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Лидерката на
социалистите
е опасна за
Борисов и
неговата клика
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андемията от COVID-19 подчерта
ключовата роля на журналистите
да информират обществото, да про-
веряват фактите и да държат пра-
вителствата отговорни. Това зая-
ви заместник-председателят на Ев-
ропейската комисия Вера Юрова
пред комисията на Европейския
парламент по конституционни въп-
роси.

Трябва да увеличим политичес-
ката и финансовата подкрепа за сво-

Ó
нижението в Бълга-
рия е начин на
живот. Ако това е

От "Фрогнюз"
(Със съкращения)

живот, де… Социалният
министър Сачева обикаля
тв студиата, разцъфнала
като магнолия в двора на
Боса. Навсякъде се хвали
как властта увеличила с
6,7% пенсиите.

Над 2 млн. възрастни
българи щели да се
облажат от тази прави-
телствена добрина.
Средната пенсия и тази
година ще остане около
420 лева.

По всички показатели,
свързани с пенсиите, сме
на последно място на
Балканите и Европа. Не
само в ЕС - сред всички!
В Косово и Албания
средната пенсия е по-
висока от тези у нас.

Че сме на дъното, го
знаем отдавна. Че не сме
мръднали нито на йота,
откакто ГЕРБ е на власт -
също е известно. Десет
години вече.

От корупция България
губи годишно около 11
млрд. евро. Това сочи
Евростат. 16 милиарда от
ДДС не са стигнали до
хазната.

Но магнолията Сачева
грее и ни убеждава каква
невероятна загриженост
проявява управлението. И
те искали да дадат
повече, но нямало пари.

Ами спрете да краде-
те!

Сачева не казва нищо
за корупцията, която
изтезава българите от
години. За унижението да
не говорим - то отдавна
не се брои. Трябва да сме
им благодарни дори.
Защото въобще ни
разрешават да шаваме и
да дишаме. С маски - без
маски, с маски - без
маски…

Спрете да крадете, бе!
Простата сметка показва,
че ако корупцията
намалее само с 30%,
средната пенсия ще
скочи поне с 200 лева
отгоре. Обяснете на
родителите си, на бабите
и дядовците си. Защото,
ако не се крадеше
толкова, можеше поне
1 милион от заминалите
да са тук сега. А да сте
чули синдикален бос да
говори за корупцията?
Няма и да чуете. Сит на
гладния не вярва.

Но българинът не
мисли и не излиза да
налага виновните за
дереджето му с тояги и
камъни. Научиха го да си
трае и да хитрее на
дребно.

Шопеновият траурен
марш, а не "Мила Родино"
кънти в главите ни.

 Áîæèíîâ ñïèðà
ñ ôóòáîëà

Валери Божинов е решил да сложи
край на кариерата си, съобщи БЛИЦ.
34-годишният нападател няма да удъл-
жи договора си с италианския Песка-
ра, който изтича в края на сезона.
Божинов е категоричен, че няма да се
отдалечава от футбола, а ще бъде
полезен по някакъв начин на младите
играчи, които искат да пробият. Въз-
можно е да последва примера на
Благо Георгиев и да отвори собствена
школа в Италия или България. ç
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свободните медии

Â Ïåêèí çà
ïðúâ ïúò
íÿìà íîâ
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Пекин вчера обяви, че няма нито един
нов заразен с коронавируса през по-
следното денонощие, за пръв път от-
както скок на случаите на заразяване
миналия месец породи страхове от
втора вълна, предаде АФП. Общо 335
души бяха заразени от откриването на
ново огнище в началото на юни в па-
зар в южната част на града. От 11
юни общинските власти на Пекин са
тествали над 11 млн. души - около
половината население на града. ç
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бодата и разнообразието на меди-
ите. Това е особено важно за на-
шите демокрации, добави тя.

Юрова посочи, че пандемията е
довела до невиждан мащаб на ин-
фодемия - поток от невярна и под-
веждаща информация. По нейните
думи това носи вреди за общество-
то и за здравето на хората.

По нейните думи опитите за вън-
шна намеса в живота на европейс-
кото общество са били наблюдава-

Въздушната операция
на САЩ по-рано тази го-
дина в Ирак, при която бяха
ликвидирани иранският ге-
нерал Касем Сюлеймани и
още девет души, е нару-
шение на международното
право. Това беше обявено
от специалния докладчик
на ООН Агнес Каламар, съ-
общава Ройтерс. САЩ не
представиха достатъчно
доказателства за продъл-
жаваща или предстояща
атака срещу техните ин-
тереси, за да оправдаят
нападението от 3 януари.
Американската атака на-
руши Хартата на ООН.  ç

Руското посолство у
нас поздрави българи-
те по случай 141-го-
дишнината от дипло-
матическите отноше-
ния между България и
Русия, чието начало се
смята 7 юли 1879 г.

"На 7 юли 1879 го-
дина дипломатическият
агент на Руската Импе-
рия в България А. П.
Давидов първи връчва
акредитивни писма на
българския княз Алек-

ни и при изборите за евродепутати
през 2019 година. Заплахата от вън-
шно влияние е истинска и сложна,
трябва да се предпазим. Почти по-
ловината европейци се информи-
рат за европейската и национал-
ната политика онлайн, посочи
Юрова, цитирана от БТА.  ç

Åâðîêîìèñàðêàòà Âåðà Þðîâà ïðèçîâà çà ôèíàíñîâà
ïîìîù çà ïîñòðàäàëèòå â êðèçàòà èçäàíèÿ
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сандър Батенберг. Точ-
но от тази дата водят
началото си официал-
ните дипломатически от-
ношения", уточниха от
посолството.  ç

ÅÑ î÷àêâà ñïàä íà ÁÂÏ
íà Áúëãàðèÿ ñúñ 7,1%
ïðåç 2020 ã. < 3
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Преминаването грани-
цата от 200 болни на ден,
ще е сигнал, че трябва да
се възстановят част от
мерките, предупреди
министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев
при откриването на новия
ядрено-магнитен резонанс
вчера, който беше монти-
ран в УМБАЛ "Св. Иван
Рилски". Дни наред брой-
ката на заразените с
коронавирус у нас минава
над 150. Изключение
прави единствено този
понеделник, когато ново-
заразените бяха едва 63,
но в този ден беше отче-
тен по-малък брой на
направените тестове. В
събота бяха отчетени
рекордните 182-ма паци-
енти с коронавирус. В
неделя бройката намаля
до 180, а вчера бяха 174,
припомня "Дарик радио".

Âðúùàò ÷àñò îò ìåðêèòå ïðè
ïðåìèíàâàíå íà ïðàãà îò 200 áîëíè?

Съпоставимо с другите
областни градове, случаи-
те на коронавирус в
София не са пик, макар
че ме притесняват. И един
човек да е, министърът на
здравеопазването винаги
се притеснява, каза още
Ананиев. Случаите на
коронавирус в София не
са голямо нарастване в
контекста на броя хора,
които живеят в България.
Засега не предвиждаме
нови мерки, но това не
означава, че не наблюда-
ваме процеса. Ако той
ескалира, сме готови във
всеки един момент да
предприемем необходими-
те мерки. Трябва да спаз-
ваме дисциплината, дис-
танцията, да носим маски-
те. Засилили сме контро-
ла в цялата страна, защо-
то явно без контрол няма
да мине, коментира още

Çàñèëèëè ñìå êîíòðîëà â öÿëàòà
ñòðàíà, ÿâíî áåç êîíòðîë íÿìà äà
ìèíå, ïðåäóïðåäè ìèíèñòúð
Êèðèë Àíàíèåâ

здравният министър. По
думите на Ананиев ескала-
ция ще настъпи, когато
броят на новозаразените
надскочи 200 души днев-
но, и то за по-продължи-
телен период. Той увери,
че при достигане на

:
ÍàêðàòêîÊîñòàäèí Ïàñêàëåâ: Íèíîâà ùå çàïàçè ëèäåðñòâîòî â ÁÑÏ

нелия Нинова ще запази пред-
седателското си място", комен-
тира Паскалев.

Социалистът посочи, че мно-
го от проектите, които осъщест-
вява държавата, са за усвояване
на пари, без да има резултати
за обществото: "Министерският
съвет раздаде над половин ми-
лиард лв. на общините, които ха-
ресва - там кметовете и общин-
ските съветници са послушни. От-
делно правителството раздаде
1млрд. за ВиК холдинга- някой
чул ли е за изграждане на ВиК
инфраструктура или ремонти, 2
млрд. даде за самолети. Но ко-
гато стане въпрос за изграждане
на общински пътища и на улици,
тогава правителството няма па-
ри. Кое е по-важното за гражда-
ните на страната?" Костадин Пас-

Обстановката в София
се нормализира след
бурята в понеделник
Обстановката в София се
нормализира след бурята
вчера. Над 700 бяха
получените сигнали за
наводнени булеварди,
подлези, спирки на метро-
то, закъсали автомобили и
квартали без ток - това е
равносметката след силната
буря в София. Един човек е
леко пострадал, съобщи
кметът на София Йорданка
Фандъкова. Тя информира,
че се отводнява районът на
Лъвов мост, почистват се
подлезите по булевард
"България", както и шахти в
целия град. Заради прогно-
зата за бурен вятър Йордан-
ка Фандъкова призова
строителните фирми да
обезопасят обектите си,
коментира БНР.

ВАП сезира Фандъкова
да провери строежа на
вила "Аглика"
Върховната административ-
на прокуратура сезира
кмета на София Йорданка
Фандъкова да извърши
незабавна проверка на
място и по документи на
строежа на вила "Аглика".
Това съобщиха от държав-
ното обвинение. Вилата се
намира в природен парк
"Витоша" и е собственост
на Васил Божков. Поводът
- доклад на ДНСК, в който
се посочвало, че са
открити незаконни преуст-
ройства. По време на
проверката строителни
книжа не били представе-
ни. Документи нямало и в
архивите на отговорните
институции на Столичната
община. Става дума за две
новоизградени сгради,
които представлявали
строежи от пета и шеста
категория, а контролът за
това е на Столична
община, допълват от
прокуратурата.

"Кандидатите за избор на
председател в БСП трябва да по-
сочат каква България искат - ние
сме в най-тежката демографска
криза, здравето е стока, която е
недостъпна за много български
граждани, нашите деца са с нис-
ки показатели на всички тесто-
ве, които се осъществяват на
световно ниво, икономиката ни
е в абсурдна ситуация, а с тази
пандемия нещата ще станат ка-
тастрофални. Непрекъснато въз-
никват въпроси, свързани с не-
равенството в обществото - най-
вече с доходите." Това заяви чле-
нът на НС на БСП и бивш кмет
на Благоевград и вицепремиер
Костадин Паскалев пред БТВ. Той
бе категоричен, че трябва да се
води диалог за политики и след
това да се стигне до личност.

"Кирил Добрев  е заместник-
председател на БСП при предсе-
дателството на Корнелия Нино-
ва. Когато се провежда една по-
литика - и ти си съпричастен към
провеждането й. Според мен Кор-

Ïðîêóðàòóðàòà äàäå ïîä ñúä áèâøèÿ
êìåò íà Ñîçîïîë îò ÃÅÐÁ Ïàíàéîò Ðåéçè
преводи в полза на лицето С.Г.
По този начин се целяло набавя-
не за себе си и за другиго имот-
на облага. Извършените от тях
деяния са били квалифицирани
по чл. 282 от НК - престъпление
по служба, от което би могло да
настъпят немаловажни последи-
ци за Община Созопол.

След приключено досъдебно
производство обвиняемите са пре-
дадени на съд за длъжностно прис-
вояване на сумата от 2 140 156,07
лева, собственост на Община Со-
зопол.

Престъпните деяния били из-
вършени чрез възлагане на стро-
ително-монтажни и строително-ре-
монтни дейности на различни тър-

говски дружества. Въпросните
фирми били собственост на со-
циално слаби лица.

Схемата била следната: дирек-
тор на дирекция "Техническа" в об-
щината - обвиняемият Христов,
инициирал необходимостта от
строително-монтажни работи. Те
включвали почистване на дерета,
полагане на чакъл, ремонт на ули-
ци, както и премахване на пос-
ледствията от наводненията през
2014 г. За извършването им били
сключвани договори. Всички до-
кументи, издадени по тях за въп-
росните СМР, били неистински. Те
били съставени от касиера на Об-
щина Созопол - обвиняемата Еле-
на Димитрова, но не били подпи-

калев изрази мнение, че ако не
се смени моделът на управление,
от тук нататък това, което пред-
стои за страната, ще е още по-
трагично. Той допълни, че  ако в
България отговорността е разми-
та и институциите не спазват за-
коните, то няма държава.

 "Всичко онова, което става в
околната среда на България и на-
чина, по който се управлява, го-
вори за едно-единствено нещо -
унищожени държавни системи за
управление.  Две институции, под-
чинени на Министерството на
околната среда и водите - ръко-
водството на Национален парк
"Рила" и  РИОСВ, допускат да се
строи на територията на Рила. Аб-
сурдно е да няма  дори екологич-
на оценка за този строеж", за-
върши Костадин Паскалев.ççççç

капацитета на  столичните
болници, които приемат
пациенти с коронавирус,
останалите лечебни заве-
дения имат създадена
организация и готовност
за откриване на такива
отделения.ççççç

офийската градска про-
куратура е внесла за
разглеждане в съда об-
винителен акт срещу
Панайот Рейзи, ЗлаткаÑ

Мусева, Елена Димитрова, Хрис-
то Христов и Венцислав Петров
за извършено от тях престъпле-
ние по чл. 203, ал. 1, вр. чл. 202,
ал. 1, вр. чл. 201, вр. чл. 20, вр.
чл. 26 от Наказателния кодекс.
Това съобщиха от пресцентъра на
Апелативна прокуратура - София.

Досъдебното производство е
било образувано от Окръжна
прокуратура - Велико Търново,
след подаден сигнал от търговс-
ко дружество "Строй 2014" ЕО-
ОД. Постъпили данни, че през пе-
риода 2014 - 2017 г. длъжност-
ни лица от администрацията на
Община Созопол нарушили слу-
жебните си задължения, като до-
пуснали извършване на банкови

сани от лицата, представляващи
собствениците на фирмите, извър-
шили строително-монтажните ра-
боти.

През инкриминирания период
обвиняемите заемали следните
длъжности: Панайот Рейзи - кмет
на Община Созопол, отстранен от
длъжност на 16 април 2019 г.,
Христо Христов - директор на ди-
рекция "Техническа" в Община Со-
зопол, Златка Мусева - главен
счетоводител в Община Созопол,
Елена Димитрова - касиер в Об-
щина Созопол, и Венцислав Пет-
ров - собственик на четири фир-
ми. На всички обвиняеми е нало-
жена мярка за неотклонение "под-
писка".ççççç
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Протестите срещу продължа-
ващото застрояване на Българс-
кото Черноморие и промените в
Закона за биоразнообразието се
проведоха вчера в Айтос, Благо-
евград, Ботевград, Бургас, Дупни-
ца, Пловдив, Русе, Сливен, София,
Царево (на плажа "Корал"), Созо-
пол, Шумен и Разград. Природо-
защитната коалиция "За да оста-
не природа в България" е органи-
затор на протестите заедно с още
граждански инициативи.

Природозащитниците призова-
ха за оттегляне на измененията на
Закона за биоразнообразието, при-
ети на първо четене в парламента,
които според тях продължават да
заплашват европейската екологич-
на мрежа "Натура 2000" в Бълга-
рия. Според тях представителите
на ГЕРБ в парламента са заблуди-
ли обществото, че проблемните
предложения ще бъдат оттеглени,
докато дискусията от миналата сед-
мица в Народното събрание е по-
казала, че след първия национа-
лен протест няма и намек за при-
емане на исканията на протеста.

От "За да остане природа в
България" отново поставят същи-
те искания, както и при първия
протест от 25 юни - народните
представители да приемат единс-
твено тези предложения в зако-
нопроекта, които не засягат мре-
жата "Натура 2000", или изобщо
да не променят закона; спиране
на строителството на Алепу и про-
веждане на оценка за въздейст-
вието върху околната среда
(ОВОС); спиране на строителство-
то в Природен парк "Странджа".

Природозащитниците напом-
нят, че "Натура 2000" е добре рег-
ламентирана в настоящия Закон
за биологичното разнообразие, но
правителството не изпълнява за-
дълженията си по него. Вместо то-
ва в защитените европейски зони
в България природата продължа-
ва да се уврежда, което се вижда
и при случаите на строежи в Але-
пу, Иракли, Рила и Странджа. Те
напомнят, че миналата седмица съ-
общение на Европейската коми-
сия предупреди за съд за Бълга-
рия заради наказателна процеду-
ра от 2019 г. и изиска в тримесе-
чен срок страната да обяви над
200 закъснели с повече от 5 го-
дини защитени зони за местооби-
танията от "Натура 2000".

"Безобразието, наглостта "Але-
пу". Това е наглост. Подпорна сте-
на. С асансьорни шахти. Не може
да се търпи. Не е редно да свик-
ваме с тези неща и да ги приема-
ме за даденост. Нужно е действи-
телно да се вдигаме, защото ина-
че тези мутри ще завладеят цяла-
та страна. Философията им е, че
тях не ги интересува никой друг
човек в тая страна, не ги интере-
сува един български гражданин да
има поне малко достъп до Черно-
морие и природа, без да му е ог-
радено от скъп хотел, в който той
няма достъп ", каза в предаване-
то "Преди всички" природозащит-
никът Андрей Ковачев от Сдруже-
ние за дива природа "Балкани" по
повод подготвяните промени в За-
кона за биоразнообразието.ç

КООПЕРАЦИЯ " ЕДИНСТВО"С.БОТЕВО
ОБЩ."ТУНДЖА",ОБЛ.ЯМБОЛ

С  Ъ  О  Б  Щ  А  В  А
На всички член кооператори, че на 25.07.2020 год. /събота/ от 8:00 часа в

залата на кооперацията свиква Общо отчетно събрание на кооперацията при
следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване   на член - кооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията през 2019 г.
3. Отчет на КС за работата му през 2019 год.
4. Приемане отчета на одитора за 2019 г и преизбиране на одитор  за 2020 год.
5. Упълномощаване на председателя на УС за вземане на решение за работа

с банки , работа с РА, ДФ "Земеделие", сключване на договори с юридически
лица и фирми и разпореждане с ДМА-недвижими имоти.
При липса на кворум събранието ще се проведе 1 час по- късно на същия

ден, на същото  място и при същия дневен ред.
НОСЕТЕ СИ ЛИЧНИТЕ КАРТИ !!!

От УС на кооперацията

СЪОБЩЕНИЕ
Управителният съвет на КЗПТУ "Мечка -94"- с. Мечка, общ. Плевен, кани всички членко-

оператори на 24 юли 2020 година, от 8:00 часа, в административната сграда на кооперацията,
за провеждане на Годишно отчетно събрание при следния

ДНЕВЕН  РЕД :
1. Освобождаване на член-кооператори, подали заявления за прекратяване на членство в

кооперацията.
Докладва: Председател УС

2. Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на КЗПТУ "Мечка-94" през стопан-
ската 2019 година.

Докладва: Председател УС
3. Отчетен доклад за дейността на контролния съвет на КЗПТУ "Мечка-94" през стопанска-

та 2019 година.
Докладва: Председател КС

4. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
Докладва: Гл. счетоводител

5. Приемане на одиторски доклад за извършената проверка и заверка на годишния финан-
сов отчет за 2019 година.

Докладва: Одитор експерт-счетоводител
6. Вземане решение за закупуване на земя и дълготрайни активи.

Докладва: Председател УС
7. Вземане решение за бракуване на основни средства.

Докладва: Председател УС
8. Освобождаване от отговорност на председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
9. Приемане производствената програма за дейността на кооперацията през стопанската

2020 година.
Докладва: Председател УС

10. Вземане решение за получаване на кредити и субсидии от ДФ "Земеделие" през 2020 г.
Докладва: Председател УС

11. Разпределяне печалбата на кооперацията.
Докладва: Гл.четоводител

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно, на същото място, при
същия дневен ред.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Ïî æúòâåíî âðåìå òðåâîãà
çà åñåííàòà ñåèòáà
Íèñêèòå äîáèâè è ëîøîòî êà÷åñòâî
íà çúðíîòî ìîãàò äà êîìïðîìåòèðàò
áúäåùàòà ðåêîëòà, àëàðìèðàò
ïðîèçâîäèòåëè

Ïðîòåñòè â
çàùèòà íà "Íàòóðà
2000" íà íàä 10
ìåñòà â ñòðàíàòà

Последствията от
жестоката суша в Добру-
джа са неизброими.
Изключително ниско е
качеството на зърното,
което се прибира в мо-
мента в Добруджа. Преж-
девременното изсъхване
на пшеницата поставя
сериозен въпрос - с какво
ще се сее през есента? С
какви семена ще се
заложи новата реколта?
"Поредният проблем,
породен от сушата в
Добруджа, ще бъде осигу-
ряването на качествени
семена за сеитба на
новата реколта от пшени-
ца", коментира за Агри.БГ
Радостина Жекова.  Жът-
вата на пшеница "оправ-
да" всички опасения на
земеделските стопани,
които споделят за добиви

между 50 и 150 кг/дка.
Само в отделни полета
има до 340 кг/дка. В
крайморските общини, в
които изсъхването на
посевите е особено силно
изразено, резултатите са
драстично ниски.

Официалната статисти-
ка показва, че в Добруджа
в момента се жънат сред-
но по 154 кг/дка. Добивите
са много по-ниски от
потенциала на засетите
пшенични сортове и
многократно по-малко от
обичайните резултати за
Североизточна България.
Заради пожълтелите и
прегорели пшеници жътва-
та в Добричка област
започна 10-14 дни по-рано.
Освен от ниските добиви,
стопаните се оплакват и
от ниското качество на

зърното - занижено хекто-
литрово чисто и малък
процент глутен. "Дано да
не паднат показателите на
посевния материал. Ако
няма качествен посевен
материал, ще имаме
проблем през следващата
стопанска година", казват
зърнопроизводители.

Обичайно в Добричка
област всяка есен се сеят
между 1,2 млн. дка и 1,3
млн. дка с есенни култури.
За втора поредна година
пшеницата няма да донесе
печалба, а по-скоро ще
натрупа допълнителни
загуби за земеделските

стопани. Разходът за един
декар жито е от 80 до 120
лв. без рентата. Приходът е
повече от двойно по-нисък
- от 30 до 50 лв. на декар
при тези цени на зърното,
изчисляват земеделските
производители.

Пшеницата заема
около 40-45 % от обработ-
ваемите площи във всяко
стопанство в Добруджа.
Едва ли реколтата от
останалите 55-60 % земя с
царевица и слънчоглед ще
успее да компенсира
натрупаните до момента
загуби, пише Галина
Недкова от Агри.БГ.ç

Европейската комисия реви-
зира леко нагоре своите прогно-
зи за икономическия спад в Бъл-
гария през настоящата година, но
вече очаква и малко по-слабо
възстановяване през 2021 годи-
на. Според летните междинни
прогнози на ЕК се очаква свива-
не на българския БВП със 7,1%
през тази година, след което да
последва растеж от 5,3% през
следващата година. В пролетния
доклад на Комисията от месец
май беше заложен икономичес-
ки спад от 7,2% и растеж с 6,0%
догодина.

За второто тримесечие на
настоящата година Комисията
прогнозира спад на БВП на Бъл-
гария с 11,7% спрямо първите
три месеца, когато нарасна с
0,3%, последван от слабо пови-
шение с 0,3% през третото три-
месечие и с 0,2% през послед-
ните три месеца на 2020 година.

За първото и второто триме-
сечие на 2021 година ЕК очаква
отскок на българската икономи-
ка с по 3,3%, след което да пос-
ледва слабо ускоряване на рас-
тежа до 3,4% през третото три-
месечие и до 3,5% през послед-
ните три месеца.

Въпреки доброто икономичес-
ко представяне в началото на го-
дината, пандемията от COVID-19
и мерките от средата на март,
необходими за нейното овладя-
ване, оказаха неблагоприятно
въздействие върху икономичес-
ката активност в България, по-
сочва ЕК в своя нов доклад.

Годишният ръст на реалния
БВП спадна от 3,4% през 2019 г.

ÅÊ î÷àêâà ñïàä íà ÁÂÏ íà Áúëãàðèÿ ñúñ 7,1% ïðåç 2020 ã
до 1,2% през първото тримесе-
чие на 2020 г. Вътрешното тър-
сене намаля на фона на по-нис-
кото частно потребление и сви-
ващите се инвестиции.

Влошаването на бизнес нас-
троенията и краткосрочните по-
казатели най-вече през април
предполагат рязък спад на ико-
номическата активност през вто-
рото тримесечие. Частното пот-
реблението също спадна рязко
в резултат на ограничителните
мерки, докато намалените при-
ходи, по-ниското използване на
капацитета и високата несигур-
ност ограничиха инвестиции.

Значително влошената външ-
на среда от март 2020 г. насам
натежа върху българския износ
на стоки, докато ограниченията
за пътуване доведоха до рязък
спад в търговията с услуги, от-
чита ЕК.

С облекчаване на ограничи-
телните мерки се очаква частно-
то потребление да се възстано-
ви през втората половина на го-
дината и да продължи да нарас-
тва с умерени темпове през 2021
г., тъй като доверието на потре-
бителите ще се възстановява
постепенно.

ЕК очаква инвестициите в на-
шата страна да се върнат към
положителен тримесечен растеж
едва през следващата година
главно заради оставащата висо-
ка несигурност.

Комисията прогнозира посте-
пенно увеличаване на българс-
кия експорт през втората поло-
вина на годината и през 2021
година.

Като цяло се очаква реални-
ят БВП да намалее със 7,1% през
2020 г. и след това да нарасне с
5,3% през 2021 г. Рисковете за
прогнозата са до голяма степен

балансиран и в съответствие с
рисковете за икономиката на ЕС.

Европейската комисия също
така очаква инфлация в нашата
страна от около 1% през тази и
следващата година (1% за 2020
г. и 1,1% за 2021 г.). Водещата
инфлация се намираше в низхо-
дящ тренд от началото на годи-
ната поради спада на цените на
енергията. Очакваното свиване на
сезонното търсене на туристичес-

ки услуги и временното намаля-
ване на ставките на ДДС за рес-
торантьорския сектор би тряб-
вало да ограничат ценовата ин-
флация в сферата на услугите
през втората половина на годи-
ната.

През 2021 г. се очаква инф-
лацията в България да остане нис-
ка, като положителен принос ще
имат от цените на храните и на
услугите, прогнозира ЕК.ç



ÏÎÇÈÖÈß 8.07.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

4

Георги АТАНАСОВ

С повишаването на температу-
рите се вдига градусът и на поли-
тическата конфронтация у нас. На
практика се намираме в предиз-
борна ситуация без значение да-
ли парламентарният вот ще бъде
извънреден още тази година, или
редовен през пролетта на 2021-ва.

Фронтовата линия е прокарана
между ГЕРБ и БСП, а артилерийс-
ката подготовка преди генералната
битка подсказва кой кой е и за как-
во се бори. Особено що се отнася
до по-малките играчи, търсещи сво-
ята печеливша карта в предстоящи-
те залози.

Най-очевидни на този етап са
анонсите на петата колона на "По-
зитано" №20, за чиито прозрачни
козове не е необходим никакъв
шифър.

Групичката по интереси, консо-
лидирана около Георги Гергов, Ми-
хаил Миков, Димитър Дъбов, Ге-
орги Божинов, Атанас Мерджанов,
Ангел Найденов, към която малко
по-дискретно гравитира и Кирил
Добрев, се стреми с всички сред-
ства да отстрани Корнелия Нино-
ва като разменна монета за по-
тенциално партньорство с ГЕРБ.
Не толкова във властта, колкото
в консумацията на еврофондове-
те и "обществените поръчки", плюс
парламентарна идилия със сго-
ворчива "опозиция" и Бащица...

Тези така наречени червени фео-
дали, сенатори или сиви кардина-
ли разтягат локуми около "колек-
тивната традиция" на Столетница-
та, уж пренебрегната от председа-
телката, но болката им е, че Нино-
ва ги отряза от парламентарната
ведомост, за която бяха абонирани
близо две десетилетия.

Това заключение се отнася най-
вече за старите апаратчици от по-
родата на Миков, Дъбов, Божинов,
Мерджанов, докато "червените" оли-
гарси Гергов и Добрев търсят оп-
ции за бизнес сделка с Бойко Бо-
рисов. Офертата е кристалноясна -
главата на Нинова

срещу задкулисна
коалиция между ГЕРБ
и фракцията на
"Позитано" №20,

наречена Пета колона. Тоест аген-
тура на противника в собствения
тил. В лексиката на шпионажа има
и друг синоним на двойната игра -
"къртица"...

Разположението на силите около
фронтовата линия се вижда и без
модерна електроника.

Националната медийна бригада
на ГЕРБ всекидневно обслужва
Гергов, Добрев и Ко във войната
срещу Нинова, без дори да прик-
рива по някакъв начин корпора-
тивно-политическата Схема. А тя

а 12 септември т. г. БСП ще проведе пряк избор за
нов председател, а на 26 и 27 септември - своя 50-и
юбилеен конгрес. Столетницата ще избере ново ръко-
водство и ще набележи идейните, организационните и
политическите мерки по пътя си за участие във власт-
та. Дали и кога това ще стане - зависи от състоянието
на партията и уменията на ръководството й. Ето защо
е особено важно при подготовката за прекия избор и
конгреса да се изяснят максимално открито позициите
на кандидатите за председателския пост. В публикува-
ния по-долу материал е залегнала една от гледните
точки, представена като лично мнение на известен
коментатор и публицист. Вестник ЗЕМЯ е готов да да-
де гласност и на други анализи и позиции.

Н

е толкова семпла, сякаш е измис-
лена от някоя Бойкова "мисирка"
с два грама мозък.

Целта е да се тика напред Петата
колона, като нейните лица се разк-
расяват с "национално отговорен"
грим, докато в същото време пър-
вата дама на Столетницата се са-
танизира по класическа Гьобелсо-
ва рецепта.

Интересно, дали старши партньо-
рите от ГЕРБ смятат, че с тези но-
мера от селски вечеринки могат
да помогнат на своите подизпъл-
нители? Още повече след като и
децата разбраха от кои външни си-

ли и интереси е натрапен изкуст-
веният вътрешен дебат в БСП.
Подписка вместо детектор на лъ-
жата.

Нечистоплътната мимикрия на ре-
негатите в ръководните структури
на БСП с пълна сила блесна по вре-
ме на неотдавнашния пленум, кога-
то Петата колона и нейните креату-
ри отхвърлиха предложението на
Нинова за всенародна подписка
срещу правителството на Борисов.
Аргументът бе колкото нелеп, тол-
кова и абсурден, защото препра-
щаше темата към... парламента?!

Странно, нима Гергов, Добрев, Ми-
ков и Ко смятат, че е възможно да
се води нормална парламентарна
борба в условията на едноличен ре-
жим, при който Началника вкарва и
изкарва депутати, режисира квору-
ма, строява "патериците" и шляпа по
главите "мисирките" и "тулупите"?!

За всеки средноинтелигентен чо-
век у нас е ясно, че в момента "пар-
ламентарната демокрация" е изп-
разнена от съдържание и служи са-
мо за фасада на корпоративно-оли-
гархичната диктатура на ГЕРБ, чии-
то рецидиви се възпроизвеждат
пред очите ни всеки божи ден.

И точно когато Нинова предложи
алтернатива на обречената проце-
дура под опашката на Коня, обезс-
мислена от Машината за гласуване
на управляващите, агентурата на
Бойко Борисов на "Позитано" №20

скочи на амбразурата и отхвърли
подписката.

А този неформален граждански
вот можеше да има най-малкото мо-
рална стойност като консолидация
на обществената енергия срещу ре-
жима.

Но нали "патериците" са точно за
това - да поддържат "стабилността"
на инвалида. И в живота, и в поли-
тиката.

И все пак усилието не бе напраз-
но, тъй като бламираната подписка
послужи като детектор на лъжата,
който за сетен път показа кой кой е
и за какво се бори в БСП и въобще.

И доказа, че Нинова е нужната

гаранция за идейно-полити-
ческата идентичност на
най-старата партия.

В случая не става въпрос за лич-
ности, а за принципи, защото ата-
ката срещу лидера е хибридна опе-
рация за превземане отвътре на
единствената реална опозиционна
сила у нас в настоящия момент.
Уравнението е сбъркано.

В процеса на вътрешните колизии
на "Позитано" №20, които имат пря-
ко отношение към целокупния поли-
тически процес, се чуха някои изк-
лючително интересни откровения.

Най-напред Георги Гергов заяви,
че "Нинова е опасна за България",
очевидно заради критиката на пред-
седателката спрямо действията и
бездействията на Властта покрай
вируса и по много други поводи.

Малко по-късно Кирил Добрев
сподели, че не приема "компромат-
ната война", като очевидно визира-
ше твърдия тон на Корнелия срещу
Бойко Борисов и ГЕРБ. Петата ко-
лона отново свали белязаните си
карти за домашен белот на тефе-
рич в Банкя.

Сега остава Гергов да се разгра-
ничи от оценката на Нинова за кри-
миналния Преход, отнел хляба,
перспективата и живота на хиляди
и хиляди българи?! А младият Доб-

рев вероятно ще агитира за "наци-
онално съгласие ала 4 февруари
1997-а, след което започна вторият
етап на голямото разграбване, на-
речено приватизация?

Вероятно за да си заплюе място
в "Листата на чакащите" при след-
ващото раздаване на парламентар-
ните карти, в ансамбъла на "кърти-
ците" се включи и Румен Петков,
който извъртя по абсурден начин
думите на Нинова за вица по по-
вод "дрона на Румен Радев, заснел
чекмеджето на Бойко Борисов".
Очевидно бившият вътрешен минис-
тър храни добри спомени от перио-
да, когато ренегатите от АБВ бяха
парламентарни марионетки на
ГЕРБ, и се стреми да рестартира
колаборацията.

А конкуренцията за сърцето на ББ
никак не е малка - Петата колона в
БСП, "патриотите", Марешки, градс-
ката десница, върнала Винету на бе-
лия кон преди шест години, и т. н.

При ДПС е различно, защото Бо-
рисов е този, който ходи на пръсти
около тях, за да не ги разсърди слу-
чайно, защото иначе момчето си
отива...

Откъдето и да се погледне, урав-
нението е сбъркано.

Не Нинова е опасна за България, а
ГЕРБ е смъртоносна заплаха за
страната. Нинова е опасна само за
Бойко Борисов и неговата клика, ко-
ито точно по тази причина са оси-
новили напълно безопасните олигар-
си и апаратчици от "Позитано" №20.

Нищо чудно да им окажат още
по-сериозна финансова, организа-
ционна, медийна, милиционерска и
юридическа подкрепа на предстоя-
щия общопартиен вот за лидер на
Столетницата. По изпитаната избор-
джийска технология на ГЕРБ от нас-
ледството на Бай Ганьо...

Истината не е компромат.

Интересно коя точка от "комп-
роматната война" по Добрев не е
вярна? За въздуха на София, за
водата на Перник, за отровните
детски храни и ГМО-то в търговс-
ките вериги, за токсичните и био-
логичните отпадъци с неясен про-
изход, за фалшивите магистрали,
за ББР или за далаверите със са-
нирането по "обществена поръч-
ка"? Този списък вече е цял теле-
фонен указател, но агентурата на
Властта сред "червената аристок-
рация" се чувства засегната от
името на своя Началник Бойко Бо-
рисов.

И припява на грандиозната мани-
пулация, наложена у нас от десети-
летие насам, според която всяка кри-
тика срещу ГЕРБ е насочена срещу
държавата, ЕС, НАТО и Исус Хрис-
тос... Нормално ли е да се слага
знак за равенство между България
и една "Организирана престъпна гру-
па" за осребряване на властта?

Çàãîâîðúò
ñðåùó Íèíîâà

Ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå å îïàñíà çà Áîéêî Áîðèñîâ è íåãîâàòà êëèêà

Еpicenter.bg
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Ò
урция иска да раз-
шири рамките на
споразумението за
свободна търговия с

Европейския съюз. Това
заяви пред Анадолската
агенция министърът на
търговията Рухсар Пек-
джан.

Тя подчерта, че настоя-
щото споразумение за
Митнически съюз между
Турция и ЕС не отговаря
на очакванията на делови-
те кръгове.

„Ако оставим настрани
политическите фактори и
разгледаме въпроса от
чисто икономическа глед-
на точка, тогава смело мо-
жем да заявим, че няма
никакви основания и преч-

ки за задълбочаване на
търговските отношения“,
заяви Пекджан.

Страните се съгласни,
че настоящият формат не
отговаря на нарасналия
потенциал. „Необходимо е
ново споразумение с по-
широки рамки. Подобен
документ ЕС е подписал с
много държави. В Брюксел
са съгласни с позицията на
Турция по този въпрос“, ка-
за още Пекджан.

В периода след пандеми-
ята международната ситуа-
ция е променена. Китай гу-
би своята привлекателност
като зона за евтина работ-
на сила, защото минимал-
ната заплата там се добли-
жава до тази в Турция.

Àíêàðà èñêà ðàçøèðÿâàíå
íà òúðãîâèÿòà ñ ÅÑ

Турция разполага с
мощна производствена ин-
фраструктура, отговаряща
на стандартите на ЕС. То-
ва заяви ръководителят на
делегацията на Европейс-
кия съюз в страната Крис-
тиан Бергер.

Индексът на икономи-
ческо доверие в Турция
през юни 2020 г. е нарас-
нал с 19,1% в сравнение
с май, достигайки 73,5
пункта.

Статистическият инсти-
тут на Турция съобщи, че
повишаването на довери-
ето в икономиката е
резултат от нормализаци-
ята в страната на фона
на поетапното премахва-
не на карантината, въве-

Икономическото доверие лека-полека се завръща

Възстановява се износът
на маслини и зехтин

Износът на маслини
и зехтин през юни 2020
г. е нараснал с 21% до
19 милиона долара в
сравнение със същия
период на миналата го-
дина, предаде Анадол-
ската агенция.

По данни на Асоци-
ацията на износители-
те от Егейския регион
експортът на маслини
през юни се е увели-
чил с 44% от 6,8 млн.
долара на 9,8 млн. Из-
носът на зехтин се е
покачил минимално
само с 1% до 8,4 млн.
долара.

Износът за първо-
то шестмесечие на та-
зи година се е свил в

сравнение със същия
период на миналата
година с 10% до 140
млн. долара.

Най-големият па-
зар на турските мас-
лини  е Германия, къ-
дето се изнася про-

Той взе участие в он-
лайн конференция, органи-
зирана от Търговската па-
лата на Адана.

Промишленият потенци-
ал е залог за бързото въз-
становяване на икономи-
ката от щетите, нанесени

й от пандемията от коро-
навирус, заяви Бергер.

„КОВИД -19 засегна
всички страни. Ние и по-
рано сме преживявали
кризи, но те не са засяга-
ли света в такъв мащаб.
Не бяхме готови за такава

Промишлеността – залог за възстановяване криза, необходимо е да из-
влечем уроците от случи-
лото се“, каза той.

Той отбеляза водещата
роля на Турция във вери-
гите на доставка за ЕС.

„Сблъскахме се със се-
риозни трудности при дос-
тавките, достъпът до суро-
вини и паричните потоци.

Заради прекъсвания във
веригите на доставки пос-
традаха текстилният маши-
ностроителният и автомо-
билният сектори. Трябва да
поддържаме връзки между
страните и така да сведем
до минимум щетите. Отно-
шенията с Турция са ценни
за нас“, подчерта Бергер.

дена заради пандемията
от коранивирус.

Оживлението се наб-
людава както в потребле-
нието, така и в реалните
сектори на икономиката,
включително в сферата
на услугите, търговията
на дребно и строителст-
вото.

Индексът на доверие в
потребителския сектор
нарасна през юни 2020 г.
с 5,2% на месечна база

до 62,6 пункта, индексът
на доверие в реалния
сектор с 22,2% до 89,8
пункта.

Индексът на доверие в
сферата на услугите се е
увеличил с 8,5% до 55,5
пункта, индексът на
доверие в търговията на
дребно ръст от 9,3% до
86,4 пункта, индексът на
доверие в строителството
покачване с 33,1% до 78
базови пункта.

През последните
десетилетия производ-
ството на банани в Тур-
ция рязко нарасна и
днес страната задово-
лява 79% от нуждите
си от този вкусен плод.

Министърът на зе-
меделието и горското
стопанство Бекир Пак-
демирли се спря на на-
растващото производ-
ство на банани в Тур-
ция.

В периода от 2002
до 2019 г. производст-
вото им се е увеличи-
ло от 95 хиляди тона
до 555 хиляди тона.
Причината за това се
дължи на подкрепата
на земеделските сто-

Турция отглежда 555 хиляди
тона банани

пани от Главното уп-
равление за селскос-
топански изследвания
и политики към земе-
делското министерст-
во, каза той.

Около 32% от про-
изведените в страната
банани представляват
сортове, отгледани от

турски специалисти.
За повишаване на

качеството на произ-
водството на банани в
Турция са реализира-
ни 13 различни проек-
та. Всички тези мерки
са довели до значител-
но намаляване на вно-
са на банани.

дукция за 2,9 млн. до-
лара. На второ и тре-
то място са Ирак и Ру-
мъния. Главният им-
портьор на зехтин са
САЩ с 2,7 млн. дола-
ра, следвани от Испа-
ния и Япония.
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Ï
заетостта. Това заяви
турският президент Реджеп
Тайип Ердоган по време на
видеоконференция с
участници в церемонията
по откриване на ВЕЦ в
провинция Токат.

Държавният глава
определи развитието на
енергетиката като показа-
тел за цивилизоваността
на всяка държава.

„В периода на пандеми-

о време на панде-
мията от коронави-
рус Турция заложи
на инвестициите,
производството и

Èíâåñòèöèèòå â åíåðãåòèêàòà
äîñòèãàò 100 ìëðä. äîëàðà

ята Турция продължи да
инвестира не само в
здравеопазването, но и в
други сектори, демонстри-
райки по този начин
решителността да се
постигнат целите на 2023
години“, когато се отбеляз-
ват 100 години от създава-
нето на Турската републи-
ка, каза Ердоган.

За последните 18 години
инвестициите в турската
енергетика са надхвърлили
100 милиарда долара.

Ердоган припомни, че
през август е планирана
церемония по откриването

По време на панде-
мията Турция показа,
че е „спокойно прис-
танище“ за световната
търговия. Това заяви
директорът на Асоциа-
цията на износители-
те на Турция Исмаил
Гюле, цитиран от Ана-
долската агенция.

Той отбеляза, че
през юни износът се
е увеличил с 15,8% в
сравнение със същия
период на миналата
2019 г. до 13,4 млрд. до-
лара.

В сравнение с май
2020 г. износът е де-
монстрирал рекорден

Турция е спокойно пристанище
за световната търговия

Турската „Ексим-
банк“ привлече кредит
в размер на 380 мили-
она евро от консорци-
ум от чуждестранни
банки с гаранциите на
Световната банка.

Министърът на тър-
говията Рухсар Пек-
джан съобщи, че кре-
дитното споразумение
е подписано на 26 юни.

„Ексимбанк“ привлече кредит от
380 млн. евро от чужди банки

Най-големият турски град
- Истанбул, има БВП от 256
милиарда долара, а осем
съседни на Турция балкан-
ски държави заедно имат
БВП от 253 милиарда дола-
ра.

Сьонер Цагапей, дирек-
тор на изследователската
програма за Турция в Инс-
титута за Близкия изток във
Вашингтон, заяви в Туитър,
че брутният вътрешен про-
дукт на град Истанбул е по-
висок, отколкото на Алба-
ния, България, Босна и Хер-
цеговина, Косово, Северна

Истанбул има по-висок БВП от осем балкански страни

на първия в Турция завод
за производство на интег-
рирани слънчеви панели.

Опитите да се увеличи
енергийната зависимост на
Турция са обречени на
провал, подчерта държав-
ният глава.

„За първите 5 месеца на
2020 г. Турция е произвела
66% от своята електроенер-
гия от възобновяеми
източници“, посочи той.

През 2019 г. Турция е
заела второ място в Евро-
па по производство на ток
от възобновяеми източни-
ци.

Македония, Сърбия, Хърва-
тия и Черна гора взети за-
едно.

Според Световната бан-
ка БВП на Турция през ми-
налата година възлиза на
740 милиарда щатски дола-
ра, а за сравнение БВП на
Босна и Херцеговина през
2018 г. е бил 20,2 милиарда
щатски долара.

Истанбул има население
от 15,5 милиона души, а
осемте държави, цитирани
в проучването имат общо
население от 28,6 милиона
души.

растеж от 35,2%.
„Данните от износа

надхвърлиха очаквани-
ята. Турция дори по
време на пандемията
успя да увеличи своя
износ“, каза  Гюле.

В същото време той
предупреди, че светов-
ните финансови инсти-
туции продължават да
преразгледат прогно-
зите си за развитието
на икономиката в по-
сока надолу.

„През 2020 г. се
очаква значително
свиване на икономика-
та на редица държави,
които са целеви паза-

ри на Турция. Сред тях
са Великобритания и
Русия“, заяви Гюле.

По думите му турс-
ките износители възла-
гат големи надежди на
скорошното излизане
от глобалната криза.

Той призова за мер-
ки в подкрепа на из-
носителите. През юни
държавните и частни
банки на Турция пред-
приеха редица мерки
в подкрепа на компа-
ниите-износители, ко-
ето също се е отрази-
ло положително на
данните за експорта,
заяви Гюле.

Гарант на половина-
та от обема на кредит-
ната сделка е Между-
народната банка за ре-
конструкция и разви-
тие, влизащ в състава
на Световната банка.

В кредита са се
включили 19 чужди
банки, сред които „Со-
сиете Женерал“ и ING
Bank.

Срокът на погасява-
не е 10 години, като на-
чалото трябва да за-
почне 2 години след
взимането му.  Лихва-
та е 2,38%.

Министърът на тър-

говията отбеляза, че
условията на кредита
са много изгодни. Пре-
говорите са продължи-
ли три месеца.

Самият факт, че кре-
дитът е отпуснат е сви-
детелство за доверие-
то в турската икономи-
ка, смята Пекджан.
70% от него ще бъдат
насочени към финан-
сирането на малки и
средни предприятия.

Това е първият слу-
чай на привличане на
кредит от Турция с га-
ранцията на Световна-
та банка.
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урция се превърна в
силен регионален
играч. Позициите на
Анкара никога не са
били толкова силни.

Това заяви президентът
Реджеп Тайип Ердоган при
откриването на новото
административни здание
на едно от данъчните
управления в Истанбул.

Опитите на определени
кръгове да върнат Турция
обратно в миналото и да
забавят нейното демокра-
тично и икономическо
развитие са обречени на
провал, категоричен е
държавният глава. „Наша-
та страна ще продължи да
следва набелязания курс“,
добави той.

Президентът обърна
внимание на успехите на
Турция при овладяването
на пандемията от корона-
вирус, което е предизви-
кало тревога сред враго-
вете на Анкара.

„Пандемията не може
да спре реализирането на
икономическата програма
на Турция. Инфлацията в
най-скоро време ще стане
едноцифрена“, обеща
Ердоган, цитиран от
Анадолската агенция.

Турският президент
разкритикува отношението
на Европейския съюз към
неговата страна.

„Евросъюзът отвори
вратите си за страни-
кандидатки много по-
изостанали, отколкото е
Турция в икономически,
демографски инфраструк-
турен план. Турция, обаче,
все още очаква положите-
лен отговор за влизане в
ЕС. Всичко това свидетел-
ства за страх от постиже-
нията на Турция“, каза
Ердоган.

Здравен център на три
континента

Турция иска да се
превърне в здравен
център на три континента.
Това заяви президентът
Реджеп Ердоган при
откриването на градската
болница „Д-р Лютфи
Кадир“ в истанбулския
район Картал.

Държавният глава
отбеляза, че сградата на
болницата сполучливо се
вписва в панорамата на
града на Босфора и
отговаря на всички еколо-
гични и сеизмични изиск-
вания.

Болницата в Картал
може да обслужва до 3,5
милиона пациенти годиш-
но.

Ердоган заяви, че в
новото медицинско заве-
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дение ще се извършват по
около 100 хиляди опера-
ции годишно.

Турският президент
отбеляза, че пандемията
от коронавирус е отнела
живота на над 550 хиляди
души по цял свят. Тя е
показала важността на
медицината и здравната
инфраструктура.

Ердоган отбеляза, че
благодарение на разумна-
та политика и навременни
мерки Турция се е нареди-
ла сред страните с най-
малък брой смъртни
случаи от КОВИД-19.

„Днес в много страни
чак до Бразилия и Сома-
лия се използват апарати
за изкуствено дишане,

които са произведени у
нас. Турция е изпратила
медицинска помощ в 138
страни без разлика на
техния език и религия“,
подчерта Ердоган.

Начело на ПСЮИЕ
От 1 юли Турция пое

председателството в
организацията Процес за
сътрудничество в Югоиз-
точна Европа (ПСЮИЕ).
От турското Министерство
на външните работи
обявиха, че страната ще
председателства тази
международна организа-
ция в периода 2020-2021 г.

По-рано Анкара е била
начело на ПСЮИЕ два
пъти: през 1998-1999 г. и
2010 г.

От външнополитическо-
то ведомство напомниха,
че организацията е създа-
дена през 1996 г. и е най-
всеобхватната регионална

платформа за сътрудни-
чество, в която влизат
всичките 13 балкански
страни.

„Турция определи
приоритетите на предсе-

дателството въз основа на
актуалните въпроси на
международния дневен
ред, преди всичко борба-
та с разпространението
на коронавируса“, се

казва в съобщението на
МВнР.

Целта на ПСЮИЕ е
укрепването на сътрудни-
чеството между държави-
те от региона в областта
на политиката и сигур-
ността, съдействие за
икономическото развитие.
Участници в процеса са:
Турция, България, Гърция,
Румъния, Сърбия, Албания,
РС Македония, Босна и
Херцеговина, Черна гора,
Хърватия, Словения,
Молдова и Косово.

Сред най-безопасните
страни за туристи

Турция се нарежда сред
най-безопасните страни за
пътешествия по време на
пандемията от коронави-
рус. Това заяви външният
министър Мевлют Чавушог-
лу по време на съвместна
пресконференция със своя
украински колега Дмитрий
Кулебой.

Ръководителят на
турската дипломация
съобщи, че по-рано Унга-
рия и Великобритания са
включили Турция в списъ-
ка със страни, за които е
премахната карантината
при завръщане.

„Унгарският здравен
министър ми телефонира
и каза, че Турция е в
списъка със сигурни
държави и те няма да
въвеждат 14-дневна каран-
тина за унгарските турис-
ти, които се завръщат от
Турция“, обяви Чавушоглу.

Той добави, че Турция
също така е сред 59-те
„безопасни“ държави,
обявени от британското
МВнР. „Държавите обявя-
ват Турция за безопасна,
когато разгледат обектив-
ните критерии“, поясни
Чавушоглу.

Коментирайки състоя-
нието на турско-украинс-
ките отношения, Чавушог-
лу отбеляза, че двете
страни не само са съседи,
но и стратегически парт-
ньори. „Украйна и Турция
си сътрудничат много
тясно на международната
сцена“, констатира той.
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олксваген” спря
плановете си за
изграждането на„Ô

нов автомобилен завод в
Турция, съобщи водещият
германски бизнес вест-
ник “Ханделсблат”.

“Причината е спадът в
глобалното търсене на
автомобили, причинен от
коронавирусната криза”,
заяви компанията във
Волфсбург. Проектът за
завода в Маниса край
Измир всъщност вървеше
по план, но наскоро
беше спрян.

През лятото изпълни-
телният директор на
„“Фолксваген“ Херберт
Дийс проведе преговори
с турския държавен
глава Реджеп Тайип
Ердоган. Според съобще-
нията ръководителят на
работническия съвет
Бернд Остерлох също се
е срещнал с турски
представители на проф-
съюзите през юли 2019 г.
и тогава е дал зелена
светлина.

Инвестицията трябва-
ше да бъде за около
един милиард евро с
годишен капацитет от
300 000 превозни средст-
ва и около 4000 служите-
ли. Строителството
трябваше да започне в
края на 2020 г., а произ-
водството беше планира-
но да стартира през
2022 г.

„От днешна гледна
точка не е необходимо
да се изграждат допълни-

„Ôîëêñâàãåí“ ñïðÿ ïëàíîâåòå
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телни съоръжения“, заяви
концернът. Турция пот-
върди отмяната на изг-
раждането на завода.

Зад вземането на
решение за нов завод на
„Фолксваген“ в Турция
стояха повече от иконо-
мически причини. Още
след първите съобщения
за възможна нова фабри-
ка в близост до град
западния турски град
Измир, „Фолксваген“
беше критикуван за
косвено предоставяне на
политическа подкрепа на
турския президент Ердо-
ган с инвестицията за

Турският туризъм пост-
рада тежко от пандемията
– броят на туристите е
спаднал драстично. Една
от причините за това са
наложените ограничения
за пътуванията до Турция,
които Германия удължава
– засега до края на август,
пише „Дойче Веле“.

„Германия ще съгласува
с ЕС решенията, които
взима. Ще можем да
контролираме вируса
само ако действаме в
унисон“, заяви външният
министър Хайко Маас
след среща с турския си
колега Мевлют Чавушоглу.
Двамата министри са
обменили много информа-
ции, а данните предстои
да бъдат предоставени на
германското Министерст-
во на здравеопазването.
Надеждите и от двете
страни са, че отварянето
скоро ще стане възможно.
Но както Германия, така и
ЕС се ръководят от акту-

Германия удължава ограниченията за
пътуване до Турция до края на август

алните данни за степента
на разпространение на
заразата в отделните
държави. По-рано тази
седмица Брюксел отмени
ограниченията за пътува-
не до редица страни
извън ЕС, но Турция не
беше сред тях.

Маас увери, че ситуа-
цията ще се следи перио-
дично – на всеки две
седмици ще се провеждат
редовни консултации. По
думите му „Въпросът е да
се гарантира сигурен
туризъм във времената на
пандемия“. Водеща за
решението на федерално-
то правителство ще бъде
оценката на института
„Роберт Кох“.

И Чавушоглу подчерта,
че за Турция здравето
остава най-важното – и
тук националността няма
никакво значение. Турция
е изпълнила критериите
за отмяна на ограничения-
та и е предоставила

съответните данни. „Гото-
ви сме да посрещнем
нашите приятели от Гер-
мания“, увери първият
турски дипломат.

Анкара чака германс-
ките туристи

Турският външен минис-
тър обвини ЕС, че използ-
вал „политически мотиви“,
за да поддържа ограниче-
нията за пътувания до
Турция. Според Чавушоглу,
някои от страните, за
които вече не важат
ограничения, са с по-лоши
показатели от Турция. „От
това разбираме, че реше-
нието е политическо“,
посочи той и увери, че
Турция е сигурна държава
и, подобно на Германия, е
сред водещите страни в
медицинската сфера.

Ограниченията за
Турция и още около 160
страни ще важат засега
до 31 август. Турция, която
е на трето място сред

любимите туристически
дестинации на германците
(след Испания и Италия),
е особено засегната от
наложените ограничения.

99% по-малко туристи
През май Турция е

приела едва 30 000 турис-
ти, което е с 99,3 процен-
та по-малко в сравнение
със същия период на
миналата година. През
първите 5 месеца на
годината броят на турис-
тите в Турция е спаднал с
66,3 процента. Миналата
година отпуската си в
Турция са прекарали над
пет милиона германци.

В момента в Турция са

в сила редица разпоред-
би, насочени към гаранти-
рането на сигурността на
туристите: на плажовете
има изискване за спазва-
не на дистанция, на
басейните се предлагат
само опаковани пешкири,
с термокамери се следи
за повишена температура.
Правителството е разра-
ботило сертификационна
програма, в която ресто-
рантьорите и хотелиерите
могат да се включат
доброволно. Ограничения-
та по отношение на Тур-
ция ще останат, докато
институтът "Роберт Кох" не
извади страната от списъ-
ка с рисковите райони.

милиарди. Според турс-
ката Търговска камара в
чужбина, в Турция дейст-
ват общо около 7000
германски компании,
като “Сименс”, “Дойче
Банк” и “Алианц”.

След като турски
военни навлязоха в
Сирия за трети път през
октомври 2019 г., крити-
ците нападнаха Турция, а
САЩ наложиха санкции

за кратко време. Евро-
пейските правителства
не можаха да се спора-
зумеят за общи наказа-
телни мерки.

Най-напред „Фолксва-
ген“ обяви, че решението
ще бъде отложено, “дори
инвестицията да продъл-
жи да има смисъл от
бизнес гледна точка”.
Премиерът на Долна
Саксония Щефан Вейл,

който е акционер и
представлява федерална-
та провинция в надзор-
ния съвет на компания-
та, заяви през октомври,
че не може да вземе
такова решение, докато
турската офанзива про-
дължава.

“Докато Турция се
опитва да постигне поли-
тическите си цели с
война и насилие”, надзор-
ният съвет на групата
няма да се съгласи, заяви
Остерлох. Той каза още,
че поради своята исто-
рия, намеквайки за сът-
рудничеството на концер-
на с нацистите през
Втората световна война,
„Фолксваген“ има специ-
ална отговорност като
индустриална група:
“Фолксваген“ може и
трябва да бъде морален”,
заключи той.

Пасат отива
в Братислава

За Турция това беше
само престижен проект, за
„Фолксваген“ – бъдещето
на производството на
Пасат.

Вместо предвидената
фабрика в Маниса, концер-
нътиска да произвежда
автомобила от среден клас
Пасат и идентичния Шкода
Суперб в словашкия завод
в Братислава, пише „Хан-
делсблат“. „Фолксваген“
смята да осигури допълни-
телни инвестиции от поло-
вин милиард евро за
целта, твърди изданието.
Концернът все още не е
коментирал това.

Между спряганите
страни за строеж на нов
завод в Югоизточна Евро-
па бяха България и Сърбия,
а впоследствие и Гърция.
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ърховният съд на
Турция приключи съ-
дебното заседание
за това дали „Света
София“ трябва да ос-

тане музей или да бъде
превърната в джамия и ще
излезе с писмено решение
в рамките на 15 дни, съоб-
щи вестник „Сабах“.

Държавният съвет - най-
високият административен
орган на Турция - заяви, че
ще вземе решение в рам-
ките на 15 дни, след изс-
лушването, продължило са-
мо 17 минути.

„Света София“, един от
най-важните обекти на ис-
торическото и културно
наследство в света, е пос-
троена през шести век по
време на Византийска им-
перия. Преобразувана е в
имперска джамия след ос-
манското завладяване на
Константинопол през 1453
г. „Света София“ е превър-
ната в музей по време на
светското управление през
1935 година.

Президентът на Турция
Реджеп Ердоган призова
за промяната по време на
предизборен митинг мина-
лата година.

Ислямистите в Турция от-
давна призовават за пре-
образуването на „Света
София“ в джамия, но свет-
ските членове на опозици-
ята се противопоставиха на

От няколко месеца още
по-усилено се артикулира на-
мерението на сегашното тур-
ско правителство да превър-
не „Света София“ в постоян-
но действаща джамия. Ос-
новното решение в тази по-
сока ще бъде взето на 2 юли
от Съвета на министрите на
Република Турция. Полити-
ческите анализатори по све-
та смятат, че това е отчаян
ход на управляващите в Ан-
кара да превърнат президен-
та Реджеп Ердоган поне в
спасител на традициите на
нацията заради спадащото
доверие в управлението,
провала с превенцията на
разпространението на коро-

Превръщането на „Света София“ в джамия
е краят на Европа

Автор: Проф. Емануел
МУТАФОВ, директор на
Института за изследване
на изкуствата. БГНЕС

навируса, икономическата
криза и др. Протести срещу
това решение се появиха от
Гърция, от отговорника за ре-
лигиозните свободи в Дър-
жавния департамент на
САЩ, от ЮНЕСКО, Руската
православна църква и пр. Ев-
ропейският съюз обаче не
взима отношение…

През изминалата седми-
ца се появи и писмо, иници-
ирано от група американски
византолози, което иска ос-
новно да предизвика дебат
около статута и стопанисва-
нето на църквата „Св. София“
в Константинопол/Истанбул.
Според цвета на съвремен-
ната византология основен
е въпросът не дали основ-
ната църква на Византия ще
бъде музей или джамия, а
коя институция ще я стопа-
нисва. Смяната на юрисдик-
цията върху историческата
сграда би довела до по-бе-
зотговорното й ползване и
респективно до щета върху
нейната историческа стой-
ност, т. е. до повреждане на
средновековните мозайки, с
които най-вече е известна
„Св. София“.

След падането на Конс-
тантинопол в ръцете на ос-

манците „Света София“ и
много други християнски све-
тини са превърнати в джа-
мии. Като такава тя функци-
онира между 1453 и 1934 г. и
е вакъфски имот, т.е. стопа-
нисва се от Директората на
религиозните фондации меж-
ду 1923 и 1934 г. Оценявайки
нейната историческа стой-
ност, Министерският съвет
на Турската република прех-
върля собствеността на Ми-
нистерството на образовани-
ето. Тогава сградата е зат-
ворена за молитва на мю-
сюлманите. В наши дни „Све-
та София“ е под юрисдикци-
ята на турското Министерс-
тво на културата и туризма,
а в нея се помещава и Ди-
рекцията на музея „Света
София“, която е отговорна за
всички останали църкви му-
зеи в Истанбул. От 1991 г. в
музея има помещение за мо-
литви на мюсюлманите, а от
2016 г. от минаретата, при-
бавени от османците, редов-
но се чуват призивите за на-
маз на имамите. С други ду-
ми, поне от няколко десети-
летия единственото вероиз-
поведание, на което е поз-
волено да се моли в „Света
София“, е мюсюлманското и

в този смисъл тя отдавна
функционира като музей и
ислямски храм, но не и като
църква. В тази връзка Ми-
нистерството на културата и
туризма на Турция се явява
добър стопанин на паметни-
ка, който носи на съседката
ни приходи от около 4 мили-
она посетители годишно. По-
голямата част от тези турис-
ти обаче посещават музея
предимно заради неговите
византийски мозайки, които
не са скрити от пана, пред-
назначени да не разсейват
мюсюлманите при тяхната
молитва, както вече се случ-
ва в някои църкви джамии
под юрисдикцията на Дирек-
тората на религиозните фон-
дации. Прехвърлянето на
собствеността би довело и
до прекратяване или поне до
забавяне на реставрацион-
ните дейности в „Света Со-
фия“, които са абсолютно на-
ложителни.

На подобни аргументи от
световната общност турски-
ят зам.-министър на външни-
те работи отговори, че „ста-
тутът на „Света София“ е вът-
решен (турски – б.м.) проб-
лем“. Това би било вярно, ако
„Света София“ не беше па-

метник от списъка на све-
товното културно наследст-
во на ЮНЕСКО и ако той не
се смяташе за църквата май-
ка, великата/голямата църк-
ва на християните в Европа
от Юстиниян I досега.

На този фон желанието на
специалистите по византий-
ско изкуство и по опазване
на културното наследство е
единствено „Света София“ да
остане музей и да продъл-
жи да се реставрира според
световните стандарти. Съв-
ременната европейска циви-
лизация е изградена върху
наследството на антична Гър-
ция, на християнския хума-
низъм и Просвещението.
Превръщането на един от
символите на християнство-
то, посветен на Божията пре-
мъдрост, в обикновен молит-
вен дом за изповядващите
исляма без адекватен собс-
твеник би представлявало
край на европейската циви-
лизация, която постепенно
става жертва на собствения
си неолиберализъм, подчи-
нен единствено на печалба-
та и изгодата от евтината ра-
ботна ръка на гастарбайте-
рите. Вероятно затова Евро-
пейският съюз мълчи.

този ход. Предложението
предизвика международна
критика от религиозни и
политически лидери по це-
лия свят.

Главата на Вселенската
патриаршия разкритикува
предложението, както и
Гърция, където живеят ми-
лиони православни христи-
яни. Министърът на култу-
рата Лина Мендони обви-
ни Турция във възраждане-
то на "фанатични национа-
листически и религиозни
настроения", като настоя,
че не може да се извърши
промяна в обекта от све-
товното културно наследс-
тво на ЮНЕСКО, без това
да бъде одобрено от меж-
дуправителствения комитет
на органа.

В интервю за гръцкия
вестник „Та Неа“, замест-
ник-директорът на ЮНЕС-
КО Ернесто Отон Рамирес
се съгласи, че е необходи-
мо по-широко одобрение
за евентуално такова ре-
шение. Той допълни, че ор-
ганизацията е писала на
Турция за предложението,
но отговор така и не е бил
получен.

Държавният секретар на
САЩ Майк Помпео също
предупреди, че всяка про-
мяна в статута на Света Со-
фия ще намали способност-
та й да "служи на човечес-
твото като толкова необхо-

дим мост между хората с
различни традиции и кул-
тури на вярата".

Заради своята 1500-го-
дишна история, „Света Со-
фия“ има огромно религи-
озно, духовно и политичес-
ко значение за групите в
Турция и извън нея.

Ислямистки групи и мю-
сюлмани искат храмът да
бъде превърнат отново в
джамия и организираха
протести пред него срещу
закона от 1934 г., който заб-
ранява религиозните служ-
би на мястото.
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Í
а 24 юни 2018 г. в
Турция се проведо-
ха парламентарни и
президентски избо-

2 ãîäèíè íà âëàñò: Âúíøíàòà
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ри, в резултат на които в
страната официално влезе
в сила новата система на
управление – Президентс-
ката република.

За изминалите две годи-
ни президентът Реджеп Та-
йип Ердоган продължи ба-
лансираната външна поли-
тика, поддържаше диплома-
тически контакти с чуждес-
транните лидери, участва в
редица големи международ-
ни форуми, се казва в ко-
ментар на Анадолската
агенция.

В периода на пандемия-
та от коронавирус лидерът
на Турция временно отме-
ни участието си в  между-
народните и национални
форуми и срещи. Но графи-
кът му остава все така на-
товарен.

Президентът Ердоган
провежда многобройни пре-
говори чрез видеоконфе-
рентни връзки, участва в
онлайн церемонии по отк-
риването на болници, пар-
кове и редица други инф-
раструктурни обекти.

Визити в чужбина
През последната година

от 24 юни 2019 г. до 24 юни
2020 г. турският президент
е осъществил 24 официал-
ни визи в чужбина, от тях
три пъти е бил в Русия и по
два пъти в САЩ и Азербай-
джан.

Държавният глава е по-
сетил също така Япония, Ки-
тай, Босна и Херцеговина,
Русия, САЩ, Сърбия, Азер-
байджан, Унгария, Катар,
Великобритания, Швейца-
рия, Малайзия, Тунис, Гер-
мания, Алжир, Гамбия, Се-
негал, Украйна, Пакистан и
Белгия.

Президентът Ердоган е
провел многобройни срещи,
взел е участия в много меж-
дународни мероприятия и
се е срещнал с представи-
телите на турската общност.

Срещата на Г-20
По време на срещата на

лидерите на 20-те най-ин-
дустриално развити държа-
ви в света Г-20, която се
проведе в Япония, Ердоган
имаше 10 двустранни сре-
щи.

След приключването на
форума в Осака той зани-
ма за град Киото, където
посети изложбата „Съкро-
вища и традициите на ла-
летата в Османската импе-
рия“.

Турският лидер заедно
със съпругата си Емине Ер-
доган се запозна с турска-
та експозиция в Национал-
ния музей за съвременно
изкуство на Япония.

След това държавният
глава проведе в Нагоя сре-
ща с турската диаспора в
Страната на изгряващото
слънце.

Преди завръщането си в
Турция Ердоган получи ау-
диенция при японския им-
ператор Нарухито и имаше
работен обяд с премиера
Шиндзо Абе.

74-та сесия на Общото
събрание на ООН

Реджеп Тайип Ердоган
също така взе участие в 74-
та сесия на Общото събра-
ние на ООН.

Държавният глава оста-
на в Ню Йорк от 21 до 25
септември 2019 г., където
участва в Конференцията за

климата на световната ор-
ганизация, която се състоя
на 23 септември под пред-
седателството на генерал-
ния секретар на ООН Анто-
нио Гутериш.

След това Ердоган про-
веде редица разговори със
световните лидери в куло-
арите на Общото събрание.
На следващия ден той нап-
рави обръщение към участ-
ниците от трибуната на
ООН. На 12 и 13 ноември
2019 г. по покана на стопа-
нина на Белия дом Доналд
Тръмп Ердоган посети САЩ
с работна визита.

Визитите в Русия
За изминалата година

президентът посети на три
пъти Русия. Първата визи-
та се състоя на 27 август
2019 г. Турският лидер и не-
говият домакин Владимир
Путин участваха в открива-
нето на 14 Международен
авиокосмически салон
МАКС-2019.

След това се състоя сре-
ща на четири очи между
двамата лидери, както и
разговори с участието на
делегациите.

На 22 октомври по пока-
на на Путин Ердоган нап-

рави второто си посещение
в Русия. Лидерите се срещ-
наха в Сочи и дадоха съв-
местна пресконференция.
Ердоган заяви, че по вре-
ме на срещата с Путин е
подписано историческо
споразумение за борбата с
тероризма, постигната е до-
говорка за общи действия
за осигуряване на терито-
риалната цялост и единст-
во на Сирия, а също така
за връщането на бежанци-
те.

Последната визита в Ру-
сия на Ердоган се състоя
на 5 март. Двамата с Путин
се срещнаха в Кремъл.

Церемонията за откри-
ване на „Турски поток“

На 8 януари 2020 г. в Ис-
танбул президентите на Ру-
сия и Турция Владимир Пу-
тин и Реджеп Тайип Ердо-
ган взеха участие в тържес-
твената церемония по офи-
циалното откриване на га-
зопровода „Турски поток“,
който ще снабдява Европа
със „синьо гориво“ през Тур-
ция и България. Газопрово-
дът има две отсечки всяка
с капацитет по 15,75 мили-
арда куб.м. газ. Те са изг-
радени по дъното на Черно
море и свързват Русия с
Турция. Втората отсечка ве-
че е стигнала до границата
с България и от там трябва
да бъде продължена за ЕС.

Турският президент Ре-
джеп Ердоган бе домакин на
българския премиер Бойко
Борисов, а също така на кан-
цлера Ангела Меркел, на ита-
лианския премиер Джузепе
Конте, на чешкия премиер Ан-
дрей Бабиш и др. политици.

Освен това за последна-
та година Ердоган пет пъти
прие премиера на Либия Фа-
йез ас-Сарадж, с когото пос-
тигна историческо споразу-
мение за определяне на мор-
ските граници в Средизем-
но море. То е от изключи-
телно значение за добива на
природен газ в региона.

Телефонни разговори
През годината Ердоган

също така е провел 217 те-
лефонни разговора с дър-
жавните и правителствени-
те глави на редица страни.

С Меркел Ердоган е го-
ворил цели 18 пъти, с Пу-
тин се е чувал 17 пъти. Тре-
тото място се държи от До-
налд Тръмп, с когото турс-
кият президент е разгова-
рял 15 пъти. В първата пе-
тица попадат още лидери-
те на Азербайджан Илхам
Алиев и на Франция Ема-
нюел Макрон, с които са
проведени съответно 10 и
8 телефонни разговора.
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бор за най-красивото
знаме в света“. Допит-
ването бе проведено
през април от един от
спортните вестници в
Испания с висок тираж.

Турският флаг се
класира на първо
място с 49 хиляди и
100 гласа, след него
се наредиха домаки-
ните от Испания с 18
хиляди и 800 гласа, а
третото място зае
знамето на САЩ с 6

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници:
БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

ационалното
знаме на Турция
получи най-мно-
го гласове в ан-
кетата за „из-

хиляди и 700 гласа.
Първообразът на

днешното национално
знаме на Турция е из-
ползван за първи път
през XVIII век. Според
исторически данни
знамето с 8-лъчна
звезда символизира
победите и припомня
за миналото на Осман-
ската империя. През
1844 г., със специално
решение, 8-лъчната
звезда в турското зна-
ме приема петолъчна
форма, за която се
приема, че олицетво-
рява човека.

Според някои из-

Íàé-êðàñèâîòî çíàìå
ползването на полуме-
сец като символ на Лу-
ната в турското знаме
е свързано с ислямс-
ката религия, а според
други има връзка с
древната вяра на тюр-
кските народи тенгриз-
ма. За звездата се
смята, че символизи-
ра независимостта.
Въпреки всички тези
възгледи, милиони хо-
ра с различни вярва-
ния и произход, живе-
ещи на територията на
Турция се обединяват
под едно общо знаме
– турското  национал-
но знаме.

В Турция има 486
плажове, отличени с
приза за чистота
„Син флаг”.

„Син флаг“ е една
интернационална еко-
логична награда... Та-
зи награда се при-
съжда не само за пла-
жове, но и за яхтени
пристанища и яхти,
където се полагат
особени усилия за
опазване на околна-
та среда. Синият флаг
е показател, че в те-
зи плажове и яхтени
пристанища се отде-
ля специално внима-

Турция е трета в света по плажове със „Син флаг“
ние за опазването и
управлението  на
околната среда, че се
провеждат мероприя-
тия насочени за пови-
шаване на съзнание-
то на хората и реди-
ца критерии, свърза-
ни с качеството на
морската вода, безо-
пасността, услугите и
удобствата, които да
отговорят по най-до-
бър начин на нужди-
те и потребностите на
тези, които използват
тези плажове или ях-
тени пристанища.

Според резултати

за 2020 г. на Между-
народната фондация
за екологично обра-
зование (FEE), бази-
рана в Копенхаген
(Дания), Турция е в
челните три места в
класацията на страни-
те с най-много плажо-
ве с екологичен сер-
тификат „Син флаг“ в
света, след Испания и
Гърция.

Броят на плажове-
те в Турция отличени
с престижната еколо-
гична награда „Син
флаг“ тази година се
покачи на 486, броят

Част от пръстен бе отк-
рита по време разкопки в
античния театър на град
Патара, намиращ се в ок-
ръг Анталия.

След като президентът
на Турция Реджеп Тайип
Ердоган обяви 2020 годи-
на за година на Патара,
археологическите разкоп-
ки в античния град се ус-
кориха.

Ръководителят на еки-
па, провеждащ археологи-
ческите разкопки в древ-

Уникален пръстен открит
в античния град Патара

Кападокия е един от
важните туристически цен-
трове на Турция. Той се сла-
ви със своята богата исто-
рия, множество природни и
културни забележителности.
Там се намира и един от
най-интересните музеи в
света, посветен на косата.

Историята на този стра-
нен музей, намиращ се в

Единственият в света „Музей на
косата“ се намира в древна Кападокия

на яхтените марини
на 22, а на яхтите на
7. Плажовете и яхте-
ните пристанища на
Турция със световния
сертификат се нами-
рат в окръзите Анта-
лия, Мугла, Айдън, Из-
мир, Балъкесир, Ис-
танбул, Самсун, Ча-
наккале, Къркларели,
Коджаели, Дюздже,
Орду, Мерсин и Ван.

Турция се присъе-
дини към програмата
на Международната
фондация за еколо-
гично образование
през 1994 г.

ната Патара, професор Ха-
ва Ишкан Ъшък сподели в
социалните медии снимка
на находката открита по
време на разкопките.

Професор Ъшък записа
под снимката: "Патара про-
дължава да ни дава ценни
находки. Тази част от пръс-
тен, която е с големина са-
мо 1,3 сантиметра, бе отк-
рита днес по време на раз-
копките на мястото на ан-
тичния театър. Пръстта е
все още е по нея..."

град Аванос, започва през
1979 г., след като една френ-
ска туристка посещава ра-
ботилницата на грънчаря Га-
лип Кьорюкчю и на замина-
ване отрязва един кичур от
косата си и го оставя в сте-
ната на скалата, където е из-
дълбана работилницата. По-
късно следващите посети-
телки на работилницата за-

почват също да оставят по
един кичур от косите си и с
времето експозицията за-
почва да се разраства.

Уникалната колекция от
коси на десетки хиляди же-
ни в музея, който през 1998
г., влезе в Книгата за ре-
корди на Гинес, привлича
вниманието на гостите, по-
сещаващи региона.
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Çàðàäè îáõâàíàòè îò âèðóñà 1500 ðàáîòíèöè
íàëîæèõà êàðàíòèíà íà 100 000 æèòåëè

Ñúä îòìåíè èçîëàöèÿòà â öÿë ãðàä,
êúäåòî ñå çàðàçè ìåñîêîìáèíàòúò

Висшият чиновник Жан Кастекс бе назначен на 3 юли за премиер. Той
е бил съветник на бившия президент Никола Саркози. Кастекс е

уравновесен и приветлив 55-годишен човек. Завършил е Национално-
то училище за администрация, подготвящо френския политически елит.

Кмет е на град Прад в Югозападна Франция.

Най-малко 8 пътници
са получили леки наранявания,
след като мотриса на метрото
се блъсна в бариерата на
станцията в Кифисия, на 17,5
км североизточно от Атина.
Според първоначални инфор-
мации влакът не успял да спре
на последната спирка и се
блъснал в преградна стена в
края на релсите, посочва в.
"Катимерини". Преобладаващо
надземната метролиния, която
свързва пристанището Пирея с
Кифисия, е най-старата в
града.
Ергенско парти
на германец в австрийските
Алпи бе прекратено без
време заради ухапване от
змия. Мъж, на 38 г., докоснал
с езика си бебе змия на пода
на алпийска хижа в Нойберг
ам Мюрцтал в Югоизточна
Австрия. Змията ухапала
мъжа и езикът му се подул.
Лекар и спасителен екип били
повикани в хижата в събота
вечер и пострадалият бил
откаран в болница. Според
служители на Червения кръст
мъжът вероятно решил, че
малкото змийче е червей и
затова се осмелил да се
закача с него.
Служебни кучета
в германската армия ще бъдат
обучавани да надушват болни
от COVID-19. Армията работи
съвместно със специалисти от
университета по ветеринарна
медицина в Хановер, за да
обучи 10 кучета - немски
овчарки, шпаньоли и ретривъ-
ри, да надушват новия
коронавирус. Кучетата са от
единствената тренировъчна
база за кучета на Бундесвера,
в западния район Вулканайфел.
"При настояща успеваемост
около 80 на сто изследовате-
лите са на път успешно да
довършат проекта", се посочва
в съобщение на тренировъчна-
та база за кучета. До няколко
седмици се очакват първите
официални резултати от
експерименталното обучение.
Кучета се използват при
търсене на експлозиви,
наркотици, но са се доказали и
като надеждни партньори в
борбата с някои болести. Те
могат да бъдат обучени да
засичат различни видове
злокачествени заболявания,
както и ниска кръвна захар
при страдащи от диабет.
Екзотична жаба
се озова в супермаркет в
графство Кармартъншир след
изминаване на 8000 км от
Южна Америка, съобщава Би
Би Си. Персоналът на магазина
в град Ланели забелязал
земноводното животно с
размер на палец сред връзки
банани.
Смята се, че жабата е
пристигнала от Колумбия,
където стотици хиляди тона
плодове се произвеждат и
изпращат във Великобрита-
ния. В момента за нея се
грижат специалисти, които я
угощават с щурци и мухи.
Земноводните от този вид са
способни да забавят метабо-
лизма си при различни
условия на околната среда,
което се смята за причина
жабата да е оцеляла в
дългото пътуване без храна
или вода в по-хладен климат.

Съд в Западна Герма-
ния промени мярката за
карантина, наложена на
целия град Гютерсло
след избухването на
коронавирусно огнище в
месопреработвателен
комбинат там, предаде
Ройтерс. Съдът постано-
ви, че мярката е била
несъразмерна.

В предприятието бяха
заразени около 1500
работници. Съдебното
решение поставя под
съмнение системата за
бързо налагане на каран-
тина и проследяване на
контактите при появата
на огнище на заразата.
На този механизъм
Германия разчиташе, за
да се придвижи към
втора фаза в излизането
от изолацията.

След появата на
огнището в предприятие-
то премиерът на провин-
ция Северен Рейн -

Работници подават храна през оградата на месокомбината
в Гютерсло на блокирани тук свои колеги. Огнището в предприя-
тието породи въпроси за условията на работа в германската

месопреработвателна индустрия.

Êíèãàòà, íàïèñàíà îò ïëåìåííèöà
íà Òðúìï, ùå èçëåçå íà 14 þëè

Книга, написана от пле-
менницата на Доналд
Тръмп, която обещава раз-
крития за американския
президент и неговото се-
мейство, ще излезе 2 сед-
мици по-рано от предвиде-
ното - на 14 юли, обяви ней-
ният издател, компанията
"Саймън енд Шустър", пре-
даде АП.

Творбата е озаглавена
"Прекалено много и никога
достатъчно: Как моето се-
мейство създаде най-опас-
ния мъж в света". Тя поро-
ди съдебна битка близо 4
месеца преди президентс-
ките избори в САЩ.

Робърт Тръмп - брат на

Доналд Тръмп - се опита да
блокира в съда публикува-
нето на книгата, изтъквай-
ки, че тя нарушава спора-
зумение за поверителност,
което племенницата била
приела във връзка с нас-
ледството на Фред Тръмп,
бащата на президента.

Но съдия от апелативен
съд в Ню Йорк вдигна вре-
менната съдебна забрана
за издаването на книгата.
Той прецени, че издателс-
ката къща не е част от спо-
разумението за поверител-
ност на семейство Тръмп и
може да се продължи с про-
цеса на публикуване на кни-
гата. ç

Книгата за Доналд
Тръмп наброява 240
страници. В нея 55-
годишната племенни-

ца на президента
Мери Тръмп разказва
събитията, на които е

била свидетелка в
дома на баба си и
дядо си в Ню Йорк,
където са израснали

Доналд Тръмп и
неговите четирима

братя и сестри.

Íàêðàòêî

:

Вестфалия въведе едно-
седмична карантина,
налагайки социална
дистанция на града с
около 100 000 жители и
затваряйки много от
културните институции в
опит да спре заразата.

Частно лице подаде
иск в съда заради мярка-
та, но той беше отхвър-
лен. След като мярката
беше удължена, развле-
кателна компания, рабо-
теща в района, подаде
втори иск и така се
стигна до съдебното
решение.

Съдът постанови, че
властите са имали доста-
тъчно време, за да въве-
дат по-целенасочени
ограничения.

"При появата на огни-
щето налагането на по-
строги мерки за окръга
не беше неразумно. Това
би трябвало да спечели
време за повече инфор-

мация, която да се събе-
ре и да се реши как да
се действа. До момента
на настоящото съдебно
решение трябваше да е
възможно и желателно
да се приложи едно по-
нюансирано правило", се
казва в решението на
съда.

Съдът смята още, че
мярката за изолация,

наложена в Гютерсло, е
трябвало по-бързо да
стане по-целенасочена, а
не срещу целия град.
"Масовите тестове, из-
вършени, откакто беше
открито огнището на
заразата, показаха, че
броят на новите случаи
на зараза варира значи-
телно в различните части
на региона", каза съдът. ç

Ìàêðîí ñìåíè êëþ÷îâè ìèíèñòðè
â íîâîòî ôðåíñêî ïðàâèòåëñòâî

Френският президент
Еманюел Макрон направи
промени в правителството.
Те бяха обявени от генерал-
ния секретар на Елисейския
дворец Алекси Колер, пре-
даде АФП.

Министрите на външните
работи и на финансите, Жан-
Ив льо Дриан и Брюно льо
Мер, запазиха своя пост. Льо
Мер ще дирижира прилага-
нето на плана за възстано-
вяване на френската иконо-
мика след пандемията.

Вътрешния министър
Кристоф Кастанер бе сме-
нен на фона на обвиненията
срещу полицията в брутал-
ност. На негово място бе наз-
начен Жералд Дарманен,

който вече е заемал минис-
терски пост.

Министерството на еколо-
гичния и солидарен преход
(на околната среда) бе огла-
вено от Барбара Пимпили.
Председателка на комисия-
та за устойчивото развитие
към Националното събрание,
тя е била депутат от Зелени-
те, преди да премине в ре-
диците на партията на Мак-
рон "Република, напред!".

В петък френският пре-
зидент назначи Жан Кас-
текс за нов премиер на мяс-
тото на Едуар Филип. Кас-
текс отговаряше за излиза-
нето на страната от ограни-
чителните мерки заради ко-
ронавируса. ç
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Отборът показа различно лице в мача с Лудогорец

Отборът игра футбол,
но в крайна сметка пак
не победи. Пак не му
достигна малко. Очевид-
но, че треньорската
промяна подейства пози-
тивно. Видяхме свежест,
което ме изненада прият-
но на фона на 120 минути
във финала с Локо (Плов-
див) и драмата с дузпите.
Аз лично одобрявам
решението за Стамен
Белчев. Поне е българин
и познава обстановката,
знае за какво иде реч в
съблекалнята. Мисля, че
най-накрая трябва да се
спре с тази порочен кръг
с треньорите ментeта от

чужбина, които с нищо не
са по-добри.

Аз винаги предпочитам
българин да е начело на
отбора. Пак казвам,
много ментета минаха
през ЦСКА, които не са
оставили кой знае какви
впечатления и постиже-
ния, като изключим
Миодраг Йешич. Положи-
телно е, че Белчев зало-
жи на схема с двама в
атака. Това е нещо раз-
лично и сработи. Да,
ходът му може и да е бил
продиктуван от сериозни-
те проблеми с наказани и
контузени, но има поле
за развитие на тази
постройка.

ЦСКА изпусна да
победи и да вземе аванс
в битката за второто
място, която ще е жесто-
ка в двата кръга до края,
след като Славия обърна
Левски на "Герена". Има-
ше и съдийски грешки,
които белязаха мача с
Лудогорец, както и греш-
ка от страна на ЦСКА за
изравнителния гол. Стена-
та не беше построена

правилно и не подскочи,
а и вратаря не реагира
по най-добрия начин.
Трябваше да е заел
позиция по в средата на
вратата. Но отстрани
винаги е лесно да кажеш,
когато си го видял на
повторения няколко пъти.
Отделно, фаулът на Кери
срещу Вандерсон беше
безсмислен.

И така излиза, че
ЦСКА сам си е създал
главоболието. Али Соу
показа голям заряд и
желание. Видяхте колко
сила вложи в удара при
гола, а после и при
гредата. Усети се спортна
злоба. За пореден път се
затвърди мнението ми, че
е добър играч, но просто
около него липсват хора-
та, които да създават
положенията. Тези срещу
Лудогорец си ги изработи
почти сам. Но по отноше-
ние на изпълнението на
дузпи мисля, че вече
трябва да го елиминира-
ме. Образно казано, да
го зачеркнем. С оглед
развоя ЦСКА е задължен

Собственикът на Локомотив
(Пд) Христо Крушарски бе гост
в предаването "Неделята на
NOVA" по "Нова тв". Той разказа
интересни неща около отбора,
който за втори пореден път спе-
чели Купата на България. Босът
на "черно-белите" говори още за
приятелството си с покойния
Иван Славков-Батето, както и
какво му е казал бившият дър-
жавен глава Тодор Живков.

"Много пъти казвах, че пак
ще вземем Купата на България,
но повечето мислеха, че се из-
хвърлям. При нас нещата са ор-
ганизирани, има ред и правила.
Футболът не е по-различен от
едно предприятие, изискват се
много опит и знания.

Локомотив е смазана маши-
на със сериозна поддръжка.

Нашият народ е изстрадал,
много е мачкан и затова най-
голямата емоция за мен е ра-
достта на хората, връщането на
хората по стадионите.

Ние не сме нито Левски, ни-
то ЦСКА - ние сме Локомотив.
Вече няма грандове, това е ис-
тината. И какво значи гранд? То-
ва се показва на терена, а те
не го правят.

Моята мечта е да видя про-
дукта на Локомотив - излязъл от-
долу нагоре. Ние да си произве-

Õðèñòî Êðóøàðñêè: Ðåäúò è ïðàâèëàòà ñà ðåöåïòàòà çà óñïåõ

да спечели и двата си
мача до края. Още пове-
че, че съперниците реал-
но не играят за нищо.
Локомотив (Пловдив)
вече спечели квота за
Лига Европа, а Берое
няма шанс да се класира
за евротурнирите, след
като изпусна последния
влак със загубата си
срещу Левски.

ЦСКА трябва да си
спечели срещите и да
чака грешка на Левски,
за да избегне бараж.
Затова и победата над
Лудогорец бе важна, но
отново убягна. Заслужава
да се отбележи, че при
Турицов има развитие. В
последните два мача
показа по-добри игри.
Тиаго също бе на ниво
срещу Лудогорец. Той
може да е много полезен,
ако бъде използван по
този начин, както в мача
с Лудогорец. Добър
подавач и шутьор е.
Белчев знае къде му е
силата и това ще си
проличи в следващите
мачове.ç

дем стока, не да я внасяме.
За пет години превърнах Ло-

комотив в успешен клуб. За мен
беше детска играчка да го нап-
равя. Защото съм направил ра-
кети, продавам стока в другия
край на света. В основата на
всеки успех стоят ред и плани-
ране.

В началото направих среща
с феновете, имаше много кря-
съци и викове. Когато се наиг-
раха, им казах - ако имате па-
ри, слагайте ги на масата и ще

управляваме заедно. Ако ли не
- гледате от трибуните. Това е.

 Приятелството ми с Батето
е много дълго. През 1992 г. се
запознах с другаря Славков. Пос-
ле той стана президент на БФС
и аз ходех заради него на мачо-
ве, да му направя кефа.

Ходих с него и в Сингапур,
когато се гледаше делото на МОК
срещу него. После го питах как-
во е казал на изслушването. От-
говори ми много кратко: нашето
семейство е предадено отвътре
- днес съм аз, утре сте вие.

 Той никога не се предаваше,
имаше много силен характер. Бе-
ше обединителна фигура и зато-
ва беше слабост на Самаранч.

 С него ходихме заедно при
Тодор Живков, искахме да пра-
вим партия. А той ни каза - хар-
чете си парите, не се занимавай-
те с глупости.

 Благодарение на футбола съм
известен в чужбина. С интернет
е много лесно да разбереш кой
кой е. Бях в Бразилия за един
проект и там хората веднага раз-
браха кой съм.

По-лесно се пробива в бизне-
са с рекламата от футбола.

 Няколко пъти казвам - печат-
ница за пари нямам, но имам яс-
ни правила.

 Дали мечтая Локомотив да
стане шампион? Това са приказ-
ки с цел да се вдига пушилка. Ако
бюджетът е 15-20 млн., може и
да стане. Не казвам, че няма да
се борим, но знам, че няма да
успеем. Ако стане, ще е случай-
но. А аз на случайности не вяр-
вам, само на реалности", откро-
вен бе Христо Крушарски. ç

Христо Крушарски и Иван Славков

"Ñèíÿ Áúëãàðèÿ"
ïðåäëàãà
äèðåêòîð

íà Ëåâñêè
Левски ще има нов финан-

сов директор. На "Герена" ве-
че имат силна кандидатура за
поста, пише "Тема Спорт". Тя
е била предложена на новия
собственик Наско Сираков от
фенското сдружение Тръст
"Синя България", което при-
тежава 10 процента от акци-
ите на клуба. Засега номина-
цията е минала предварител-
но одобрение. И се очаква да
бъде утвърдена на Общото
събрание на клуба. То е нас-
рочено за 17 юли.

В Левски се гласят про-
мени и в маркетинговия от-
дел, където също се очаква
нов директор.

Наско Сираков вече на ня-
колко пъти обяви, че задъл-
женията, натрупани от нача-
лото на годината досега, са
около 5 милиони лева - зап-
лати на футболисти и персо-
нал, данъци и осигуровки. Те-
зи средства трябва да бъдат
разплатени до края на месец
юли.

Отделно от това клубът е
и под мониторинг от УЕФА.
Сините водят разговори с още
няколко рекламодателя, вклю-
чително и с евентуален гене-
рален спонсор. Засега обаче
сключването на мултимилио-
нен контракт не е толкова
близо.

Междувременно изпълни-
телният директор на Левски
Павел Колев обмисля бъде-
щото си. По време на извън-
редното положение той зая-
ви, че ще подаде оставка, ко-
гато бъде обявен краят му.ç

Баскетболният треньор Конс-
тантин Папазов, който е и един
от основните акционери във фут-
болния Левски, разкри, че е за-
разен с коронавирус.

Тити се самоизолира от поне-

Òèòè Ïàïàçîâ ñ êîðîíàâèðóñ, Ñèðàêîâ íà òåñò
делник, защото присъства на ма-
ча между Царско село и Черно
море, а впоследствие стана яс-
но, че 16 души от "моряците" и
четирима от "царете" са инфекти-
рани. "Днес официално разбрах,

че съм част от голямата близо
12 милионна група на заразените
СОVID-19. Съжалявам, че точно в
този момент ще трябва да съм под
карантина. Пожелавам живот и
здраве на всички българи. Бог да

пази България", каза Тити.
Мажоритарният акционер на

Левски Наско Сираков ще се под-
ложи на тест за коронавирус. Си-
раков е бил в тесен контакт с
Константин Папазов.ç

,
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ÇÅÌß05.00 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм (п)
06.30 Документален филм
07.30 "Антидот" (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" - бра-

зилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Лява политика" (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Не се страхувай" (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
21.00 Киносалон БСТВ: "Завръщане" (2003

г.) Русия
22.45 Новини (п)
23.15 "Актуално от деня" (п)
23.45 "За историята свободно" (п)
00.45 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Лява политика" (п)
03.00 "Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
11.55 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Джони Пенков и Джеки

Стоев /п/
13.40 Небесно око - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - 52-сери-

ен аним. филм /Норвегия, 2015 г./,
режисьор Уилям Джон Ашърст

15.00 Търсачи на реликви - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Пристанищата на света
17.00 Тайните на войната - док. поредица
17.55 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите - тв филм /8 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Следите остават
22.00 Династията на Борджиите - тв филм

/5 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

23.35 Потомци на слънцето - 16-сериен тв
филм /Южна Корея, 2016 г./, 1
епизод, режисьори: И Ън-бок, Пек
Сан-хун, в ролите: Сон-Джун-ги, Сон
Хье-гьо, Чин-гу, Ким Джи-уон и др.
(12)

00.35 Лято с БНТ /п/
02.35 Раят на дамите - тв филм /8 епизод/п/
03.50 Тайните на войната - документална

поредица /п/
04.45 Пристанищата на света

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 4, еп. 12
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,

еп. 39
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 78 - 80
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 2
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 14
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 1
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 1
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

18
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 19

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 8 - 11

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 19

09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 7
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 6
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 14
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 10
13.00 Премиера: "Изгубената сестра" - три-

лър (САЩ, 2019), в ролите: Катрина
Бегин, Дайора Беърд, Марк Фамили-
ети, Рейчъл Брук Смит и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 20

16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 8
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 11
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 15
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 6, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Твърде комично"

- екшън, комедия (САЩ, 2015), в
ролите: Лий Търгесен, Рино Уилсън,
Лорън Стамиле, Джойс Булифант,
Маргарет Чо и др. [14+]

00.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 9
01.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 15
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 7
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 11
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6, еп.

14, 15
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Уилсън" - комедия, драма (САЩ,

2017), в ролите: Уди Харелсън, Садра
Лий-Оян Томас, Джуди Гриър, Шон
Браун, Тусант Морисън, Дейвид Уор-
шофски и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал

14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 9, 10
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 30
20.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 6
20.30 "Модерно семейство" - сериал, с. 8,

еп. 17, 18
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,

еп. 9
22.00 "Гранд" - сериал, еп. 17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

9, еп. 24, с. 10, еп. 1
00.00 "Уилсън" /п./ - комедия, драма (САЩ,

2017)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 11
07.00 "Хакер" - екшън, криминален (САЩ,

2015), режисьор Майкъл Ман, в ро-
лите: Крис Хемсуърт, Вайола Дейвис,
Тан Вей, Уилям Мейпотър, Холт Мак-
калъни, Джон Ортиз и др.

10.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 13, 14
12.15 "Битката на половете" - спортен, био-

графичен, драма, комедия (Великоб-
ритания, САЩ, 2017), в ролите: Ема
Стоун, Стив Карел, Андреа Райзбъръ,
Сара Силвърман, Бил Пулман, Алън
Къминг, Елизабет Шу, Ерик Крисчън
Олсен и др.

14.45 "Отвличането на Анджи" - кримина-
лен, трилър (САЩ, 2017), в ролите:
Тамара Браун, Кели Тибод, Робърт
Скот Уилсън, Джоузеф Кълп, Пола
Крисчънсен и др.

16.30 "Принцът и демоните" - анимация,
детски, приключенски (Люсксембург,
Белгия, Франция, 2014), режисьор
Паскал Морели

19.00 "К-9" - комедия, екшън, криминален
(САЩ, 1989),  в ролите: Джим Белу-
ши, Мел Харис, Кевин Тай, Ед О`Нийл

21.00 "Феята на зъбките" - фентъзи, семеен,
комедия (САЩ, Канада, 2010), в ро-
лите: Дуейн Джонсън, Ашли Джъд,
Джули Андрюс, Стивън Мърчант, Ра-
йън Шеклър, Сет Макфарлън и др.

23.00 "Извличане" - трилър (САЩ, 2007),
режисьор Гавин Худ, в ролите: Мерил
Стрийп, Рийз Уидърспун, Джейк Джи-
ленхол, Джей Кей Симънс, Алън Ар-
кин, Питър Сарсгард и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
13, 14

03.30 "Лудия Макс: Пътят на яростта" -
фантастика, екшън, приключенски (Ав-
стралия, САЩ, 2015), в ролите: Том
Харди, Шарлийз Терон, Зоуи Кравиц,
Никълъс Хоулт, Роузи Хънтингтън-
Уайтли, Райли Киоу, Нейтън Джоунс,
Джош Хелман и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм /п/

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 3 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
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) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "ФБР" (премиера) - сериал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

17
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Игра със смъртта" - мистерии с уч. на
Кандис Камерън Бър, Марилу Хенър,
Лекса Дойг и др. /п/

08.50 "Обети на любовта" - романтичен
филм с уч. на Паркър Янг, Никол Гейл
Андерсън, Кариса Лий Стейпълс, Али-
ша Уейнрайт и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8

12.00 "Това се случи на Свети Валентин" -
комедия с уч. на Джеймс Маслоу,
Холи Уеб, Томи Савъс, Британи Ъндъ-
рууд, Линдзи Хартли и др.

13.50 "Любов от приказките" - романтична
комедия с уч. на Катрина Боудън,
Дийн Гайър, Брус Нозик, Челси Ха-
рис, Тейтъс Мейкин мл. и др.

15.40 "Списъкът на Джесика Дарлинг" -
романтична комедия с уч. на Блеър
Фоулър, Андай Турал, Ашли Лиао,
Клое Ист, Ема Рейн Лайл, Ева Бела

17.30 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 8
21.00 "Хрониките на Нарния: Лъвът, Вещи-

цата и Дрешникът" - приключенска
фантастика с уч. на Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс, Уилям Моузли, Ана
Попълуей, Тилда Суинтън, Джеймс
Макавой, Джим Броудбент и др.

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

00.45 "Легенди за страстта" - романтична
драма с уч. на Брад Пит, Антъни
Хопкинс, Ейдън Куин, Джулия Ор-
мънд, Хенри Томас, Карина Ломбард
и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 8 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ТТТТТопло ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 126

Садило. Агелад. Малеби. Етамин. Карате. Радика.
Акинет. СИРОКО. Анорак. Салака. Меласа. СЕМАНА.
Ариман. Иранит. Бакеро (Хосе). Сирена. Исалим. "Ка-
мила". Асавак. Манева (Цветелина). Атаман. Корито.
Кокили. Илитон. Дакота. Балада. Кабели. "Далила".
Прокат. Рококо. Оберон. Бокова (Ирина). "Воларе".
Барака. Исабал. Абанос. Абонат. Немара. САМАРА.
Аретир. Такири. Малика. СОНАТА. Татами. Марина.
Маниса. Дамара. Радари. Верила. Пасати. Масиви.
Иванов (Георги). "Наваро". Канава. "Аканат". Недева
(Златина). Станат. Ана Мар. "Аватар". "Реката". "Ке-
нана". Ренато. Карова (Нели). Горана. Сатана. Раса-
те. "Ветаро". Камора. Ракета. Апарат.

Днес сутринта ще бъде хладно за юли, с температури от 10
до 16 градуса. На места по високите полета на Западна България
температурите ще са по-ниски, до около 7 градуса.

През деня в сряда ще бъде слънчево и с незначителна облач-
ност, без валежи. Максималните температури ще са от 25
до 30 градуса - под обичайните за юли.

В четвъртък сутрин ще остане хладно, с температури от 10
до 15 градуса, на места в котловините - малко по-ниски. През
деня ще бъде слънчево, с купеста облачност, но без валежи.
Дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 27 до 32
градуса.

В петък ще се повишават и минималните и в по-голямата част
от страната ще са от 11 до 17 градуса. През деня ще остане
слънчево, почти без валежи и температури от 28 до 33 градуса.

Слънчево, почти без валежи, с комфортни температури в рам-
ките на обичайните за периода, ще остане времето и  в събота и
неделя.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Извличане" - трилър, в ролите:
Мерил Стрийп, Рийз Уидърспун, Джейк Джиленхол, Джей

Кей Симънс, Алън Аркин, Питър Сарсгард и др.
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Галерията, в която се
намира "Раждането на
Венера" от Ботичели -
"Уфици", излиза с инициати-
ва, в която да се покажат
досега неглижирани произ-
ведения в огромната колек-
ция на галерията - черни
придворни, царе и слуги.

Интересът към движение-
то Black Lives Matter се
засилва, галерия "Уфици"
във Флоренция ще акценти-
ра върху колекции, в които
има фигури на черните.
Инициативата се нарича
"Черното присъствие", част
от нея са творби като
"Портрет на краля на Абиси-
ния" на Кристофано дел'Ал-
тисимо, публикувани онлайн
в края на тази седмица за
поредица от дискусии и

Ãàëåðèÿ "Óôèöè" ïîêàçâà ÷åðíàòà
êóëòóðà â åïîõàòà íà Ðåíåñàíñà

Ìóçèêà íà Ìîðèêîíå
ùå îòðèå ìîñòà
êðàé Ãåíóà
Енио Мориконе, който по-

чина неотдавна на 91 години,
е композирал произведение в
памет на жертвите от рухва-
нето на моста "Моранди" край
Генуа, което ще звучи при отк-
риването на новия виадукт в
края на юли.

Композицията Tante pietre a
ricordare ще бъде изпълнена за
пръв път от оркестъра и хора
на театър "Карло Феличе" в Ге-
нуа на церемонията по откри-
ването на новия мост. Той е
проектиран от известния ар-
хитект Ренцо Пиано, пише ита-
лианският вестник "Секоло XIX".
Това е последната партитура,
създадена от маестрото, който
издъхна преди часове", се по-
сочва в прессъобщение на те-
атъра. Програмата предвижда-
ла Мориконе да дирижира дис-
танционно оркестъра. Вместо
това при изпълнението дири-
гент е синът му Андреа. ç

От 9 до 27 юли семейст-
во Гоеви е представено на
публиката със своите живо-
писни творби в галерия "Ар-
те". "Елза (1928) и Владимир
Гоеви (1925 - 2013) са не
просто едно от известните
ни художнически семейст-
ва, но те се родеят и до-
пълват в своите начини на
рисуване. И двамата са не
просто художници от гене-
рацията на 60-те, която от-
хвърля имитативния реали-
зъм и възприемайки есте-
тиката на творческото пре-
образяване на нещата, се
обръщат към пластичното,
духовното, светлината, фи-
лософията на природата и
образа.

И не просто едни от по-
колението си, а сред най-
напредничавите натури на
тяхната общност. Изглежда,

Åëçà è Âëàäèìèð Ãîåâè òúðñÿò ñâåòëèíàòà è ïëàñòè÷íîòî

” Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна  секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
” За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
” Очаквай те  допълни телна
информация за условията, при които
ще може да се  гласува с подвижна
избирателна кутия.
” На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!
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На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен  конгрес на Българската
социалистическа партия!

Българският филм
"Сестра" взе голямата
награда на "София филм
фест"
Българският филм "Сестра"
взе голямата награда на 24-
тия "София филм фест" за
най-добра продукция в
Международния конкурс за
първи и втори игрални филми
в размер на 7000 евро. Това
е вторият пълнометражен
филм на режисьорката
Светла Цоцоркова след
"Жажда" (2015).
Елена Петрова в
"Търновската царица"
Непреходната повест на
Емилиян Станев "Търновската
царица" оживява за първи
път на театрална сцена,
драматизирана от режисьора
Бойко Илиев. Спектакълът е
на 15 юли от 21.00 ч. на
сцената на Нов театър НДК.
След "Крадецът на праскови"
и "Антихрист" той отново ни
поднася болезнено актуален
проблем - "чужденецът" в
cобствената му страна. През
1948 г. излиза повестта на
Емилиян Станев "Крадецът на
праскови". След 1950 г. 14
години работи върху своя
роман "Иван Кондарев", в
който са описани събитията,
свързани със Септемврийско-
то въстание от 1923 г.

:
Íàêðàòêî

Мосю Депардийо и в мла-
достта си не можеше да се пох-
вали с привлекателен външен
вид, но с възрастта напълно се
превърна в карикатура на себе
си. Е, това не пречи на попу-
лярността му. Защото преди бе-
ше просто сладък, а сега - сла-
дък и забавен. Актьорът прави

Æåðàð Äåïàðäèéî - ëþáèìèÿò ãðîçíèê îò êèíîòî
своя дебют в киното през 1967
г. и е играл в над 140 филма.
Дъщеря му Жули Депардийо и
синът му Гийом Депардийо са съ-
що актьори.

Кристофър Уокън не се про-
меня много - той сякаш си е
роден такъв. Във всеки случай
си спомняме времето, когато той

беше доста привлекателен - но
само с тъмни очила и със зат-
ворена уста. Защото тези белез-
никави очи и усмивка на акула
ни ужасяваха още в детската
градина. Сега вече сме порас-
нали - и не се страхуваме. Това
понякога е секси и ободрява.

Киното не може без чаров-

ния грозник Мики Рурк. Някога
дърветата бяха по-високи, сла-
доледът беше по-вкусен, а Ми-
ки Рурк бе толкова красив, че
не можеше човек да свали очи
от него. Оттогава всичко се про-
мени драстично. Харизмата на
Рурк не се променя. Какво зна-
чение има промяната във външ-
ния вид - Мики пак е красив.
"Про Лайф". ç

Èòàëèàíñêàòà ãàëåðèÿ ùå âêëþ÷è â íåãî äåâåò îò øåäüîâðèòå â êîëåêöèÿòà ñè
онлайн събития. Черните
фигури, в колекцията на
Уфици, включват крале от
Абисиния и Етиопия, портре-
ти, поръчвани от Козимо ди
Медичи през 16 век като
част от поредица картини,
представящи най-известните
фигури на времето.

В "Обожанието на
влъхвите" от Албрехт
Дюрер един от тримата
царе носи несъмнено
африкански черти, a в
картината на Пиетро ди
Козимо "Персей освобож-
дава Андромеда", на
преден план е чернокож
музикант. Проектът офици-
ално бе открит в събота с
концерт пред творбата
"Персей освобождава
Андромеда" на Пиетро ди

Козимо. В продължение на
осем седмици се предвиж-
да излъчване във Фейсбук
на онлайн дискусии.
"Творбите от "Уфици"
говорят универсален език,

който ни помага не само
да разберем епохите, в
които са създавани, но и
бъдещето, което искаме да
изградим", каза директорът
на галерията Айке Шмид. ç

"Персей освобождава Андромеда", 1510-1513

че и в двамата се заражда
и развива успоредно инту-
итивна оценка за естетика-
та на новите художнически
насоки, и в двамата се из-
работва усета за ценност-
та най-вече на личния свят,
и по този начин те надх-
върлят пространството с
разпознаваеми форми от
непосредствени реалности.
Така те влизат в тъканта на
видимото, с което то маги-
чески продължава да ни
"информира" за същността
на личния израз и при два-
мата художници, реализи-
ран чрез хармонична ком-
позиция, основана от прос-
ти линейни форми, нотан и
цвят. Какво е това "нотан"
ли? Японска концепция за
светлина и сянка или ма-
са... Но нали дълбоко в сво-
ята същност изкуствата и

създава картини. При това
творби, които можем един-
ствено да оприличим като
поетични сентенции. Карти-
ните й казват неща чрез
цвят и форма - необичайни
по емоционален интензитет
в мъдрото си спокойствие
- които не могат да бъдат
изразени по друг начин не-
ща, защото за нарисувано-
то в тях няма думи. Несъ-
ществуват думи, независи-
мо че творбите й са нещо
като пресечната точка меж-
ду реалността и поетична-
та символика.

Галерия "Арте" е позната
с активната си намеса в
съвременния художествен
дискурс, като многократно
е представяла художници от
различни поколения и тен-
денции."
Калин Николов, юни 2020

епохите се сливат - в дъл-
бочина  модерно и немо-
дерно, "източно" и "запад-
но", сложно и несложно, ри-
сунъчно и живописно имат
общ генезис, говорят на
общ език, имат единна същ-
ност!

Самата Елза Гоева е фе-
номен (неуместна дума за
нея и нейната скромност),
защото и при очевидното
дълголетие не престава да


