на дет-
ските площадки и 4 пъти на ден
дезинфекция на помещенията.
Децата ще прекарват по-дълго
време на навън в игра на детс-
ките площадки. Посещенията на
родители вътре в помещенията
остава забранено. ççççç

Фалшиви съобщения от името
и с логото на "Български пощи" се
разпращат на получатели с обе-
щанието за награди, съобщиха от
пощите. "Наградата" е мобилен те-
лефон, като за целта трябва да се
потвърди участие, предоставяйки
лични данни (електронен адрес,
данни от дебитна или кредитна кар-
ти и др.) и да заплати такса. В
други случаи в съобщението се уве-

домява, че клиентът има пратка и
трябва да заплати определена су-
ма за нейното получаване, като е
необходимо да предостави данни
от банкова карта и др.

От "Български пощи" ЕАД зая-
вяват, че не изпращат тези съоб-
щения, не провеждат анкети или
игри, не раздават награди, не изис-
ква по имейл заплащане на такси
за доставка и при никакви поводи

не изискват лични данни от де-
битна или кредитна карта за дос-
тавката. Те предупредиха, че имей-
ли, които не носят официалния ад-
рес и не произхождат от домейна
на дружеството, не следва да се
приемат за достоверни. Томболи
и игри, които не са обявени на
официалната страница на дружес-
твото, не съществуват, добавиха
още от пощите.ççççç
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"Развитието на Северо-
западния регион е наша
последователна политика
във времето. Сега говорим
за нещо, поставено на
масата - конкретен зако-
нопроект, който ще бъде
внесен в парламента след
обществено обсъждане и
обсъждане с всички пар-
ламентарни групи. Предла-
гаме специален закон,
създаващ инструментари-
ум на държавата за фи-
нансиране на този регион",
заяви секретарят на ПГ на
"БСП за България" Филип
Попов пред БНР. По
думите му предложението
на левицата е всяка
година да има специален
Фонд със 100 милиона
лева в бюджета на държа-
вата и този фонд да се
управлява от Управителен
съвет. Той подчерта, че от
БСП са описали в закона
си и от кого трябва да се
състои управителният
съвет, както и как се
вземат решенията.

Част от предложенията
на левицата, свързани с
разходването на фонда,
са: създаване на индустри-
ални паркове, субсидиране
на жилищни програми,
студентски стипендии
срещу гарантирано връща-
не на учещите в региона,
налагането на регионални
туристически продукти.

"Нужна е повече грижа
на държавата за изостава-
щите региони, защото те
сами не могат да се
измъкнат без целенасоче-
на помощ", категоричен е
депутатът. Той коментира,
че след пилотния проект
със Северозапада такива
предложения трябва да
има и за регионите Стран-
джа-Сакар и Родопите.
"Това е първата реална
стъпка за развитие на
Северозападния регион",
каза още Попов.

"В България няма
инвестиции и капитали,
защото няма хора - и

Ôîíä ñ åæåãîäíà ñóìà îò 100 ìèëèîíà ëåâà, ïîäïîìàãàù
èíâåñòèöèèòå, îáðàçîâàíèåòî è äåìîãðàôñêàòà ïîëèòèêà,
å ÷àñò îò ìåðêèòå, ïðåäëàãàíè îò ñîöèàëèñòèòå

ÁÑÏ ïðåäëàãà ñïåöèàëåí çàêîí
çà ðàçâèòèå íà Ñåâåðîçàïàäà

Събития
” 1328 г. - Филип VI, първи
представител на династията
Валоа, става крал на
Франция.
” 1703 г. - Руският цар
Петър Велики основава
Санкт Петербург.
” 1850 г. - Населението в
Белоградчишко се вдига на
въстание, прераснало в цяла
Северозападна България и
известно като Видинско
въстание.
” 1866 г. - В Букурещ е
създаден Таен български
централен комитет (ТБЦК),
приемник на който по-късно
става БРЦК.
” 1870 г. - Васил Левски
преминава от Румъния в
България със задачата да
създаде мрежа от местни
революционни комитети.
” 1943 г. - Втората светов-
на война: Създаден е
Национален фронт на
съпротивата във Франция.
” 1994 г. - Съветският
писател дисидент Александър
Солженицин се завръща в
родината си след 20-
годишно принудително
изгнание в САЩ.

Родени
” 1894 г. - Дашиъл Хамет,
американски писател
” 1903 г. - Никола Фурна-
джиев, български поет
” 1918 г. - Ясухиро Накасо-
не,
” 1923 г. - Хенри Кисин-
джър, Държавен секретар на
САЩ, Нобелов лауреат
” 1964 г. - Елена Йончева,
българска журналистка и
член на Европейския парла-
мент
” 1967 г. - Пол Гаскойн,
английски футболист
” 1970 г. - Бианка Панова,
българска гимнастичка
Починали
” 927 г. - Симеон I, цар на
българите
” 1564 г. - Жан Калвин,
швейцарски религиозен
реформатор
” 1840 г. - Николо Пагани-
ни, генуезки виолист и
композитор

Íà òîçè äåí

:

обратното. Трябва да
разчупим този омагьосан
кръг чрез целенасочени
мерки на държавата. Това
ще стимулира търговията и
оставането на българите
по родните им места.
Няма по-хубаво от това
човек да може да се
развива в родното си
място и държавата да му
помогне за това", смята
още народният представи-
тел от левицата.

"Кохезионната политика
и частични единични
мерки на различни прави-
телства не дадоха резултат
и Северозападният регион
продължава чувствително
да изостава в своето
развитие." Това заяви
председателят на БСП
Корнелия Нинова във
Враца, където представи
законопроекта за държав-
ния фонд за устойчиво
развитие на Северозапад-
на България.Тя обясни, че
икономическите и социал-
ните последици от кризата
ще засегнат най-силно по-
слабите региони и ще
доведат до още по-големи
неравенства: "На липсата
на производство, безрабо-
тицата, пустеещата земя и
обезлюдени села трябва
да се отговори с ясен и
комплексен план за догон-
ващо развитие. Ние имаме
такъв и го представяме
днес пред вас. Стига само
думи, внасяме закон на
Северозапада с ясни цели,
структура, финансиране и
мерки. Целта ни е разви-
тие на икономиката,
работните места и доходи-
те."

Заедно с Нинова бяха
депутатите от Северозапа-
да: Атанас Костадинов,
Николай Иванов, Стефан
Бурджев, Васил Антонов,
Чавдар Велинов, Филип
Попов, Цветан Топчиев,
Илиян Тимчев, Милко
Недялков, Анастас Попди-
митров, Валентина Найде-
нова, областни председа-

тели на БСП от общините
Видин, Монтана, Враца,
Ловеч и Плевен. Тя благо-
дари  на всички кметове,
депутати, областни и
общински структури на
БСП, експерти и жители
на петте области за съби-
раните подписки и експер-
тна помощ при изготвяне-
то на закона.

Със създаването на
фонд за държавни инвес-
тиции в Северозападна
България, обхващащ
общините Видин, Монтана,
Враца, Плевен и Ловеч, се
цели социално-икономи-
ческо развитие на Северо-
западния регион.

Неотложно е намиране-
то на инвеститори в регио-
на, като  държавата тряб-
ва да предложи стимули.
Едно от предложенията на
БСП е  фондът за устойчи-
во развитие на Североза-
падна България да разпо-
лага ежегодно със средст-
ва в размер на 100 млн.
лв., като те се инвестират
в дружества и недвижимо
имущество на територията
на общините от областите
Видин, Враца, Ловеч,
Монтана и Плевен.

БСП предлага също
фондът да подпомага

финансово общините и
стопанските субекти с
дейност в Северозапада
за изграждането на  ин-
дустриални паркове,
техническа инфраструктура
и предприятия за изкупу-
ване и преработка на
земеделска продукция
срещу 10-годишен ангажи-
мент за изкупуване на
земеделска продукция от
земеделски производители
от региона.

За да се подобри
образованието в Северо-
запада, както и да се спре
демографският срив,
мерките на БСП са субси-
диране на  проекти в
областта на висшето и
средното образование,
насочени към регионални-
те потребности. Също така
осигуряването на жилищни
програми за млади квали-
фицирани кадри и отпуска-
нето на  студентски сти-
пендии  срещу ангажимент
за завръщане и работа в
региона.

За разрешаването на
проблема с липсата на
аптечно обслужване в
региона БСП предлага
разкриването на общински
денонощни аптеки в
общинските центрове. ç

” 1876 г. - Таньо Стоянов,
български революционер
” 1910 г. - Роберт Кох,
германски учен, Нобелов
лауреат
” 1964 г. - Джавахарлал
Неру, индийски революцио-
нер и държавник

Лидерката на БСП Корнелия Нинова представи във Враца идеята
на левицата за специален закон за Българския северозапад -

най-бедния регион в целия ЕС

Централната избирател-
на комисия (ЦИК) вече е го-
това с пътна карта за дис-
танционно електронно гла-
суване. Тя е за период от
2020 до 2023 г. и в нея са
разписани основните стъп-
ки, които ЦИК ще предпри-
еме, заяви пред БНР гово-
рителят на Комисията Алек-
сандър Андреев. В пътната
карта са разписани основ-
ните стъпки, които ЦИК ще
следва да предприеме, за

ÖÈÊ èçãîòâè ïúòíà êàðòà çà äèñòàíöèîííî åëåêòðîííî ãëàñóâàíå
да може, осъществи експе-
рименталното дистанционно
електронно гласуване, уточ-
ни той. С параграф 154 от
преходните и изключителни-
те разпоредби на Изборния
кодекс беше въведено дис-
танционното електронно гла-
суване, припомни говорите-
лят на ЦИК. Тази уредба бе-
ше променена, за да може
поетапно да бъдат извърше-
ни необходимите действия,
тъй като то е свързано с

осигуряването и на елект-
ронната идентификация и
автентикацията на избира-
теля при гласуването. Екс-
перименталното дистанци-
онно електронно гласуване
трябва да бъде проведено в
три избора, включително и
в частични избори.

Въз основа на тези избо-
ри и резултатите от тях ЦИК
ще следва да изработи ана-
лиз, с който да установи как-
ви са предизвикателствата

пред електронното дистанци-
онно гласуване и в тази връз-
ка вече и да прецени зако-
нодателят дали то да бъде
въведено в изборите. А в края
на пътната карта, разбира се,
ние  очакваме да имаме един
положителен резултат, кой-
то да анализираме и на ос-
новата на него вече да нап-
равим и евентуални препо-
ръки към законодателя, по-
сочи още Александър Андре-
ев. ç
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"Профилактика, рехаби-
литация и отдих" ЕАД -
държавно дружество, ще
получи държавна помощ
по схемата, станала
известна като 60/40.
Интересното е, че в
случая компанията е 100%
собственост на Национал-
ния осигурителен институт
и според правилата на
програмата то ще получи
своята помощ от... Нацио-
налния осигурителен
институт.  При преглед на
списъците за одобрените
за помощта компании
може да се види, че
дружеството взема почти
420 000 лв. за малко над
650 души. Плащането е
станало на три отделни
транша, като последният е
за над 190 000 лв.  Парите
са разпределени за
всичките седем действащи
клона на компанията -
Бургас, Баня, Вършец,
Павел баня, Минерални

Äúðæàâíàòà "Ïðîôèëàêòèêà,
ðåõàáèëèòàöèÿ è îòäèõ"
âçåìà 420 000 ëåâà ïî ñõåìàòà 60/40

Ôèðìà íà ÍÎÈ ïîëó÷àâà
îáåçùåòåíèÿ îò... ÍÎÈ

бани, Габрово и Боровец.
Бърз преглед на интер-

нет страницата на дружес-
твото показва, че "Профи-
лактика, рехабилитация и
отдих" е лицензиран
туроператор, който е
основен изпълнител на
програмата на НОИ за
профилактика и рехабили-
тация на осигурените
лица. По смисъла на
правилата на програмата
компанията има пълното
право да кандидатства и
да бъде одобрена за
помощта. Тя е търговско
дружество и тъй като
извършва хотелиерска
дейност, е била затворена
по време на извънредното
положение. Съвсем друг е
въпросът дали държавата
трябва да прехвърля едни
пари от единия си джоб в
другия.  Припомняме, че
НОИ беше допълнително
подкрепен с един мили-
ард лева след актуализа-

цията на бюджета. Пари-
те трябва да финансират
именно програмата 60/40.

В края на април стана
ясно, че общинската
фирма "Център за градс-
ка мобилност" пък ще
получи близо 370 000 лв.
за над 900 свои служите-
ли по мярката. Компания-
та е 100% собственост на
Столичната община и
отговаря за паркирането
и градския транспорт в
София.

Припомняме, че мяр-
ката 60/40 цели да подпо-
могне заетостта, като
държавата изплаща 60%

от брутната заплата на
работниците от засегнати
от кризата предприятия,
както и 60% от осигуров-
ката, дължима от работо-
дателя. В замяна фирмите
плащат останалата част от
заплатата и осигуровките
и се ангажират да не
освобождават работници-
те си за определен пери-
од след получаването на
помощта. В противен
случай ще трябва да я
върнат. Многократно беше
напомняно, че мярката е
безвъзмездна и че реално
работи и достига до
бизнеса.ç

"Данъчни промени в условия-
та на криза не се правят. Има
много други странични фактори,
които редуцират ефекта от таки-
ва промени."  Това коментира пред
БНР проф. Даниела Бобева, ико-
номист, финансист, бивш иконо-
мически вицепремиер, препода-
вател, по повод намаляването на
ДДС за барове, дискотеки и рес-
торанти.  Според нея намалява-
нето на ставката на ДДС няма да
помогне на сектора да се възста-
нови от шока:  "Намаляването на
приходите от ДДС едва ли ще сри-
не бюджета. Въпросът е, при по-
ложение че приходите в бюджета
намаляват, разходите се увелича-
ват, дефицитът се увеличава, изг-
лежда несериозно да се правят
такива мерки точно в този мо-

Ïðîô. Äàíèåëà Áîáåâà: Âúâåæäàíåòî íà ïðîãðåñèâíîòî äàíú÷íî îáëàãàíå
îò âëàñòòà ùå áúäå ñêðèòà ôîðìà çà îáùî ïîêà÷âàíå íà äàíúöèòå

ди избори не се преструктурира
данъчна система. Въвеждането на
прогресивното данъчно облагане
ще бъде една скрита форма за
общо покачване на данъците".
Проф. Даниела Бобева смята, че
разширяването на държавния
сектор чрез създаването на но-
ви държавни предприятия е най-
бруталната форма за източване
на пари от държавата и данъкоп-
латците.

Икономистът подчерта, че
българската икономика е отво-
рена и намаляването на външ-
ното търсене ще й влияе зле:
"Лошите неща в икономиката ка-
то външна среда ще окажат вли-
яние през следващата година. Ще
абсорбираме шока от това, че
сме си стояли два месеца по къ-

мент. От гледна точка на фиска
има деструктивен ефект. От ико-
номическа гледна точка полза ня-
ма".  По думите й има теория, че
когато се намаляват данъчните
ставки, бизнесът е по-склонен да
плаща данъци, отколкото да ги
укрива.  "Но ефектът ще е марги-
нален", прогнозира тя.

В предаването "12+3" проф.
Бобева допълни:  "Всичко това
между министъра и премиера е
нещо като игра за наивници… Пре-

Имаме година, белязана от
сушата. В Североизточна Бъл-
гария текат обследвания и ко-
мисии за най-много подадени
като брой протоколи за на-
пълно пропаднали площи от
сушата. Това коментира земе-
делският министър Десисла-
ва Танева в интервю за "Ка-
нал 3". По думите й в края на
тази седмица министерство-
то ще приключи с всички из-
числения след обследванията
на земеделските площи. "Ве-
роятно ще свикаме консулта-
тивен съвет, на който да об-
съдим състоянието", обясни
ресорният министър.

Въпросът за свикване на
консултативен съвет беше
повдигнат по-рано и от  Асо-
циацията на българските зър-
нопроизводители със седали-
ще в град Генерал Тошево. На
свое заседание Управителни-
ят съвет излезе с решение да
предложат на министъра
спешно да обсъдят заедно
състоянието на пшеницата и
проблемите в Житницата на
България.

Независимо от трудната
година обаче Десислава Тане-
ва е убедена, че България ще
има достатъчно реколта и ще
остане в позицията си на не-
тен износител. "За крайния
потребител няма никакви опа-
сения, че сушата може да се
отрази върху цената на основ-
ни продукти", категоричен е
агроминистърът.

Заради коронавируса ня-
кои страни от Черноморския
басейн наложиха забрана за
износ на зърно. Такива опити
имаше и от Румъния. Има ли
вероятност страната ни да
последва техния пример? "Ни-
то имаме право, нито имаме
такива намерения, нито към
момента има някакво притес-
нение по отношение на запа-
сите. Към днешна дата изно-
сът на пшеница и на други зър-
нени и технически култури е
на едни от високите си нива -
дори по-високи спрямо мина-
лата година. Запасите все още
са достатъчни предвид и ид-
ващата нова реколта", твърди
Десислава Танева.ç

617 ñà "ìúðòâèòå" ñåëà â ñòðàíàòà

щите много по-бързо, но влоша-
ването на външната среда ще има
много негативна роля върху ико-
номическия растеж. Спад от око-
ло 4-5% е най-вероятен".

Проф. Бобева допусна като
възможно удвояване на безра-
ботицата сред младите хора:  "Ще
се постави на дневен ред струк-
турата на икономиката, която е
тотално сбъркана - основно ра-
ботната сила е заета в трудоем-
ки сектори, а имаме най-лошата
демографска ситуация и перспек-
тива в Европейския съюз… Ико-
номиката ни има много структур-
ни проблеми, които коронавиру-
сът ускори и показа като по-оче-
видни".  Тя прогнозира трудни го-
дини и преструктуриране в ту-
ризма.ç

Â êðàÿ íà
ñåäìèöàòà
âåäîìñòâîòî
íà Òàíåâà ùå
çíàå êàêâè ñà
çàãóáèòå îò
ñóøàòà

Общо 617 села в страната са без на-
селение или с едноцифрен брой жители,
показва справка на БТА, направена в На-
ционалния регистър на населените места
на НСИ за броя на жителите по селища
към 31 декември 2019 година. Към съ-
щата дата в страната има общо 5257 на-
селени места, от които градовете са 257,
селата - 4998, а два са манастирите със
статут на населено място - Клисурски и
Рилски. Населените места през миналата
година в сравнение с края на 2018 годи-
на се увеличават с едно, след като през
2019 година е създадено ново - Свети
Константин в област Пазарджик.

От всички 4998 села в България точ-
но 617 са без население или с едноциф-
рен брой жители, т. е. с 26 повече в

сравнение с предходната 2018 година, со-
чат данните.

Общият брой на селата с едноцифрен
брой жители е 446, а 171 са населените
места, в които няма нито един постоянен
обитател, като сред тях е и "най-младото"
село у нас - Свети Константин. Селата
без население се увеличават със 7 в срав-
нение с 2018 г. С един жител в страната
са точно 69 села. По двама души населе-
ние има в 63 населени места, а по трима
- в 46 села. 45 населени места в Бълга-
рия са с по четирима жители. С по пет
души постоянно население са 44 села, а
с по шестима жители - 37 села. Общо 44
села имат по седем жители, други 55 са с
по осем обитатели, а 43 села са с деве-
тима души население.ç
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Турция се изкачи в световната
класация по туризъм



6 БИЗНЕС И ИКОНОМИКА 27.05.2020

Î
бемът на държавната
подкрепа за турска-
та икономика на
фона на пандемията
от коронавирус

достигна 240 милиарда
лири, което се равнява на
5% от БВП на страната.
Това заяви министърът на
финансите и държавната
хазна Берат Албайрак.

В своите оценки пра-
вителството отчита само

пряката финансова подк-
репа за икономиката,
обясни той. Ако трябва да
се следва примера на
другите държави, където
говорят за общия иконо-
мически ефект от държав-
ната подкрепа, приложе-
но това спрямо Турция
означава 525 милиарда
турски лири или 11% от
БВП, уточни Албайрак.

Турция се нарежда

Áåçêîíòàêòíàòà âúíøíà òúðãîâèÿ
èçëèçà íà ìîäà
Äúðæàâíàòà ïîäêðåïà çà èêîíîìèêàòà
äîñòèãíà 5% îò ÁÂÏ

Чуждестранните акти-
ви на Турция в края на
март се съкратиха със
7,3% в сравнение с края
на 2019 г. – до 233,8
милиарда долара, съоб-
щи турската Централна
банка.

За посочения период
външните дългове на
страната също са нама-
лели с 9,2% до 548,5
милиарда долара.

Централната банка
публикува и данните за
чистата международна

Чуждите активи намаляха със 7,3%

Турция отмени ограни-
ченията за износ на
маски, написа в Туитър
министърът на търговията
Рухсар Пекджан.

„Не е необходимо да
се санкционира износа
на платнени маски в
периода на съкращаване
на световното търсене на
продукцията на текстил-
ната индустрия“, написа

сред водещите страни в
света по съотношение на
обема на държавната
подкрепа спрямо БВП,
предаде Анадолската
агенция.

„Без всякакво съмне-
ние ние ще отстраним
икономическите щети от
пандемията и изцяло ще
се възползваме от създа-
лите се възможностите“,
обеща Албайрак.

инвестиционна позиция
(МИП) на Турция. Чистата
МИП представлява раз-
ликата между активите и
задълженията.

В края на 2019 г. МИП
на Турция е била отрица-
телна – 351,9 милиарда
долара. През март тази
година този показател
достигна 314,7 милиарда
долара.

За същия период
резервните активи се
свиха с 12,8% до 92,1
милиарда долара, други-

те инвестиции се съкра-
тиха с 5,6% до 90,5 мили-
арда долара.

Обемът на валутата и
депозитите на банките в
турски лири се съкратиха
със 7,8% до 43,8 милиар-
да долара.

Преките инвестиции
се свиха с 19,8% до 133,3
милиарда долара в
сравнение с края на
миналата година зарази
промяната на пазарната
стойност и валутните
курсове.

Ограниченията за износ на медицински
маски са премахнати

тя, цитирана от Анадолс-
ката агенция.

Пекджан припомни, че
въведените по-рано ограни-
чения за износа на меди-
цински и хирургични маски
са позволили да се удов-
летвори вътрешното търсе-
не в кризисния период,
когато коронавирсусната
инфекция се разпространя-
ваше най-силно.

„Турция като един от
водещите световни произ-
водители на текстилна
продукция и готови дрехи
разполага с всички въз-
можности, за да покрие
вътрешното си търсене и
да премине към износ на
маски. Желая успех на
компаниите износителки“,
добави още министърът
на търговията.

Износът на дезин-
фектанти от Турция за
периода януари-април
2020 г. нарасна спря-
мо същия период на
миналата година над
10 пъти от 8,6 милиона
до 90 милиона долара.

Данните бяха разп-
ространени от Асоци-
ацията на износители-
те на химическа про-
дукция на Истанбул.

Председателят на
нейния УС Адил Пелис-
тер съобщи, че тенден-
цията за увеличаване
на износа на дезин-
фектанти ще нарасне
след като паднат огра-
ниченията за експорт
и се отворят новите
производствени линии.

„Химическият отра-
съл – вторият по голе-

Турция запазва
шестото си място в
световната класа-
ция по брой на
издадените книги.

През 2019 г. са
издадени над 423,6
милиона издания и
книги, съобщава
Асоциацията на
издателите. Обемът

Износът на дезинфектанти
скочи 10 пъти

мина в експортната
кошница на Турция –
показа своята сила в
тези трудни дни. Про-
цесът на нормализа-
ция започва да се чув-
ства вече в цял свят.
След отстраняването
на заплахата от коро-
навируса хигиеничните
и дезинфекциращи
средства ще станат не-
отменима част от жи-

вота на хората и това
ще доведе до появата
на нови производстве-
ни линии в химическа-
та индустрия“, каза
той.

Адил Пелистер съ-
общи, че за първите 4
месеца на годината е
нараснал и износът на
одеколон от 2,7 мили-
она на 7,5 милиона до-
лара.

Пазарът на книги нарасна с 27%

на книжния пазара е
нараснал с 27% до
8,852 млрд. турски
лири.

По данни на
Международната
асоциация на издате-
лите Турция запазва
шестото си място в
световната класация
по количество на

издадени книги.
Броят на книгите,

купени от Министер-
ството на национал-
ното образование
от частния сектор и
напечатани в свои
типографии през
миналата година, е
достигнал 153,4
милиона.
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Ò
съобщи  Министерството
на културата и туризма,
позовавайки се на майс-
кия барометър на Све-
товната туристическа
организация.

Класацията обобщава
данните за 2019 г., преда-
де Анадолската агенция.

В края на миналата
година Турция зае шесто
място в света по посе-
щаемост. В Европа тя се
намира на шесто място
по доходи от туризма. По
данни на Статистическия
институт приходите от
сектора за миналата
година достигат 34,5
милиарда долара.

Публикуваха правилата
за хигиена в туристи-
ческия сектор

Министерството на
културата и туризма на
Турция подготви свои
правила и изисквания за
хигиена в туристическите
обекти.

Според документа,
озаглавен „Относно
мерките за сигурност в
хотелите и туристически-
те обекти и постепенната
нормализация в туристи-
ческата сфера“, подписан
от министъра на туризма
Мехмет Ерсой, всички
шезлонги край басейните
и на плажа ще бъдат
поставени като се спаз-
ва социална дистанция.

Във всички учрежде-
ния ще бъдат определени
вътрешни правила за
спазване на нормите на
хигиената. Тези правила
периодично ще се обно-
вяват с оглед на актуал-
ната санитарно-хигиенна
ситуация в страната,
посочва Анадолската
агенция.

Също така хотелите

урция се изкачи от
15 на 13 място в
световната класа-
ция по доходи от
туризма. Това

Òóðöèÿ ñå èçêà÷è â ñâåòîâíàòà
êëàñàöèÿ ïî òóðèçúì

трябва да разработят
план за спазването на
социалната дистанция в
общите помещения и
вестибюлите.

Правилата за поведе-
ние и социалната дистан-
ция за персонала и
посетителите на хотелите
ще се транслират като
видеоклипове на екрани-
те на мониторите, разпо-
ложени на територията
на туристическите обекти
и хотели.

Посетителите трябва
да предоставят информа-
ция за местата, които са
посетили през последни-
те 14 дни, за хроничните
си заболявания и заразя-
ването с КОВИД-19

Услугите масаж, баня,
сауна и СПА-процедури
ще се предоставят само
на места, които имат
сертификат за медицинс-
ки туризъм.

Забранява се използ-
ването на кафе-машини,
диспенсери за вода,
автомати за напитки.
Всички напитки ще се
разливат от персонала.

Детските игрални
площадки, клубовете,
лунапарковете, градини
ще бъдат затворени.

Хотелските служители
трябва да информират
властите, в случай че на
посетителите бъдат
открити симптоми на
опасното заболяване.

Заразеният гостенин
трябва да бъде изолиран,
докато медиците не го
евакуират от територията
на хотела.

В началото на юни
обявяват безопасните
туристически обекти

В началото на юни
турските власти ще
обявят сертифицираните
туристически обекти в
страната по отношение
на сигурността, свързана
с коронавируса.

Министърът на туриз-
ма Мехмет Ерсой заяви,

че е внедрена система
за сертифициране на
сигурността, която ще
действа на летищата, в
транспортните средства,
хотелите и ресторантите.
Програмата ще се осъ-
ществява в рамките на
този месец, а в началото
на юни ще бъдат обявени
обектите.

Служителите в турис-
тическия сектор провеж-
дат интензивно и регу-
лярно обучение и се
проверяват от междуна-
родни компании. Туристи-
те могат да получат
информация за компани-
ите, с които работят,
използвайки мобилно
приложение и QR-код.

Турската държава е
създала центрове за
тестиране за коронави-
рус на летищата, през
които преминават големи
потоци туристи. Ще се
проверяват гости, които
не са правили тестове
през последните 72 часа.

Властите са информи-
рали подробно заинтере-
сованите ведомства на
70 държави за начина,
по който ще функциони-

ра системата за сигур-
ност в областта на
туризма след пандемия-
та, както и за медицинс-
кия потенциал на стра-
ната.

Министър Ерсой
заяви, че в рамките на
тези мерки Турция пре-
доставя всички необходи-
ми хигиенни условия за
гостите и осигурява
възможност за безопа-
сен туризъм.

Туристическият сектор
ще се възстанови сред
първите

Туристическият сектор
ще бъде един от първите
възстановили се след
пандемията от коронави-
рус. Това показват резулта-
тите от анкетно проучване,
проведено от Международ-
ния форум за корпорати-
вен е сватбен туризъм
сред представителите на
туристическия сектор от 45
държави, включително
Германия, САЩ, Австралия,
Белгия, Франция, Нидер-
ландия, Испания, Италия и
Русия

В анкетата са взели
участие представителите на
822 туристически компании
и 1468 представители на
туристическия сектор.

37,8% от анкетираните
смятат, че пандемията от
коронавирус ще приключи
след година и половина,
22,6% - в близките три
месеца, 15,6% - през
декември 2020 г., 14,8% са
убедени, че заплахата от
опасния вирус ще бъде
отстранена в средата на
следващата година.

29,34% смятат, че турис-
тическият сектор ще се
нуждае от 3 до 6 месеца,
за да се възстанови от
пандемията, 23,3% - най-
малко от 6 до 9 месеца.
Има и оптимисти. Така
14,7%  прогнозират, че
възстановяването ще
отнеме само 1-3 месеца.

Голяма част от участни-
ците са убедени, че турис-
тическият сектор на Турция
ще се възстанови сред
първите. В топ-5 на авио-
компаниите, успешно
изпълняващи своята
дейност по време на
пандемията, са „Търкиш
Еърлайнс“.

В същото време 59% от
запитаните са единодушни,
че хората няма да тръгнат
да пътуват в чужбина
веднага след приключване-
то на пандемията.
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È
станбул се е пре-
върнал в междуна-
роден здравен
център със здравни-
те инвестиции,

които са реализирали.
Това заяви турският прези-
дент Реджеп Тайип Ердо-
ган.

Ердоган в речта си на
откриването на градската
болница „Бор и сакура“  в
Башакшехир, Истанбул
отбеляза: „Днес добавихме
още едно звено към вери-
гата на дълбоко вкоренено-
то и многоизмерно турско-
японско приятелство...
Спечелихме на Истанбул
още един важен обект,
който ще бъде един от
гордите паметници на
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града, не само от естети-
ческа гледна точка, но и с
технологичната си инфраст-
руктура, местоположение,
съоръжения и други харак-
теристики".

Президентът Ердоган
посочи, че Истанбул вече
се е превърнал в междуна-
роден здравен център и че
болницата в Башакшехир
ще бъде една от главните
болници по отношение на
здравния туризъм на
Турция.

Ердоган подчерта, че в
периода на пандемията от
Ковид-19 Турция е протег-
нала ръка за помощ на
над 80 страни и че продъл-
жава да изпраща помощи
на нуждаещите се.

Президентът подчерта:
"Във време, когато здрав-
ните системи на редица
страни се сринаха Турция
и Япония постигнаха
важен успех."

Японският премиер

Шиндзо Абе, който взе
участие на церемонията
по откриването чрез
видеовръзка заяви: "По-
желавам болницата, която
носи името на бора,
символизиращ здравето и
сакурата, която е символ
на Япония, да донесе
здраве на населението на
Истанбул."

Турция ще пропуска за
лечение български
граждани свободно и
без карантина

 Турция ще пропуска от
20 май 2020 г. свободно
всички български гражда-
ни, нуждаещи се от лече-
ние в турски болници, с до

двама придружители без
те да бъдат поставяни под
14-дневна карантина. За
това бяхме уведомени от
Министерството на външ-
ните работи на Турция с
нота, изпратена до посол-
ството ни в Анкара.

 Така, след решение на
турското Министерство на
здравеопазването, отпада
необходимостта от индиви-
дуално искане за разреше-
ние по дипломатически
път за всеки един случай
на лечение в Турция.

 Пациенти в Турция ще
бъдат приемани в областта
на ортопедията и травма-
тологията, общата хирур-
гия, сърдечносъдовата
хирургия, хирургическата

онкология, медицинската
онкология, лъчевата онко-
логия, неврохирургията и
трансплантацията на
органи и трансплантацията
на костен мозък.

 Гражданите, които се
нуждаят от лечение,  ще
бъдат допускани по въздух
през летищата Истанбул и
Анкара Есенбоа. По суша
те ще могат да влизат
през България от ГКПП
„Капитан-Андреево-Капъку-
ле“ и през Грузия - през
ГКПП „Сарп“.

 При влизане в Турция
на граничните пунктове на
пациентите и техните
придружители ще се
извършват PCR тестове за
Covid-19 срещу заплащане
или ще се вземат проби
за PCR тест.

 Болниците, в които
пациентите и техните
придружители ще бъдат
приемани, трябва да имат
издаден от турското здрав-
но министерство междуна-
роден лиценз за разреше-
ние за здравен туризъм, да
бъдат оборудвани с компю-
търна томография и магни-
тен резонанс.

 В лиценза и сертифика-
та за дейност трябва да
фигурират следните специ-
алности: гръдни заболява-
ния, вътрешни болести,
детско здраве и детски
болести, инфекциозни
болести и клинична микро-
биология. Лечебните заве-
дения трябва да имат
отделение за реанимация
за възрастни трета фаза.
За пациентите, идващи от
чужбина по линия на
международния здравен
туризъм, в болницата
трябва да има обособено
помещение на отделен
етаж или коридор, така че
да няма контакт с други
пациенти или придружава-
щи лица.

Пациентите, които ще
бъдат приемани, ще бъдат
регистрирани в системата
за проследяване на паци-

енти на компанията „Меж-
дународни здравни услуги“
към турското здравно
министерство (USHA?) и
след предварително одоб-
рение ще бъдат изпращани
писмени разрешения до
съответните звена. Инфор-
мацията и документите,
поискани за предварител-
но одобрение, ще бъдат
публикувани от USHA?.

Облекченията за прие-
мане на граждани за
лечение в Турция освен за
български граждани, важат
и за граждани на Републи-
ка Северна Македония,
Сърбия, Босна и Херцего-
вина, Косово, Албания и
Румъния.

Русия и Турция разра-
ботват лек срещу Ко-
вид-19

Турция и Русия започна-
ха преговори за съвместна
разработка на ваксина
срещу Ковид-19.

Руската агенция за
обществено здраве и
защита на правата на
потребителите Роспотребна-
дзор оповести, че директо-
рът на агенцията Анна
Попова и заместник-
министърът на здравеопаз-
ването на Турция Емине Алп
Меше са обсъдили посредс-
твом телеконферентна
връзка борбата с епидемия-
та от Ковид-19, и въпросите
за съвместна разработка
на ваксина и лекарство
срещу коронавируса.

Също така е бил обсъ-
ден и въпросът за отмяна
на временните карантинни
мерки между двете страни
в зависимост от хода на
епидемията в тях.

В изявлението се заявя-
ва, че Турция е изразила
готовност за съвместна
работа в разработката на
ваксина срещу Ковид-19 и
че е било решено органи-
зирането на канали за
обмяна на информация по
въпроса между руските и
турски учени.
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урската държавна
агенция за подпо-
магане раздаде
храни и хигиенни
материали на хиля-

Ò
ди семейства от уязвими
категории и на гладуващи
мюсюлмани на Балканите,
за да облекчи икономичес-
кото въздействие от панде-
мията от коронавирус, съ-
общи Анадолската агенция.

Турската агенция за сът-
рудничество и координация
(TIKA) раздаде пакети с
храна на 835 нелегални миг-
ранти в центъра за убежи-
ще Кърняча в сръбската
столица Белград.

Служители на TIKA пре-
доставиха три тона храни-
телни на нелегални мигран-
ти, дошли предимно от Аф-
ганистан и Ирак.

Òóðöèÿ ïðåäîñòàâè ïîìîù
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Общо 15 тона храни са
раздадени на семейства от
уязвими категории в Сър-
бия по случай Рамадан.

В Хърватия са предос-
тавени общо 1100 пакета
храни на нуждаещите се в
шест отделни региона на
страната.

В Румъния TIKA раздаде
спортни чанти с хигиенни
материали и спортни дре-
хи на бездомните деца и
младежи, които са сред
най-засегнатите от мерки-
те срещу разпространени-
ето на коронавируса.

В Унгария хранителни и
хигиенни пакети бяха пре-
доставени на Центъра за
грижи за възрастни хора и
бездомни Szentendre в
страната. В Северна Маке-
дония TIKA раздаде 3500 па-

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
обсъди по телефона с
американския си колега
Доналд Тръмп ситуацията
в Либия и Сирия, както и
борбата срещу пандемия-
та от коронавируса,
предаде Анадолската
агенция.

"Днес се проведе
телефонен разговор
между президента Ердо-
ган и президента на САЩ
Доналд Тръмп. Те обсъди-
ха двустранните въпроси,

Ердоган и Тръмп обсъдиха
Либия и Сирия

Турция няма да до-
пусне да бъде поставе-
на пред "свършен факт"
по въпроса за граница-
та си с Гърция, след ка-
то Атина се оплака пред
Анкара заради спор за
точната граница по ре-
ка Марица, която раз-
деля двете страни, съ-
общи АФП.

Гръцкият външен ми-
нистър Никос Дендиас
заяви, че има "спор" с
Анкара, като каза, че
"речното корито се е
променило."

Според гръцките док-
лади турските войски са
завзели ивица земя, ко-
ято обикновено е под
вода по това време на
годината и се намира от
гръцката страна на гра-
ницата.

Анкара е информи-
рала Гърция, че речно-
то корито „значително
се е променило поради
естествени и изкустве-

кета с храна. В Черна гора
стартира програма за под-
крепа, в рамките на която
са предоставени 35 тона

храни и хигиенни материа-
ли на 5000 души в страна-
та.

Подчертава се, че вся-

ка година TIKA осъществя-
ва проекти за хуманитар-
на помощ на Балканите за
семейства в нужда.

както и ситуацията в
региона, по-специално в
Либия и Сирия. Беше
потвърдено, че нашите
страни са обединени в
борбата срещу коронави-
русната епидемия", гласи
информацията от кабинета
на турския президент

Двамата лидери също
се съгласили да "поддър-
жат тясно политическо и
военно сътрудничество с
цел установяване на мир
и стабилност в региона",
се казва в изявлението.

Турция няма да бъде поставена
пред свършен факт от Гърция

ни причини“ от 1926 г.
насам, когато е била ус-
тановена границата и за
намиране на решение е
необходима техническа
координация, се казва
в съобщение на турско-
то външно министерст-
во.

Министерството за-
яви, че спорът може да
бъде разрешен чрез
разговори между техни-
чески делегации от две-
те страни - предложе-
ние, което Анкара беше
предложила на Атина.

"Ние в никакъв слу-
чай няма да позволим
да бъдем изправени
пред какъвто и да е
свършен факт по наши-
те граници", предупре-
диха от министерство-
то.

През март имаше
безредици и сблъсъци
между хиляди мигранти
и полиция на гръцката
граница, след като Тур-
ция отвори вратите си
за мигрантите да напус-
нат територията й в по-
сока към Европа.

„Бела чао” замести призива за молитва
Турски прокурор започна разследва-

не след твърдението, че  системите за
обръщение към вярващите на някои джа-
мии се били хакнати и от тях е прозву-
чал италианският антифашистки химн
„Бела чао“ от епохата на Втората све-
товна война.

Правителството и религиозните слу-
жители реагираха гневно на нарушава-
нето на религиозно табу - джамиите тряб-
ва да излъчват по своите уредби само
призиви за молитва или други значими
религиозни послания - обвинявайки не-
назовани лица в „саботаж“.

Докато националният религиозен ор-
ган Дианет подаде жалба и започна вът-
решно разследване, прокуратурата в Из-
мир заяви, че ще разследва инцидента,
както и потребителите на социалните ме-
дии, които са съобщили за него.

Песента „Бела Чао” е приемана с от-
ворено сърце от левичари по целия свят,
но няма никаква връзка с религията и
не беше ясно защо някой ще се стреми
тя да звучи от говорителите на джамии.

Измир е един от светските бастиони
в Турция, където основната опозицион-
на Народно-Републиканската партия до-
минира на местната политическа сце-
на.

Партията на справедливостта и раз-
витието (ПСР) на президента Реджгеп
Тайип Ердоган и нейните съюзници ост-
ро критикуваха случилото се.

„Който е извършил този грозен акт,
със сигурност ще бъде намерен“, напи-
са в Туитър Омер Челик, говорителят на
ПСР

Проправителственият ежедневник
"Сабах" определи случката като "скан-
дал", а вестник "Йени Шафак" заяви, че
това е "гнусна атака" срещу джамии.

Пандемията на коронавирус принуди
всички джамии да се затворят за ко-
лективна молитва през март, дори по
време на ислямския пост за Рамазана.
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поред нови свиде-
телства Гърция
връща незаконно
мигранти обратно в
Турция. „Дойче

веле“ и още три незави-
сими медии откриха
свидетели и събраха и
други доказателства. Тук
са резултатите от прове-
деното журналистическо
разследване.

„Идваш с нас и ще ти
издадем нови документи",
казали полицаи на 22-
годишния Бахтияр. Афга-
нистанецът бил убеден, че
това е нещото, което ще
му помогне да реализира
мечтата си да започне
нов живот в Европа.

Два месеца преди това
младият мъж влязъл в
Гърция от Турция, прекося-
вайки с лодка граничната
река Марица - ключов
маршрут за бежанците,
опитващи да се доберат
до ЕС. След това се
отправил към бежански
лагер „Диавата" край
Солун, но преди това се
регистрирал надлежно
пред гръцките власти –
задължително условие за
получаването на закрила
и първа стъпка в процеса
на даване на убежище.
Документите му носят
датата 12 февруари 2020 г.

Депортиран
През април Бахтияр

бил качен на бял микро-
бус и отведен в полицей-
ско управление в Солун,
където обаче, вместо
обещаните нови доку-
менти, полицаите му
конфискували всичко,
включително мобилния
телефон. По-късно бил
натоварен на камион,
който се отправил в
източна посока. Когато
спрял, Бахтияр отново
се озовал на брега на
Марица – с още много
други кандидати за
убежище като него.
Започнали да ги товарят
на малки лодки – по
десетина в една. Лодка-
рят говорел на гръцки с
полицаите, а с бежанци-
те – на техния роден
език дари. ДВ не можа
да установи със сигур-
ност дали полицаите са
истински. Но по думите
на Бахтияр, било ясно,
че не за първи път
човекът с лодката пре-
карва такъв „товар".

Заради пандемията от
коронавирус, границата
между Гърция и Турция е
затворена, а всички
процедури по репатрира-
не временно са преуста-
новени. Когато Бахтияр и

останалите бежанци били
свалени на турския бряг,
там никой не ги очаквал.

Разказаното от Бахти-
яр не е изолиран случай.
Журналистическо разс-
ледване на ДВ, нидерлан-
дското издание Trouw,
организацията с несто-
панска цел Lighthouse
Reports и независимата
разследваща група
Bellingcat установи, че и
други бежанци са били

връщани насила от Гър-
ция обратно в Турция.
Техният профил: мъже
под 30 години, които
пътуват сами. Повечето
от тях са афганистанци,
но има и пакистанци и
северноафриканци. Една
част от тях са били
арестувани в бежанския
лагер „Диавата", а други
са били задържани от
полицията в близост до
лагера.

Властите отричат
Разследващите журна-

листи са успели да
съберат доказателства,
вкл. свидетелства на
очевидци в Гърция и
Турция и полицейска
документация, говорещи
ясно за това, че има
нелегални депортации на
бежанци от Гърция в
Турция.

Един от върнатите
обратно в Турция е Ра-
шид, избягал от Афганис-
тан преди 3 години и
работил известно време
като разносвач в Турция,
преди да успее с още
двайсетина други бежан-
ци да прекоси Марица с
лодка. Два месеца той
живял на палатка край
бежанския лагер „Диава-
та". В края на март т.г. на
връщане от петъчната
молитва той бил спрян от
въоръжени мъже в цивил-
но облекло, които ги
натикали в бял микробус
и го отвели в близкото
полицейско управление.
Рашид е убеден, че тези
мъже работели в тясно
сътрудничество с полица-
ите. ДВ не може да
потвърди връзката между
неуниформените мъже и
полицаите.

"Нападение срещу Тур-
ция" и "Тъмни сили атаку-
ват турската лира" - с таки-
ва заглавия излязоха през
последните дни някои близ-
ки до управляващите вест-
ници в Турция. Поводът -
турската валута достигна
ново историческо дъно:
един щатски долар вече
струва повече от 7 лири. От
началото на тази година
турската валута се е обез-
ценила с 15 процента, при-
помня "Франкфуртер Алге-
майне Цайтунг"(ФАЦ).

Така за по-малко от две
години Турция върви към
втора рецесия - след тази
от август 2018 година, кога-
то причината бе спорът със
САЩ заради задържането
на един американски пас-
тор от турските власти. Се-
га причините са комплекс-
ни, се отбелязва в публи-
кация на "Тагесцайтун"(ТАЦ).
Основната от тях е плани-
ната от дългове: през тази
година Турция трябва да по-
гаси обществени и частни
дългове на стойност 170 ми-
лиарда долара. На този фон
водещи международни фи-
нансисти изразяват мнени-

Планини от дългове
ето, че не виждат как турс-
кото правителство би се
справило с тази тежка за-
дача.

Спад в приходите от
износ и туризъм

Макар дотук да се спра-
вя добре с пандемията, Тур-
ция може да стане първата
страна в света, претърпяла
икономическа катастрофа
заради кризата с корона-
вируса. Анкара покрива
разходите си чрез износ
(180 милиарда долара през
последната година), от при-
ходи от туризъм (36 мили-
арда) и от чужди инвести-
ции. Но през тази година
турският износ е намалял
с 40 процента, отбелязва
ТАЦ.

Приходите от туризъм съ-
що се очаква да спаднат
драстично, а свежи пари не
влизат в страната, след ка-
то под натиска на прези-
дента Ердоган лихвите пад-
наха под границата на ин-
флацията. Сега проличават
последствията от влагане-
то на значителни средства
в огромни инфраструктур-
ни проекти през последни-

те години, като например
новото международно лети-
ще на Истанбул, което в мо-
мента почти не работи. Или
в мостове, които никой не
ползва, но за които прави-
телството трябва да плаща.

От публикацията на ТАЦ
става ясно и, че в начало-
то на тази година валутни-
те резерви на турската Цен-
трална банка са намалели
от 40 милиарда на 28 мили-
арда долара - след като
банката безуспешно се опи-
та със спешни покупки да
стабилизира турската лира.
По политически причини
Ердоган се отказа да иска
заеми от МВФ, а прегово-
рите с американската Цен-
трална банка за тъй наре-
чените суапови кредитни
линии, които биха осигури-
ли на Турция достъп до па-
зара на долари в брой, оче-
видно са се провалили. Ус-
ловията за това са незави-
сима Централна банка и
ниска инфлация - две не-
ща, които Вашингтон не
вижда в Турция в момента.

Как изглежда възмож-
ното спасение

Така Китай остава един-
ствената страна, на която
Турция може да разчита за

помощ. Последно по този
канал Анкара получи един
милиард долара, но експер-
тите са на мнение, че Пе-
кин едва ли ще бъде скло-
нен да отпусне още средс-
тва на Турция.

Турската централна бан-
ка би могла да повиши
драстично лихвите, за да
привлече пари отвън. Това
би стабилизирало донякъ-
де лирата, а от стъпката би-

ха спечелили големите ком-
пании, които имат дългове
в долари. Но в същото вре-
ме това би погубило по-
малките фирми, които и та-
ка се борят за оцеляване
в кризата с коронавируса.
Синдикатите се опасяват,
че безработицата ще ско-
чи от 14 на 20 процента, а
нови осем милиона турци
могат да останат без ра-
бота.
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Î
т дълго време насам
Либия е арена на
стълкновения между
силите на правител-
ството на национал-

Òóðñêàòà âîåííà ïîìîù ïðîìåíè
ðàâíîâåñèåòî â Ëèáèÿ

Терористичните орга-
низации се възползват от
всеки удобен случай, за
да разгърнат дейността
си в световен мащаб. С
избухването на пандеми-
ята от коронавирус,
станахме свидетели на
активизирането на теро-
ристичната организация
„Ислямска държава“ в
Сирия и основно в Ирак.
Подобна политика следва
и Кюрдската работничес-
ка партия (ПКК), която
също активизира през
последния период напа-
денията си в Сирия. След
атаките в Африн, ПКК
организира нападение и
в Турция. Според експер-
тите, ПКК иска да се

ПКК иска да се възползва от кризата с COVID-19

ното съгласие  /ПНС/ и
групировките водени от
Халифа Хафтар. За първи
път от дълго време насам
везните започнаха да се
накланят в полза на
правителството. Силите на
Хафтар се изтеглят от
западните и други района
на Либия. Главна причина
за това е подкрепата и
помощта на Турция за
ПНС. След като Анкара и
международно признатото
либийско правителство
подписаха договор за
военно сътрудничество,
базираните в Триполи и
Мисрата турски сили
сложиха край на въздуш-
ното превъзходство на
Хафтар.

С подкрепата на Обе-
динените Арабски Емирст-
ва, Египет, Русия и Фран-
ция, Хафтар бе съумял да

наложи контрол над
голяма част от Либия и бе
поставил началото на
операция за превземане-
то и на Триполи. Турция от
2011 г. насам оказваше
политическа подкрепа на
законното правителство
на Либия, а след подпис-
ването на двустранния
договор започна да оказ-
ва и военна подкрепа.
Турската администрация
предвиди, че, ако не бъде
оказана помощ на закон-
ното правителство, в
Либия ще бъде установена
военна диктатура като
тази в Египет, което ще
бъде в разрез с интереси-
те както на либийския
народ, така и на Анкара.

Турските сили започна-
ха да обучават силите на
либийското правителство
и да му оказват огнева и
въздушна подкрепа.
Силите на Хафтар по-рано
бяха установили пълно
въздушно господство, но с
базирането на турски

противозенитни комплек-
си и на безпилотни въоръ-
жени и разузнавателни
самолети бе сложен край
на това превъзходство. В
Либия Турция се възполз-
ва от своите отечествени
бойни машини и системи
и от опита, който придоби
в използването им в
Сирия и в операциите
срещу терористичната
организация ПКК. Благо-
дарение на турските
въоръжени безпилотни
самолети, практически
бяха унищожени почти
всички руски противозе-
нитни системи Панцир, с
които разполагаше Хаф-
тар.

С подкрепата на турс-
ката армия либийските
правителствени сили
наложиха за последния
едноседмичен период
контрол над западните
райони на страната до
границата с Тунис и отне-
ха от Хафтар стратегичес-
ката военновъздушна база

Ватийе. Сега правителст-
вените сили се готвят за
операции целящи отнема-
нето от Хафтар на градове
като Сирте и Тархуна.

Страни като Обедине-
ните Арабски Емирства и
Франция, обезпокоени от
обрата в хода на военните
действия в Либия започ-
наха да отправят призиви-
те за намиране на полити-

ческо разрешение, но
едва ли правителствените
сили ще се откажат от
предимството, което
получиха, докато не
отнемат от Хафтар важни
градове и населени места
и не го поставят в още
по-трудна ситуация.

Джан АДЖУН, СЕТА,

анализът е публикуван
от ТРТ

възползва от кризата с
коронавируса, за да
разшири дейността си в
Сирия и Турция и да
укрепи позициите си в
контролираните в Сирия
райони.

ПКК следва една
многоизмерна стратегия.
В атмосферата на панде-
мията от коронавирус в
Европа, тя създаде една
организация на име
Европейска координация
Антикорона и посредст-
вом нея води кампания,
възползвайки се от
възрастните, болните от
хронични заболявания,
лица в бежанските лаге-
ри и от медиите. Под
формата на кампании за

събирането на помощи,
тя събира финансови
средства за финансиране
на своите престъпни
дейности. В тези дейнос-
ти активно участват и
женското крило на ПКК
и европейското предста-
вителство на ПКК.

Център на тези дей-
ности е германската
столица Берлин, където е
открита дори и Кризисна
маса.

ПКК също така орга-
низира и преки нападе-
ния. От началото на 2020
година тя организира
девет нападения, пет от
които бяха организирани
след избухването на
епидемията от коронави-
рус в Турция на 10 март.
През април ПКК органи-
зиран нападение срещу
жители на Диарбекир,
при което загинаха
петима цивилни. ПКК
организира нападения и
срещу турската армия в
границите на северната
част на Ирак. На 25
март загинаха двама
военнослужещи, на 24
април загина един воен-
нослужещ. Всички тези
нападения бяха органи-
зирани извън населени
места, което показва, че
ПКК се затруднява в
организирането на напа-
дения в населените
места. Причина за това
са активните оперативни
дейности на турската
армия. Затова терорис-
тичните предпочитат да
организират клопки в

планинските райони.
Турската армия в

сътрудничество с нацио-
налното разузнавателно
управление МИТ води
много активни операции
както на територията на
Турция, така и в северна-
та част на Ирак и в
Сирия срещу терористич-
ната организация ПКК.
За първото тримесечие
на 2020 г. са били орга-
низирани 221 операции.
По време на тези опера-
ции са били унищожени
голямо количество боеп-
рипаси, оръжие, храни-
телни продукти и друга
техника на терористите.

Активни операции
водят и полицията и
жандармерията към

вътрешното министерст-
во. По данни на вътреш-
ното министерство през
първата четвърт на
годината са били ликви-
дирани 24 терориста от
ПКК.

Операциите на турски-
те сили за сигурност
силно ограничиха въз-
можностите за дейност
на ПКК и тя сега търси
една нова стратегия като
изход от трудната ситуа-
ция, в която се намира.
Но положението в регио-
на едва ли ще позволи
на ПКК да реализира
новата си стратегия.

Доц. д-р Мурат
ЙЕШИЛТАШ, анали-

зът е публикуван от ТРТ
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Â
Ататюрк е уважаван све-

товен лидер, който се полз-
ва с голям авторитет както
в Европа, така и извън Ста-
рия континент. Той увекове-
чен в паметници, скулптури
или обществени места, от
Индия до Мексико, от Япо-
ния до Тунис, от Перу до Но-
ва Зеландия.

Една от тези страни е
Чили, където столичната об-

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници:

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

много страни по све-
та има места, които
носят името на осно-
вателя на Турската
република Мустафа
Кемал Ататюрк.

щина Сантяго, в един от
парковете издигна мону-
ментален релеф на Ататюрк
с цел той да стане пример
за гражданите на града.
Върху мраморната плоча са
написани следните изрази:
„Основателят на Република
Турция, алтруистичен и ве-
рен слуга на родината си,
герой нямащ аналог, ярък
прецедент на въплъщение
на човешкия идеал...  Пос-
ветил целия си живот на
турския народ и е запалил
пламъка на свободата в ду-
шата на нацията си. Памет-
та му живее като вечния

В истанбулската об-
щина Еюп има хълм и
старинно кафене ,
кръстено на известен
френски писател.

Прочутия писател
Пиер Лоти, който е жи-
вял между 1850 г. и
1923 г., при пътешест-
вията си остава впе-
чатлен от Истанбул и
османската култура.
Очарован от града, той
много пъти се завръ-
ща, даже остава да
живее за известно
време тук. При второ-
то си посещение в Ис-
танбул, среща жената,
която е прототип на ге-
роинята в романа му
„Азияде“, където се
описва живота в ос-
манската столица. То-
зи роман на Лоти, кой-
то е един от най-попу-
лярните писатели на

дарен на вас“.
В Куба се намира статуя

на Ататюрк, която е единст-
вената статуя в страната на
чуждестранен държавен ли-
дер. Под нея има надпис на
турски и испански език: „Ос-
нователят на Република Тур-
ция – „Мир в страната, мир
в света“. Втората статуя на
Ататюрк, изработена от скул-
птора Метин Юрданур по по-
ръчка на кубинските държав-
ни власти бе поставена през
2011 г. в парка на улица Пу-
ерто, която е една от забе-
лежителните места на сто-
лицата Хавана.

Кацнал на един хълм: Историческото кафене на Пиер Лоти

Кефирът, който е от тра-
диционните продукти на тур-
ската кухня, подсилва имун-
ната система.

Днес той се консумира
по целия свят. Приготвен е
за пръв път преди 5000 го-
дини чрез ферментиране на
козе мляко от тюркските
племена, които живели ка-
то номади в Централна Азия.
Днес кефирът се приготвя
от кефирна гъба, която се
добавя към краве, овче или
козе мляко. Получената по
този начин ферментирала
напитка е богата на храни-
телни вещества и пробиоти-
ци, поради което от векове
насам се използва при ле-
чението на стомашно-чрев-
ни заболявания.

Кефирът, който има ан-
тибактериално, противовъз-
палително и противогъбич-
но действия, подсилва имун-
ната система и по този на-
чин ни предпазва от причи-
нителите на заболявания.
Има успокояващ ефект и об-
лекчава безсъние, депресия

През 1488 г. в Одрин по
заповед на османския сул-
тан Баязид  II се изгражда
един от най-добрите здрав-
ни комплекси за своето
време, който днес е превър-
нат в Музей на здравето.

Архитектът Хайреттин
без да губи време, започва
строителни дейности в съ-
ответствие със султанския
указ и записва името си в
историята, като архитект на
това уникално културно-ис-
торическо наследство на
Одрин.

Дарюшифа от 1488 до
1877 година е бил един от
най-важните здравни цент-
рове, където пациентите са
търсели изцеление. В пър-
вите си години дарюшифа е
действал като многофункци-
онална болница, където са
работели даже и офталмо-
лози. А по-късно започва да
функционира като психиат-
рична болница, където пси-
хично болните хора наред с
медицинското познание и
лечебните препарати за то-

Кефирът-балсам за стомаха Музеят на здравето в Одрин

зи период са лекувани с из-
ключително напредничави и
хуманни методи  – с лечеб-
на музика, ароматерапия и
звуци от ромона на падаща
вода. След 1850 г. центърът
започва да се пренебрегва,
след което  постепенно гу-
би своята функция. Рестав-
риран е на два пъти, през
1896 и 1910 г. и остава отво-
рен до 1916 година, като цен-
тър за лекуване на психич-

но болните.
През 1993 г. Тракийският

университет в Едирне за-
почва работи за превръща-
нето на комплекса в Музей
на здравето. След огромни
усилия през 2000 г. комп-
лексът е възстановен в ня-
когашния му вид и през
2004 г. напълно заслужено,
Музеят на здравето печели
наградата „Най-добър евро-
пейски музей”.

Àòàòþðê – óâàæàâàí ëèäåð íå
ñàìî â Òóðöèÿ, íî è ïî ñâåòà

огън в душата на народа!“
В израелския град Йехуд

има паметник, посветен на
Мустафа Кемал Ататюрк с де-
виза на Ататюрк „Мир в стра-

ната, мир в света”, непосред-
ствено под който е написан
„Израелският народ, който
обича Турция и турския на-
род, вечно ще остане благо-

и заболявания на нервна
почва. Кефирът увеличава
абсорбцията на калций от
костните клетки, поради то-
ва се препоръчва особено
на деца и жени в напредна-
ла възраст за да намали
риска от остеопороза. Но
тези които имат автоимун-
ни заболявания или други
болести които отслабват
имунната система, преди да
започнат да консумират ке-
фир, първо трябва да се кон-
султират с лекар.

Франция за времето,
получава широк об-
ществен отзвук.

Пиер Лоти обича
Еюп, който е старинен
жилищен район на Ис-
танбул с богата исто-
рия и уникална при-
родна красота. Често

ходи в кафенето на
хълма в Еюп, където
седи с часове и се
наслаждава на пано-
рамата на залива Злат-
ния рог, пуши наргиле
и разговаря с хората.

Хълмът и истори-
ческото кафене Пиер

Лоти днес представля-
ва комплекс и много
често се посещава от
местни и чуждестран-
ни туристи, за да из-
пият по едно турско
кафе или чай в този
живописен кът на ме-
гаполиса Истанбул.
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"Изложбата представя
рисунки от последните два
месеца, в условията на при-
нудителна изолация. Рисун-
ки, създадени в  ситуация,
в която психичната среда е
натоварена от екзистенци-
ални напрежения и есхато-
логични предчувствия, от
изплували атавистични и
архетипни сенки. Ситуация,
която изостря сетивата ни
за отсъстващото, за отне-
тото, за онова, което коп-
неем, за допир, близост, об-
щение, споделяне, усещане
за смисъл.  В откритите
празнини нахлуват закрити
съдържания, фикции, спон-
танно желание за равнос-
метка, привиждащи се ме-
тафизични очаквания.

Изложбата включва ра-
боти в три тематични посо-
ки, които взаимно се допус-
кат и допълват, за да със-
тавят картина на живота, в
диапазона от сетивно-чув-
ственото до интуициите за

Отново се вдъхновяваме
от Стефан Цвайг
"Амок" и други новели"
е вторият от трите
сборника с изящни
произведения, в които
Стефан Цвайг е предс-
тавил творбите си.
Сборникът на изд.
"Колибри" е с подзагла-
вие "Новели за страст-
та" и ни внушава дра-
мата на изпепеляващи-
те увлечения: "Амок",
"Жената и природата",
"Фантастична нощ",
"Писмо на една непоз-
ната" и "Улица в лунна
светлина".
Международният фести-
вал "Варненско лято"
стартира на 19 юли
"Варненско лято", който
като всички други
големи културни форуми
в Европа понася пос-
ледствията от мерките
срещу COVID-19, ще има
свое издание 2020.
"Основните събития са
на откритите сцени на
Варна" - представя
идеята маестро Марио
Хосен - артистичен
директор. "Ще използ-
ваме възможностите на
Летния театър. Под
открито небе на 19 юли
ще направим официал-
ното откриване със
Симфоничния оркестър
на Държавната опера -
Варна".

Ïúòíà ÷àíòà
è ñàëôåòêà íà
Ìàðèÿ Àíòoàíåòà
ñà ïðoäàäåíè çà
60 õèëÿäè åâðî

Тези две вещи,
принадлежали на
кралицата на Фран-
ция Мария Антоане-
та (1755-1793), са
продадени на аукци-
он във Версай за 60
хиляди евро. Сред
предметите (около
190 на брой), са
вещи, книги, доку-
менти, статуетки на
представители на
Бурбоните и Орле-
анските херцози.
Бялата салфетка на
Мария Антоанета е
украсена с орна-
менти на роза и
лилия. Тя я използ-
ва на тържествен
обяд по време на
коронацията на Луи
XVI през юни 1775 г.
Салфетката достига
цена от 14,5 хиляди
евро. Първоначал-
ната цена е 2-3
хиляди евро. Дърве-
ният садък, с който
е пътувала кралица-
та, бе продадена за
43 750 евро. ç

Едгар Алан По живее
бурно и си отива от света
едва на 40 години. Занима-
ва се с поезия и проза,
като са известни опитите
му и в областта на фантас-
тиката, също хумора, но и
в детективския жанр, на
който се води даже нещо
като кръстник. Мрачната
атмосфера се превръща в
запазена марка за творби-
те на По. Най-известното
му произведение е поема-
та "Гарванът", която се
превръща в истинска
сензация. Иначе издига
готическите романи на
ново, по-високо ниво.

Марк Твен е наричан
"най-американският писа-
тел" на по-миналото столе-
тие. Пише много за свобо-
дата, за личната неприкос-
новеност, като ги издига в
идеал за американците.
Повечето му творби се
развиват нейде около
Мисисипи. Смело повдига
и болезнената тема за
робството - например в
"Приключенията на Хъкъл-
бери Фин".

Ърнест Хемингуей -
първата истинска знамени-
тост сред писателите -
снимките му например с

Ãàëåðèÿ "Àðòå" ïðåäñòàâÿ Ñòàíèñëàâ Ïàìóê÷èåâ

рибарски прът в ръце
стават популярни заради
пресата в цяла Америка.
Смятан е за ключов предс-
тавител на т. нар. изгубено
поколение. От скептицизъм
творбите му вървят към
вяра и надежда. Въпреки
това отчаянието и безиз-
ходността остават негова
запазена марка - като при
всички писатели, преживе-
ли ужасите на войната, в
чиито очи християнството

Êåéò Áëàíøåò âëèçà â æóðèòî íà ôåñòèâàëà âúâ Âåíåöèÿ

:

Íàêðàòêî

Äà ïðåïðî÷åòåì âå÷íèòå
êëàñè÷åñêè àâòîðè

Кейт Бланшет ще предсе-
дателства журито на фести-
вала във Венеция. Лука Зая,
управителят на Венето, зая-
ви, че събитието ще се про-
веде, както е планирано - от
2 до 12 септември. Лука Зая
от борда на "Биенале ди Ве-
неция", заяви, че ще има по-
малко филми тази година.
Пълният състав ще се обяви
до края на юли.

Алберто Барбера заяви:
"Кейт Бланшет не е просто

"Ìîíîëîçè - ðèñóíêè â èçîëàöèÿ" 28 ìàé - 12 þíè 2020

се е дискредитирало. За
най-известна книга на
Хемингуей е смятана
повестта "Старецът и
морето" - точно тя му носи
и Нобелова награда за
литература, както и награ-
да "Пулицър".

Франсис Скот Фицдже-
ралд е представител на
"ерата на джаза", както
сам нарича той 20-те
години на миналия век в
Щатите. Книгите му са

посветени на американска-
та мечта, но на възприяти-
ето й на едно материално
ниво. Типичен пример за
това е "Великият Гетсби", в
който от идеал желанията
се превръщат в кошмар.
Въпреки славата на книга-
та продажбите й в начало-
то са скромни. Интересно-
то е, че Фицджералд и
Хемингуей се повлияват
един друг, докато живеят в
Европа. ç

икона на съвременното ки-
но, ухажвана от най-голе-
мите режисьори през пос-
ледните 20 години и обожа-
вана от всички киномани.
Нейният ангажимент в ху-
дожествената и хуманитар-
ната област и опазването
на околната среда, както и
защитата й за еманципаци-
ята на жените във филмо-
вата индустрия, я направи-
ха вдъхновение за общест-
вото като цяло. Нейният ог-

ромен талант на актриса,
съчетан с уникалната й ин-
телигентност и искрена
страст към киното, са иде-
алните качества за предсе-
дател на журито". Бланшет
спедоли: "Фестивалът във
Венеция е празник на про-
вокативната и вдъхновява-
ща среда, която е киното
във всичките му форми.
Привилегия и удоволствие
е да бъда тазгодишен пред-
седател на журито".ç

сакралното, като обсебва-
ща  сила.

Цикълът "Докосване"
търси израз на страстите,
копнежите, съдбовната об-
вързаност на вечната двой-
ка.

"Завръщане" - търси пъ-
тя на човека, екзистенци-
алната драма, съдбовната
предопределеност, жертве-
ното, завръщането към из-
началното.

"Свещеното" - търси мо-
тиви от влизането в свеще-
ното време на страстната
седмица, с появата на те-
ми като: "Рождество", "Кръ-
щението", "Влизане в Йеру-
салим", "Разпятието", "Въз-
кресението", "Притчата за
Добрия пастир".

"Монолози - рисунки в
изолация", е разговор със
себе си, за живяното, же-
ланото, копнежното, фикци-

ите и утопиите, за търсене-
то на смисъла, за убежде-
нието, че истината се разк-
рива в извънситуативната
тоталност на битието. Така
ситуацията на COVID-19 -
изолация, ни изважда от

инерциите на повседневно-
то, профанното, консума-
тивно живеене и ни сбли-
жава с тоталността на уни-
версалните съдържания."
Станислав ПАМУКЧИЕВ,

май 2020
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П О К А Н А
Управителният съвет на Кооперативен съюз "Бена", гр. София с ЕИК 000698523

свиква редовно годишно общо събрание на Кооперативен съюз "Бена" на 16.06.2020 г. от
16,00 часа, град Пловдив, ул. "Константин Нунков" № 13А, хотел "Интелкооп", зала 1
партер, при следния дневен ред:

1. Редакция на чл. 38 от Устава на Кооперативен съюз "Бена" - "Председателят и
членовете на УС дават гаранция за своето управление в размер на трикратното възнаг-
раждение за участие в заседание на Управителния съвет".

2. Отчет на Управителния съвет за дейността на КС "БЕНА" през 2019 г.
3. Годишен финансов отчет на КС "БЕНА" за 2019 г. и предложение за разпределение

на печалбата.
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на Управителния съвет, годишния

финансов отчет и предложението за разпределение на печалбата за 2019 г.
5. Отчет на Контролния съвет за дейността на съвета през отчетния период.
6. Освобождаване от отговорност на Председателя на съюза, членовете на Управи-

телния съвет и Контролния съвет.
7. Определяне средствата за дейността на контролния съвет на кооперативния съюз.
8. Приемане на решение за преустройство чрез вливане на Кооперативен съюз "Бе-

на", ЕИК 000698523 в Кооперативен съюз Кооп МИКС, ЕИК 203060321.
9. Възлагане на Председателя на Кооперативен съюз "Бена" да подпише договор за

преустройството по т. 8 и да извърши всички необходими действия по процеса на
вливане.

Поканват се да присъстват всички избрани пълномощници лично или чрез упълномоще-
ни от тях лица. При липса на кворум събранието ще се проведе съгласно чл. 17, ал. 2 от
Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 2 от Устава на съюза един час по-късно на същата дата
и място. Материалите по дневния ред са на Ваше разположение всеки работен ден от 10,00
часа до 15,00 часа на адреса на управление на съюза - гр. София, ул. "Филип Кутев" № 137.

Страните - членки на
ЕС, трябва да се споразу-
меят за съвместен подход
за отваряне на границите,
да възстановят свободата
на пътуване в Шенгенското
пространство и да опреде-
лят кои страни извън
Европа трябва да считат
за безопасни за пътуване
до и от тях. Това каза
министърката на външните
работи, за ЕС и сътрудни-
чеството на Испания
Аранча Гонсалес Лая,
предаде АП.

Възобновяването на
трансграничните пътувания
трябва да се реши съвмес-
тно дори ако страните в
ЕС отменят карантинните
мерки на различни дати,
подчерта тя. Трябва да
започнем да работим с
европейските партньори,
за да върнем свободата на
движение в Европа, заяви
тя, добавяйки, че иска
европейско определение
за това кои страни могат
да се считат за безопасни.
Лая отбеляза, че Испания
гори от нетърпение да
посрещне туристи, за да
подкрепи отрасъла, който
осигурява 12 на сто от
брутния й вътрешен про-
дукт, но възнамерява да го
направи, като осигури

ÅÑ òúðñè îáù ïîäõîä  ïðè
îòâàðÿíåòî íà ãðàíèöèòå

Чехия отвори
вчера наземните КПП-та по су-
хопътните си граници с Австрия
и Германия. Полицията проверя-
ва избирателно пристигащите на
чешка територия от Австрия и Гер-
мания с коли или влакове. Те са
длъжни да представят свидетел-
ство за отрицателен резултат от
тест за новия коронавирус. Вли-
зането на туристи в Чехия оста-
ва забранено засега. Чешките
власти ще налагат глоби от 50
000 крони (близо 2000 евро) за
преминаване на границата с дру-
ги шенгенски страни извън на-
земните КПП-та. Нарушителите
ще се глобяват, докато безпре-
пятственото движение в зоната
не бъде възстановено напълно.
Според Прага това може да ста-
не към средата на юни, ако епи-
демиологичната ситуация в стра-
ните от ЕС не се влоши.
Над 46 000 души
са починали в Обединеното крал-
ство до средата на май с дока-
зана или предполагаема причина
за смъртта COVID-19, заяви На-
ционалната статистическа служ-
ба. Според службата 42 173
смъртни случая, свързани с
COVID-19, е имало в Англия и
Уелс до 15 май. В Шотландия до
17 май са регистрирани 3546
смъртни случая, а в Северна Ир-
ландия - 664 починали до 20 май.
Тези данни, публикувани ежесед-
мично, се различават от данни-
те, които правителството съоб-
щава всеки ден и които са фоку-
сирани върху смъртните случаи
при хора, дали положителни про-
би за COVID-19. Правителството
съобщи в понеделник за близо
37 000 жертви на пандемията.
От началото на пандемията има
близо 60 000 повече смъртни
случая в сравнение със средния
брой от предишните години в
Обединеното кралство.
Коста Рика
стана първата държава в Централ-
на Америка, която разрешава ед-
нополовите бракове, след като ре-
шение на Конституционния съд на
страната влезе в сила вчера. През
август 2018 г. висшите магистра-
ти постановиха, че забраната за
еднополови бракове е неконсти-
туционна. Те дадоха на парламен-
та 18 месеца срок да направи съ-
ответната законова промяна или
тя ще бъде извършена автоматич-
но сред изтичането на срока. По-
рано този месец над 20 депутати
направиха неуспешен опит да от-
ложат с нови 18 месеца влизане-
то в сила на решението на КС.
Забраната падна, но гей двойките
ще трябва да заявяват желанието
си за брак само онлайн поради
ограниченията от коронавирусна-
та епидемия. Коста Рика става 28-
ата страна - членка на ООН, уза-
конила еднополовите бракове, и
шестата латиноамериканска стра-
на след Аржентина, Бразилия, Ек-
вадор, Колумбия и някои щати в
Мексико.

Íàêðàòêî

:

Броят на хората с
повдигнати обвинения в
корупция в Китай почти
се е удвоил през 2019
г., става ясно от доклад
на прокуратурата, пре-
даде АФП.

На общо 18 585 души
са били повдигнати
обвинения в корупция
миналата година, което
е ръст с 90 % спрямо
предходната година.
Това показва докладът
на Върховната народна

Íàä 18 000 äóøè ñà îáâèíåíè çà
êîðóïöèÿ â Êèòàé ïðåç 2019 ã.

прокуратура, предаден
на депутатите на годиш-
ната сесия на парла-
мента в Пекин. В 16 от
случаите става дума за
ръководители на про-
винции и министри.
Общо 25 000 процеса за
корупция, злоупотреба
с финансови средства
или подкупване са се
състояли през 2019 г.,
което е довело до
осъждането на 29 000
души.

Îáñúæäà ñå ïðèåìëèâè âàðèàíòè äà
áúäå "ñïàñåíî" òóðèñòè÷åñêîòî ëÿòî

здрава, устойчива и безо-
пасна среда.

В същото време Италия
настоява за координирано
възстановяване на пътува-
нията в Европа от 15 юни,
който може да се превър-
не в "Денят с главно "Д"
за туризма. Това каза
министърът на външните
работи и международното
сътрудничество на Италия
Луиджи ди Майо. Герма-
ния се стреми да отвори
на 15 юни, ние работим с
Австрия и други страни за
тази дата, добави Ди
Майо. Думите му са в
съзвучие с френско-
германския призив за
възможно най-бързо
отваряне на границите,
който беше заявен от
председателя на Нацио-
налното събрание на
Франция Ришар Феран и
от германския му колега
Волфганг Шойбле.

На италианския фронт
Луджи ди Майо се надява
да стимулира пристигането
на туристи чрез еднакви
указания за туристите във
всички региони. Ако няма
такива, туристът няма да
знае как да се придвижва
от един в друг регион,
отбеляза той. Трябва да
спасим това, което можем

да спасим от лятото, за да
помогнем на предприема-
чите ни, добави италианс-
кият външен министър. На
теория придвижването от
един в друг регион на
Италия ще бъде свободно
от 3 юни. Крайното реше-
ние обаче се очаква в края
на тази седмица, тъй като
правителството продължа-
ва да е обезпокоено от
ситуацията в северните
региони Ломбардия и
Пиемонт. В двете области в
понеделник бяха регистри-
рани 2/3 от новите случаи
на заразени с COVID-19.

Вътрешните граници на
ЕС ще се отварят посте-
пенно и с обща координа-
ция между европейските
страни, заяви министърът

по въпросите на Европа и
външните работи на Фран-
ция Жан-Ив льо Дриан.
Ситуацията с пандемията в
европейските страни е
съвършено различна,
разпространението на
вируса върви с различни
темпове, заяви той. Някои
страни като Франция,
Италия и Испания силно
пострадаха, а други като
Португалия и балтийските
страни бяха засегнати в
по-малка степен, поясни
той. Постепенно и с евро-
пейска координация ще
отваряме вътрешното
пространство на ЕС. Що се
отнася до външните грани-
ци, очевидно е, че те ще
бъдат затворени и след 15
юни, добави Льо Дриан. ç

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Британският премиер Борис
Джонсън призна, че зрението му
се е влошило, след като прекара
болестта, причинявана от новия
коронавирус. Налага ми се да

нося очила за първи път от
много години. Мисля, че е много
правдоподобно, че влошаването
на моето зрение може да бъде

проблем, свързан с коронавиру-
са, каза Джонсън. Миналия
месец британският премиер

прекара една седмица в болница
с коронавирусна инфекция,
включително няколко дни в

интензивно отделение.

Редица висши предс-
тавители на комунисти-
ческите власти бяха
отстранени от началото
на операцията "чисти
ръце" през 2013 г. Анти-
корупционната кампа-
ния на президента Си
Цзинпин е довела по
последни официални
данни до санкционира-
нето на най-малко 1,5
млн. кадри на Китайс-
ката комунистическа
партия. ç

Кафенетата в каталунската столица Барселона се изпълниха с хора.
В понеделник паднаха ограниченията за посещаване на кафенета и

ресторанти и за жителите на най-големите испански градове -
Мадрид и Барселона.
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00.20 "Следобед с БСТВ" (п)
01.50 "Не се страхувай"(п)
02.50 "Общество и култура"(п)
03:50 "Дискусионен клуб"(п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-

Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал

(п)
08.00 "Лява политика"(п)
09.00 "Не се страхувай"(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция"

-  бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -  сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-

Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25 ТВ пазар
17.40 "Тихият Дон" - сериал, 7

епизод  (2015 г.), Русия,
режисьор Сергей Урсуляк

18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята  свободно"
21.00 Киносалон БСТВ: "Москва не

вярва на сълзи", ІІ част (1980
г.) СССР, режисьор Влади-
мир Меншов, в ролите Вера
Алентова, Алексей Баталов,
Ирина Муравьова, Раиса Ря-
занова и др. Това е една
красива, малко тъжна и нос-
талгична история, каквато е
всяка голяма и истинска лю-
бов. Това е една приказка за
любовта, белязана от дра-
матизма на епохата, но не-
подвластна на политиката и
времето. Филмът е от най-
касовите в историята на съ-
ветското кино и е носител на
наградата "Оскар" за чуж-
дестанен филм.

22.20 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.30 "За историята  свободно" (п)

ÁÍÒ 1

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

здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов - кам-

пания на Народен театър
"Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

12.35 Референдум /п/
13.30 Културното наследство на

България - док. поредица
14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - ани-

мационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Извън играта /п/
17.30 Бразди /п/
17.55 Препрочитаме Вазов - кам-

пания на Народен театър
"Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Питай БНТ
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър - Наука за живота /п/
22.00 С музиката на Рей Чарлз -

концерт на Биг бенда на БНР
с участието на Крейг Бейли и
Петър Салчев - Фестивал
"JAZZIT" 2017

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кам-

пания на Народен театър
"Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

23.35 Престъпниците от Бейтаун -
игрален филм /САЩ, 2012
г./, режисьор Бари Батлис, в
ролите: Травис Фимел, Били
Боб Торнтън, Ева Лонгория,
Даниел Къдмор и др. (14)

01.15 Култура.БГ /п/
02.15 100% будни /п/
03.15 Питай БНТ /п/
04.30 Туристически маршрути

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" -
анимация, сериал, с. 3, еп. 8

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информаци-

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - се-

риал, с. 2, еп. 9
14.50 "Спасители в планината" -

сериал, с. 11, еп. 8, 9
16.30 "Домашен арест" - сериал,

с. 2, еп. 10
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с. 2, еп. 55

19.00 bTV Новините - централна
емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" - се-
риал, с. 2, еп. 94

21.00 "Смени жената" /п./ - семей-
но риалити

22.00 "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" - вечерно токшоу

23.00 bTV Новините - късна еми-
сия

23.30 Премиера: "Супер екипаж" -
сериал, с. 2, еп. 2, 3

00.30 "Новите съседи" - сериал,
с. 9, еп. 16

02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Завинаги" - сериал, еп. 1

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ -

сериал, с. 7, еп. 11, 12
08.30 "Ритъмът на греха" - музика-

лен, драма (САЩ, 2014), в
ролите: Райън Газман, Бриа-
на Евигън, Миша Габриел,
Адам Севани, Стивън Бос

11.00 Премиера: "Вътрешна сигур-
ност" - сериал, с. 8, еп. 1, 2

13.45 "Ваканция" - комедия, прик-
люченски (САЩ, 2015), в
ролите: Ед Хелмс, Кристина
Апългейт, Лесли Ман, Крис
Хемсуърт, Чеви Чейс, Бевър-
ли Д`Анджело, Майкъл Пеня,
Реджина Хол и др.

15.45 "Агора" - драма, романтичен
(Испания, 2009), в ролите:
Рейчъл Вайс, Макс Мингела,
Оскар Айзък, Рупърт Евънс,
Ошри Коен, Ашраф Бархом,
Майкъл Лонсдал, Сами Самир

18.30 "Мумията" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 1999),
в ролите: Брендън Фрейзър,
Рейчъл Вайс, Джон Хана, Ар-
нолд Вослу, Кевин О`Конър,
Ерик Авари, Патрисия Ве-
ласкес и др.

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Добра година" - романти-
чен, драма, (САЩ, Великоб-
ритания, 2006), в ролите:
Ръсел Кроу, Аби Корниш,
Албърт Фини, Рейф Спол,
Том Холандър, Марион Коти-
яр, Валерия Бруни Тедески

23.30 "До живот" - комедия, кри-
минален (САЩ, 1999), в ро-
лите: Еди Мърфи, Мартин
Лорънс, Оба Бабатунде, Ник

Касаветис, Антъни Андерсън
01.45 "Вътрешна сигурност" /п./ -

сериал, с. 8, еп. 1, 2
04.15 "Новият наемател" - трилър

(тв филм, Канада, 2017), в
ролите: Чарити Шей, Челси
Хобс, Матю Лорънс, Яни Гел-
ман и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Незабравимо" - сериал, се-
зон 4 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериал
15.00 "Черна роза"(премиера) - се-

риен
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицис-

тично предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) -

сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - пре-

даване на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" - сериен, сезон 1
22.00 "ФБР" (премиера) - сериен,

сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - се-

риен, сезон 4
00.30 "Незабравимо" - сериен, се-

зон 4
01.30 "Теория за големия взрив" -

сериен, сезон 12
02.00 "Уил и Грейс" - сериен
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ен
03.30 "Остани с мен" - сериен /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 27 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо
Днес сутринта преваляванията посте-

пенно ще отслабват и явленията ще стих-
ват в повечето места. Минималните тем-

ператури ще са от 5 до 10 градуса - отно-
во по-ниски от обичайните за този пери-
од. Преди обяд ще има и слънчеви часо-
ве, но след обяд бързо ще се развива
мощна купесто-дъждовна облачност и на
много места ще превали и прегърми. Не
са изключени и локални градушки.

Нестабилно, с превалявания около и следобeд ще бъде в четвъртък и
петък. През първия ден температурите слабо ще се повишат и ще достиг-
нат 19 до 24, 25 градуса, но в петък отново ще захладнее с 2-3 градуса.

Нестабилно, с превалявания и гръмотевици ще остане времето и през
двата почивни дни.

Едва в началото на следващата седмица ще започне и постепенно пови-
шение на температурите до стойности, близки до обичайните за периода.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Добра година" -
романтичен, драма, в ролите: Ръсел Кроу, Аби

Корниш, Албърт Фини, Рейф Спол, Том Холандър,
Марион Котияр, Валерия Бруни Тедески



СПОРТ16
     ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

27.05.2020
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1948 - íèêîãà

Легендата и почетен
президент на ЦСКА Дими-
тър Пенев се обяви про-
тив обединение с клуба
ЦСКА 1948, който влезе в
първа лига администра-
тивно преди две седмици.
Това стана преждевремен-
ното след прекратяване
на сезона във втора
дивизия, а от тогава не
спират слухове и публика-
ции в пространството, че
предстои някаква форма
на обединение.

Пред в. "Тема спорт"
Стратега, който е треньор
№1 на България на XX
век, коментира нашуме-
лия въпрос.

"Това са несериозни
неща. Първо, между двата
клуба няма нищо общо.
Онези какво могат да се
сравняват с ЦСКА? Не
разбирам кой си ги из-
мисля и ги пуска тези
приказки. Това е ненор-
мална работа дори да се
обсъжда. Щяло да има

Áîé ìåæäó óëòðàñè íà
Ëîêî (Ïä) è ïîëèöàè

Страховито меле между
ултраси на Локомотив (Плов-
див) и полицаи е станало на
един от главните булеварди
в града.

В резултат на сблъсъка
десетки фенове са арестува-
ни, има и един пострадал по-
лицай, съобщава TrafficNews.

Боят е станал на бул. "6
септември", когато група при-
върженици на "черно-белите"
влезли в пререкания с ци-
вилни полицаи.

Последвало сбиване, ка-
то един от служителите на
реда е пострадал. Състояни-
ето му не е сериозно.

До момента са арестува-
ни десетима души от агитка-
та на Локо, след като през

Григор Димитров е пот-
върдил участие в планира-
ните демонстративни турни-
ри на Балканите, които се
организират по инициатива
на Новак Джокович. Сръбс-
кият номер едно в ранглис-
тата разкри детайли за шо-
уто, което е нарекъл Adria
Tour, като издаде още едно
име.

Германската звезда Алек-
сандър Зверев също ще иг-
рае на демо надпреварите.
Световният №11 Фабио Фо-
нини е отказал предложе-

Ãðèãîð ùå ó÷àñòâà â øîóòî íà Äæîêîâè÷

Една година с Пеп Гуар-
диола е достатъчна, за да
научиш толкова много, кол-
кото не си успял в цялата
си професионална кариера.
Така смята бившият вратар
на Манчестър Сити Уили Ка-
байеро, който бе в състава
на "гражданите" под ръко-
водството на Гуардиола
през сезон 2016/2017, а се-
га е част от друг английски
отбор - Челси.

"Да работиш с Гуардиола,
е като да ходиш на универ-
ситет. За една година с него
в Сити научавах нещо ново
всеки ден", заяви аржентин-
ският национал, сравнявай-
ки Пеп с професор.

За една година с Пеп ар-
жентинецът записа повече
мачове за Сити, отколкото

Ãóàðäèîëà å ôóòáîëåí ïðîôåñîð

в предходните две.
"Той е невероятен - и на

терена, и извън него. Стра-
хотен учител е. Няма ника-
къв проблем да накара ня-
кой, който е на 34 години,
да се чувства и да попива
знания, все едно е на 18",

две ЦСКА-та... Те нямат
нищо общо с ЦСКА. Има
си закони, не е редно да
ползват името и емблема-
та. ЦСКА си плати ембле-
мата, върна дългове.
Цялата работа се прави,
за да опитат да предизви-
кат нашите фенове да
направят някоя грешка. И
ако стане нещо, после ще
го пишат на наш гръб, на
името на ЦСКА. Това е
целият смисъл според
мен."

Пенев коментира и
ситуацията около работата
за нов стадион "Българска
армия", която трябваше да
започне през пролетта, но
бе замразена заради
пандемията:

"От наша страна всич-
ко е точно. Беше напра-
вена оценка, но не знам
защо се бавим. Нали
дойдоха от комисията и
видяха какво е? Да не
чакат тухлите да започнат
да падат? Все пак това е

50-годишен стадион.
Собствениците са много
загрижени. Дано не
повтаряме епидемии и
болести, а вече да пог-
леднем малко към цимен-
та и тухлите и да започ-
нем да градим нещо за
поколенията".

Димитър Пенев добави
и какви са очакванията
за довършването на
сезона в българския
футбол, като го направи в
неподражаемия си стил:

"За Купата ни чакат
сериозни мачове. Там не
можеш да наваксаш точки-
те. Дано в БФС да не им
мине през акълите да
направят полуфиналите в
един мач. То ще е все едно
да отидеш да си купиш
бельо и да го забравиш в
магазина. Всеки от четири-
те отбора ще се хвърли,
ще е много интересно. Но
това не означава да забра-
вим първенството. Да, на
феновете им омръзна без

трофей. И с ръководството
е така. Да не говорим, че
на тях и други неща са им
на главите. Трябва да се
планират финанси, за
отбора, много теми са
актуални.

За Левски нищо няма
да казвам. Няма да е
спортсменско ние да ги
коментираме като цесека-
ри. Дано да се оправят и

да си играем дербитата.
Аз се надявам всичко с
тях да е добре.

Вече обаче заповам да
се питам хората в БФС
да не са отишли някъде
на лагер. Къде са се
покрили? Кога ще правят
конгрес? Обидно и несе-
риозно е това отношение.
Време е да се раздви-
жат". ç

нието за тях, а вероятно
оферти има и към други во-
дещи тенисисти. На 13 юни
в Белград трябва да е пър-
вият турнир, като засега ня-
ма пълна яснота колко иг-
рачи ще се включат там.
Обявени са вече четирима,
възможно е да има и още.
Планът е на 20-21 юни да е
шоуто в хърватския Задар,
уикенд по-късно - в Черна
гора, а на 3-4 юли - в Бос-
на. За последните две със-
тезания още няма официал-
но разрешение от местните

власти и тенис федерации.
"Доминик и Григор вече

обявихме, но ще разкрия,
че сред участниците в Бел-
град ще е и Зверев", каза
Джокович на пресконфе-
ренция.

Димитров изкара месе-
ците на карантина и само-
изолация в Калифорния, а
през втората половина на
юли потвърди участие в от-
борната надпревара World
Team Tennis, която е пак зад
Океана - в Западна Вирджи-
ния. ç

добавя още ветеранът, кой-
то наскоро подписа нов до-
говор със "сините" от Лон-
дон.

38-годишният Кабайеро иг-
рае в Англия от 2014 година
насам, а преди това натру-
па доста стаж в Испания. ç

тази нощ е протекла опера-
ция на полицията за залавя-
нето и на останалите, които
са участвали в боя.

През целия ден във Вто-
ро РУ в Пловдив са привик-
вани на разпит десетки ли-
ца - очевидци и пострадали.

Преди самото меле с по-
лицията въпросната група е
влязла в пререкания и с фе-
нове на Ботев. ç


