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Посланичката на Великобритания:
Много добре работим
с Иван Гешев

дни от големите световни лидери в ядрената
енергетика са заявили интерес за участие в
проекта АЕЦ "Белене", заяви на пресконфе-
ренция министърът на енергетиката Теменужка
Петкова. Министърката уточни, че 7 от заяв-
ленията са подадени от компании, желаещи

Ôàêòèòå îáîðèõà
îïîðêèòå

Å

бщият брой на получените заявления за
участие в реализацията на проекта АЕЦ
"Белене" са 13. В това число седем са заяв-
ленията от компаниите, които желаят да
участват като стратегически инвеститор в
бъдещия проект, съобщи вчера министъ-
рът на енергетиката Теменужка Петкова.
Заявления за стратегически инвеститор са
подали руската държавна корпорация "Ро-
сатом", чрез своята дъщерна компания
"Атоменергопром", корейската хидро и яд-
рена корпорация (Korea Hydro & Nuclear
Power Co.), компанията "Бектрон риас тех-
ническо инженерство", която е регистрира-
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на в Германия, Китайската национална яд-
рена корпорация (CNNC), консорциумите,
регистрирани в България - "Електроцент-
рала Белене 2019" и "АЕЦ Белене", както и
българската компания "ИПК и УП ЕООД".
Петкова допълни, че две заявления съдър-
жат искане за участие в проекта чрез дос-
тавка на оборудването и участие в структу-
рирането на финансирането на проекта. Че-
тири са заявленията, които съдържат ин-
формация по отношение на желание за при-
добиване на миноритарен дял в проекта и
сключване на договор за изкупуване на
електрическа енергия.

за АЕЦ „Белене“
Åäíè îò ãîëåìèòå ñâåòîâíè ëèäåðè â îáëàñòòà íà ÿäðåíàòà åíåðãåòèêà
èìàò èíòåðåñ êúì ïðîåêòà, îáÿâè ìèíèñòúð Òåìåíóæêà Ïåòêîâà
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да участват като стратегически инвеститор, 2 са за
доставка на оборудване, а 4 са заявленията за договор
за изкупуване на енергия. Можем ли да сравним тези
впечатляващи цифри с внушенията, които от години
слушаме от представители на ГЕРБ и десницата, пък и
лично на премиера Бойко Борисов: че АЕЦ "Белене" е
нерентабилен проект - "гьол за милиарди"; че нямало да
има пазари за уж скъпия ток, който щяла  да произ-
вежда; че никой не искал да участва в проекта, а само
Русия имала интерес, за да сме останели под нейно
влияние; че ако искаме АЕЦ "Белене", трябвало да се
режат пенсии и заплати; че имало опасности в екологи-
чен и сеизмичен план; че премиерът Борисов е много
доволен, защото лично спрял трите стратегически енер-
гийни проекта; и даже мегаидиотизмът, че вместо АЕЦ е
по-добре да санираме панелките. Глупости, огромни глу-
пости се казаха през годините от политици лобисти и
от "обикновени" русофоби и те рухнаха вчера под те-
жестта на фактите - от АЕЦ "Белене" имат интерес
водещи компании от Европейския съюз, Русия и Китай,
имаме избор от цели седем. Нима тези компании -
световни лидери в бранша, ще участват в проекта, ако
не бе изгоден и с големи перспективи. Има и кандида-
ти за подизпълнители, а токът, произведен в нея, ще
има пазар не само у нас, но и в съседна Северна
Македония, а вероятно и в други балкански държави.
Ясно е, че фактите обориха опорките и те рухват една
по една. АЕЦ "Белене" е пазарен и полезен за България
проект, който няма алтернатива. Той бе спиран и замра-
зяван под чужд натиск, пряко противоречащ на нацио-
налните ни интереси, както стана и с "Южен поток".
Въпросът е кой и как ще понесе политическата, морал-
ната, а защо не и съдебната отговорност за пропусна-
тите ползи за страната и икономиката ни? Време е
българската външна, вътрешна и енергийна политика да
отговоря на националните ни интереси, а не на антибъл-
гарски указания отвън.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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Министрите на външните
работи на Китай и Япо-
ния, Ван И и Таро Коно,
се срещнаха вчера на
фона на един необикно-
вено дълъг период на ста-
билизиране на отношени-
ята между двете страни.
Двамата разговаряха в
навечерието на тристран-
на среща днес с участи-
ето и на южнокорейска-
та им колега Кан Кьон-
уа. Пекин се стреми към
по-тесни отношения с То-
кио, след както те бяха
на ръба на конфронтаци-
ята заради спор за ост-
рови в Южнокитайско мо-
ре, контролът на Япония
върху които е оспорван
от Китай. ç

Ръководството на Локо-
мотив (Пд) ще предста-
ви официално новия си
спортен директор. Това
ще се случи днес, кога-
то Георги Иванов-Гонзо
ще седне пред медиите,
за да разкрие концеп-
цията си за развитие на
отбора. Интересното е, че
това представяне ще се
случи само три дни пре-
ди мача на "смърфове-
те" с Левски - отбора,
където е бил играч, тре-
ньор и директор. Иванов
е без работа, след като
за последно беше наче-
ло на Черно море през
2017 г. Той имаше пери-
од и като старши тре-
ньор на Локо (Пд). ç

Броят на смъртните случаи в
пътнотранспортни произшествия в
Европейския съюз през 2017 г. е
около 25 000, или по 50 на 1 млн.
жители, сочат публикувани днес
данни на Евростат.

Сред фаталните случаи най-
голям е делът на пасажери и
шофьори на леки коли (46%),
следвани от пешеходци (21%),
мотоциклетисти (15%), велосипе-
дисти (8%) и други форми на
транспорт.

От страните членки България се
нарежда на първо място по брой на
жертвите на автомобилни катастро-
фи - 64 на 1 млн. жители (по данни
от 2016 г.). Делът е почти шест
пъти по-голям от страната с най-
нисък - Малта (11 на 1 млн. жите-
ли, също за 2016 г.). Средният дял
за ЕС е 23 фатални случая. Делът
на смъртните случаи сред пешеход-
ци е най-висок в Румъния (37 на
1 млн.), а най-нисък в Дания (3). ç

Ïúðâè ñìå â ÅÑ
ïî ñìúðòíîñò îò
êàòàñòðîôè
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Варна. Композиция от кукли, наречена "Живот", на Мария Милева от Горна
Оряховица спечели тазгодишния конкурс за сувенири, който се проведе в
рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата "Булгарика".

Снимка Пресфото БТА
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Британският посланик
у нас коментира най-
актуалната тема, свърза-
на със съдебната система
за тази година - избора
на нов главен прокурор.
По думите на Н.Пр. Ема
Хопкинс, тя е останала с
много добри впечатления
от работата на настоящия
зам. главен прокурор и
единствен кандидат за
следващ "обвинител №1"
Иван Гешев, коментира
Епицентър.бг. Аз мисля,
че това е вътрешен
въпрос на България. От
моите оперативни колеги
знам, че ние много добре
работим с господин
Гешев, особено при
криминални случаи,
коментира Хопкинс.
Преди месец посланикът
на Великобритания имаше
среща и с правосъдния
министър Данаил Кири-
лов по отношение на
анонсирания от него
законопроект за измене-
ния на Наказателно-

Огромен интерес отбеляз-
ват експерти към дуалните па-
ралелки в професионалните
гимназии в Пловдив и област-
та. Седем от тях бяха запъл-
нени още на първо класира-
не. От Инспектората по об-
разованието отбелязват на-
растващата през последните
години положителната тенден-
ция благодарение на бизне-
са, който все по-осезаемо из-
питва глад за кадри. Заради
големия интерес към профе-
сионалното образование та-
зи година гимназиите в Плов-
див и областта са заявили 18
дуални паралелки.

Дуалната система на обу-
чение добива все по-голяма
популярност сред учениците
и сред родителите. В начало-
то и родителите, и самите уче-
ници се притесняваха какво
точно представлява дуалната
система на обучение и сега,
след като години в Пловдив-
ска област има такава сис-
тема, виждат, че тя има сво-
ите предимства, обясни Ран-
гел Райчев, старши експерт
по организация на средното
образование - РУО-Пловдив.
Интерес от бизнеса в регио-
на има към техническите спе-
циалности, които се броят на
пръсти. Все по-осезаема лип-
са на кадри има в областта
на топлинната техника. Пора-
ди това от новата учебна го-
дина Професионалната гим-
назия по хранителни техно-
логии и техника ще въведе ду-
ално обучение по специал-
ността "Топлотехника".

Паралелката вече е запъл-
нена на първо класиране.
Инж. Людмила Ганчева, дирек-
тор на ПГ по хранителни тех-
нологии и техника, коменти-
ра, че учениците ще изучават
освен теоретични знания и
чисто практически, свързани
с изграждане и монтаж на
системите в тази област. Ка-
то при дуалната система на
обучение изцяло ще бъде и
учебната и производствената
практика в реална работна
среда. По време на обучени-
ето учениците ще практику-
ват в 20 фирми в региона.ççççç

Ïîñëàíè÷êàòà íà Âåëèêîáðèòàíèÿ:
Ìíîãî äîáðå ðàáîòèì ñ Èâàí Ãåøåâ
Èçáîðúò íà ãëàâåí ïðîêóðîð å
âúòðåøåí âúïðîñ íà Áúëãàðèÿ,
êàòåãîðè÷íà å Åìà Õîïêèíñ

процесуалния кодекс и
Закона за съдебната
власт, засягащи търсенето
на отговорност на т. нар.
"трима големи" в правосъ-
дието - председателите на
Върховния касационен
съд  и на Върховния
административен съд и
главния прокурор. В тази
връзка Хопкинс подчерта,
че е "лично заинтересова-
на" какви ще бъдат фи-
налните изменения и че
следи развитието по
въпроса, защото според
нея това е извънредно
важен момент. Още
повече, че тук е намесена
и българската Конститу-
ция, и мисля, че като
държава - членка на ЕС,
ще остане наш партньор
при всички аспекти на
въпроса, посочи британс-
кият посланик у нас. В
момента се работи върху
една схема, според която
всички българи, които са
се възползвали от тази
схема за начина на

В "Атака" сме против сътруд-
ничество с ВМРО и НФСБ. Това
отсече лидерът на партията Во-
лен Сидеров пред "Нова теле-
визия". От тук нататък национа-
листите нямало да се коалират
с двете формации. ВМРО и НФСБ
били подпомагани от Цветан
Цветанов, заяви Сидеров. След
срещата му с Валери Симеонов
в Жеравна лидерът на НФСБ из-
лиза с революционното изказ-
ване за преосмисляне на отно-
шенията с ГЕРБ. На места от-

Ñèäåðîâ ðàçêðè çàãîâîð ìåæäó ÍÔÑÁ, ÂÌÐÎ
è Öâåòàíîâ ñðåùó Áîéêî Áîðèñîâ

причина да бъда изключен от
комсомола, убеден е лидерът на
националистите.

ДПС далo банкет в деня, в кой-
то Каракачанов и Симеонов обя-
вили изключването му. Той не из-
ключва варианта да се кандида-
тира за кмет на София. При всички
случаи няма да играя подли игри,
изтъкна Сидеров за местния вот.
Коалиция по места с партиите на
Симеонов и Каракачанов няма да
има. Пробив за ГЕРБ ще е ако
изгубят София. ççççç

оставане у нас, могат да
продължават да използ-
ват положението. Искаме
българите да дойдат,
защото всяка година
много от тях, които идват,
имат някакъв принос.
Бихме искали тази тен-
денция да продължи и

Îãðîìåí
èíòåðåñ êúì
äóàëíèòå
ïàðàëåëêè â
ïëîâäèâñêèòå
ó÷èëèùà

паднали структури на ГЕРБ, вер-
ни на Цветанов, ще подпомагат
патриотите, за да играят срещу
лидера Бойко Борисов. Симео-
нов винаги е показвал своята
близост с Цветанов, припомни
Сидеров. Нещо повече лидерът
на НФСБ искал премиер да е
Цветанов. Много е важно, че Ка-
ракачанов си мълчи, съгласява
се със Симеонов, смята лиде-
рът на "Атака". Той е недоволен,
че са дадени два млрд. лв. за
ненужни самолети. Това беше

Общопрактикуващите лекари
се обявиха против част от про-
мените в имунизационния кален-
дар. Те поискаха от Здравното
министерство да им изяснят как-
ва е медицинската аргумента-
ция за отпадането на част от
ваксините. Според проект за из-
менение на имунизационния ка-
лендар на България се предвиж-
да намаляване на приемите на
основната имунизация на пнев-
мококовата ваксина за децата
до 6-годишна възраст, отпадане
на пробата Манту, реимуниза-
ция срещу туберкулоза при де-
ца на 11-годишна възраст и се
въвежда още една реимуниза-
ция срещу коклюш при деца на
12 години. Според общопракти-
куващия лекар д-р Гергана Ни-
колова предвидените промени
не са приложими у нас. УС на

Волен Сидеров

през 2020-2021 г. Преди
да стане първата жена
посланик на Великобрита-
ния в София, Н.Пр. Ема
Хопкинс е ръководила
кампанията на британско-
то правителство за спира-
не на сексуалното насилие
във военни зони. ççççç

Ëåêàðè ïðîòèâ ÷àñò îò ïðîìåíèòå â èìóíèçàöèîííèÿ êàëåíäàð
Националното сдружение на об-
щопрактикуващите лекари е из-
готвило свое становище по про-
екта.

Бихме желали да видим ме-
дицинската аргументация за от-
падането на ваксините за пнев-
мококи и промяната в мантуто.
Не ни удовлетворява изказване-
то, че така е в други европейс-
ки страни. Искаме да знаем как-
ва ще бъде дългосрочната прог-
ноза", обясни тя.

Лекарите обаче одобряват
въведената ваксина срещу кок-
люш при деца на12 години. "Не-
щата трябва да се погледнат в
цялостната им картина. Не ис-
каме да гледаме на парче", до-
бави д-р Николова. Срокът за
обществено обсъждане на пред-
ложения проект изтича на 23 ав-
густ.ççççç
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Ïúðâîíà÷àëíî Âàøèíãòîí ïðåäëîæè
èçòðåáèòåëèòå íà ìíîãî ïðèâëåêàòåëíà
öåíà, à êîãàòî Ñîôèÿ êëúâíà, óâåëè÷è
ñòîéíîñòòà èì, ïèøå "Ñïóòíèê" ïî ïîâîä
íåèçãîäíàòà ñäåëêà çà F-16

Ðóñêà ìåäèÿ: Èçëèòàíå è íèùåòà -
"Ëîêõèéä" ñè íàìåðè áàëúê

Първоначално Вашинг-
тон предложи изтребители-
те на много по-привлека-
телна цена, но когато
София клъвна, увеличи
стойността им. Именно
благодарение на това
България влезе сред
лидерите в НАТО по разхо-
ди за отбрана, пише руска-
та медия "Спутник" в
материал, преведен от
"Фокус".

В него се казва: "Веро-
ятно е много вбесяващо
твоята страна да е обявя-
вана за най-бедната в
Европейския съюз от
година на година. И когато
не си способен да проме-
ниш положението, ти се
иска да се отличиш по
някакъв начин, без да се
помръдваш от последното
място. Например, както в
бягането, да изоставаш в
опашката, изоставаш с
обиколка, но затова пък
финишираш гордо сам,
вдигайки коленете високо,
под овациите на трибуните.
Средняците не ги помнят,
но ще се смеят дълго на
твоя финал.

Като цяло, какво беше
това икономика, реши
премиерът Бойко Борисов,
ако има паралелно измере-
ние. НАТО. Там не трябва
да се мисли, там трябва да
се вярва и да се подчиня-

Åêñïåðò: Ïîëèòè÷åñêèòå íàçíà÷åíèÿ â äèïëîìàöèÿòà íè íàäõâúðëèõà çàêîíîâàòà êâîòà

ваш. Ако САЩ казват,
вземи F-16 - става, трябва
да го вземем. Другите
също имат.

Вярно е, само в Бълга-
рия има президент - гене-
рал от военната авиация. И
той се съпротивляваше на
този договор, доколкото му
позволяваха правомощия-
та. Румен Радев дори
наложи вето. Преодоляха
го. Но съблазънта да
станат военнотърговски
партньор на самия Вашинг-
тон - не.

Въпреки че от негова
страна това беше прими-
тивна измама. Първоначал-
но предложи изтребителите
на много привлекателна
цена, а когато София
клъвна, увеличи стойността
им, като се оправда с
обстоятелствата. Затова му
се наложи спешно да
раздуе сметката с 2,5 пъти.
Именно благодарение на
това и България се изстре-
ля сред лидерите в НАТО.
По разходи за отбрана
София може да надмине не
само вечните парвенюта от
Прибалтика, но и самите
САЩ. И изглежда, е запла-
тила за осем машини
някакви си милиард и
двеста милиона долара. Но
това са две трети от целия
й военен бюджет.

И нищо, че ги хвърли

"Българското дипломатическо
дружество не за първи път обръ-
ща внимание на някои порочни
практики", каза пред БНР Симеон
Николов от Българското диплома-
тическо дружество във връзка с
писмото им относно назначава-
нето на бившия шеф на КПКОН-
ПИ Пламен Георгиев за българс-
ки генерален консул във Вален-
сия. В тази позиция назначение-
то на Георгиев е наречено бедст-
вие.

"Не акцентираме върху лич-
ността, а върху принципния въп-
рос, който тук е спазването на

във въздуха. Затова пък
тези непосилни за много
членове на Алианса 2% от
брутния вътрешен продукт
със задължително отчисле-
ние на една пета от тях за
закупуването на ново
въоръжение и военна
техника бяха преминати.
Впрочем България все още
не разполага с тази техни-
ка. САЩ ще я изработят с
предплата. Самолетите -
после. Шест ще долетят до
края на 2023 година и още
два в началото на 2024-та.
Но това означава, че
България ще получи шанс
да затвърди позициите си
в рейтинга на най-разточи-
телните държави в Север-
ноатлантическия блок.

Казано с други думи,
"Локхийд" си намери балък
(на руски: "нашел Локхид
лоха"). Пентагонът възнаме-
рява да прати там и F-35. Но
братушките още не са
дораснали за това. Или сега
е правилно да ги наричаме
"бро". И не ние. В крайна
сметка те платиха на Ва-
шингтон не само за криле,

бомби и ракети "въздух-
въздух", но и за високи
отношения. Във всеки
случай така си мислят. Те
се уверяваха, че всичко
това е за общото западно
благо, както и когато се
отказаха от "Южен поток".
Въпреки че това беше
уникална възможност все
пак да се оттласнат от
последното място в ЕС по
ниво на благосъстояние.

А сега, така или иначе,
няма накъде да падат.
Затова нищетата (бедността)
отива към излитане. Това е
принципът на обратната
логика. Кой ще се осмели
да нарече страната най-
бедната, ако тя харчи за
отбрана най-много от
всички?

Сега ще казват още, че
е и най-глупавата. Не
страна - власт.

Но на страната няма да
й е по-леко от това. Още
повече, че София има още
и планове за преоборудва-
не на флота и армията",
пише в материала на
руската медия.ç

товка и опит и се прекъсва връз-
ката на предаване на опит между
по-старите и по-младите. Създа-
де се една каста от постоянни пос-
ланици, които, без да се връщат
в България, прелитат от една стра-
на в друга".

Николов припомни, че в За-
кона за дипломатическата служ-
ба има изискване за владеене на
език и коментарите, че това не е
задължително, не са верни. Той
добави, че генералният консул е
официално лице, което представ-
лява България и затова изисква-
нията са големи.ç

Íà òîçè äåí
:

Събития
” 1737 г. - В София е
обесен самоковският
владика Симеон Самоковс-
ки, който е сред организа-
торите на въстанието в
Нишко и Пиротско.
” 1877 г. - Руско-турската
война (1877-1878): начало
на втората битка при
Шипка.
” 1911 г. - Картината
"Мона Лиза" на Леонардо да
Винчи е открадната от
служител на Лувъра;
намерена е през 1913 г.
” 1944 г. - Започва
Конференцията в Дъмбартън
Оукс, която е прелюдия към
създаването на ООН.
” 1983 г. - Филипинският
опозиционен лидер Бенигно
Акуино е застрелян на
международното летище в
Манила при завръщане в
родината си.
” 1999 г. - С два взрива е
направен опит да се
разруши Мавзолеят на
Георги Димитров в София;
сградата обаче не рухва и
се налага да бъде досъборе-
на с механични средства.
” 2006 г. - Русия изплаща
предсрочно целия си дълг
към Парижкия клуб на
страните кредитори, като
последната вноска възлиза
на 23,7 милиарда долара.
Родени
” 1923 г. - Шимон Перес,
премиер и президент на
Израел, Нобелов лауреат
” 1933 г. - Проф. Чавдар
Добрев, български литерату-
рен и театрален критик
” 1938 г. - Кени Роджърс,
американски кънтри певец
” 1945 г. - Аспарух Нико-
димов, български футболист
и треньор
” 1947 г. - Емил Табаков,
български диригент
Починали
” 1940 г. - Лев Троцки,
руски революционер,
политик и идеолог
” 1964 г. - Палмиро
Толиати, италиански кому-
нистически ръководител
” 1979 г. - Джузепе
Меаца, италиански футбо-
лист
” 1997 г. - Юрий Никулин,
руски комедиен актьор и
клоун

"Току-що разговарях с Лам-
бо, който е постъпил днес в Бур-
гаската болница.

Написаното за здравослов-
ното му състояние е преувели-
чено.

Той е контактен и ми обясни,
че е счупил става при падане.
Предстои му операция, вземаме
всички необходими мерки."

Ñòåôàí Äàíàèëîâ å ïðèåò â áîëíèöà,
ÇÅÌß ìó æåëàå áúðçî âúçñòàíîâÿâàíå

Това написа във фейсбук ли-
дерът на БСП Корнелия Нинова
по повод информациите, че за-
местник-председателят на БСП и

***
ЗЕМЯ пожелава на големия български актьор и уважаван

политик Стефан Данаилов бързо възстановяване, сила и сме-
лост да продължи напред с творческите и обществените си
мисии.

обичан от поколения българи ак-
тьор от киното и театъра е при-
ет по спешност в травматоло-
гичното отделение в Бургас.

закона и грижата за кадровото
обезпечаване и състоянието на
дипломатическата служба, за во-
дене на политики и отстояване на
националния интерес", уточни Ни-
колов в предаването "Преди всич-
ки" по програма "Хоризонт".

Той цитира чл. 65, ал. 2 от
Закона за дипломатическата служ-
ба, според който са необходими
най-малко 2 години работа в Ми-
нистерството на външните рабо-
ти, за да бъдеш назначен на та-
кава длъжност. "Това е полити-
ческо назначение, няма спор", ка-
тегоричен беше Николов и доба-

ви, че според чл. 24, ал. 2 "наз-
наченото лице, което не е от със-
тава на дипломатическата служ-
ба, трябва да е изявена личност,
която се ползва с безспорно доб-
ро име и авторитет в България, а
реакциите в обществото свиде-
телстват за съвсем друг случай".

По думите му квотата на т. нар.
политически назначения отдавна
е надхвърлена, и посочи, че 8 от
15-те генерални консули са таки-
ва. "Загуби се средният ешелон в
МВнР. Той вече е съставен от вън-
шни хора на дипломатическата
служба, без необходимата подго-
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Ïèïåðúò îò âíîñ èçïðåâàðè
ðîäíîòî ïðîèçâîäñòâî

Вносът на пипер у нас
през тази година се оценя-
ва на 7551 тона, като
отчетеното количество е
по-голямо от вътрешното
производство - 6964 тона.
Специалисти от Аграрното
министерство обявиха
това в месечния бюлетин
за юли. Тяхната оценка е,
че при трите основни
групи зеленчуци - домати,
картофи и пипер, предла-
гането на пазара превиша-
ва търсенето, но ролята на
вноса е значителна.

Българските домати са
52 604 тона, докато внос-
ните са 31 794 тона. Отче-
тен е и минимален износ в
размер на 4565 тона.
Експертите отбелязват, че
през юли доматите от
открити площи са поскъп-
нали със 73% до 2,08 лв./
кг. спрямо юни, когато са
били средно по 1,20 лв./кг.
Това движение на цените е
необичайно за летния
сезон, но бюлетинът не
предлага обяснение на
явлението.

Вътрешното производс-
тво на картофи е отчетено
в размер на 51 733 тона, а
вносът - 23 769 тона. На
месечна база през юли
пресните картофи са
поевтинели с 44%.

Оранжерийните краста-

Íåîáè÷àéíî çà ñåçîíà, äîìàòèòå è
êðàñòàâèöèòå ñà ïîñêúïíàëè â
ñðåäàòà íà ëÿòîòî

вици са поскъпнали мина-
лия месец почти двойно (с
98%) от 1,53 лв./кг до 2,22
лв./кг. Значително увели-
чение - с 45% на месечна
база, се наблюдава и при
цените на краставиците от
открити площи - от 1,10
лв./кг на 1,60 лв./кг. Това
също е необичайно за
сезона.

Турция и Гърция са
водещи импортни дестина-
ции за доставка на домати
и краставици у нас през
първото полугодие. Това
съобщи за БТА Дафинка
Грозданова, държавен
експерт в Министерството
на земеделието, храните и
горите. Домати и краста-
вици се внасят също от
Албания и Северна Маке-
дония. В същото време
български домати са
намерили пазари в Румъ-
ния и Унгария.  Български
краставици се изнасят в
Германия и Чехия. На
българския пазар са
постъпили значителни
количества френски и
германски картофи, а част
от родната продукция е
заминала за Румъния и
Гърция.  Зеле внасяме от
Северна Македония и
Албания, а наше се прода-
ва в Румъния и Сърбия.

"Като цяло вносът на

Две са огнищата на Африкан-
ска чума по свинете във Велинг-
радско - на територията на ДГС
"Чепино" и ДГС "Алабак". Това каза
след заседанието на Областната
епизоотична комисия областни-
ят управител Стефан Мирев.Той
обясни, че по този повод е взето
решение традиционният събор в
местността Юндола, на който се
събират хиляди хора, да бъде от-
менен. Тази година проявата тряб-
ваше да се проведе на 25 август.
"Територията, на която трябва да
се състои фолклорният събор, по-
пада в инфектираната зона.
Струпването на голямо брой хо-
ра и превозни средства създава

Äâåòå îãíèùà íà àôðèêàíñêà ÷óìà âúâ Âåëèíãðàäñêî
îòìåíèõà òðàäèöèîííèÿ ñúáîð íà Þíäîëà

плодове и зеленчуци
превишава износа за
периода от януари до юни.
Вносните домати и пипер
са осем пъти повече от
количествата, които изна-
сяме, краставиците - три
пъти, чесънът и корнишо-
ните - 4 пъти, главестото
зеле - почти 5 пъти, карто-
фите - 10 пъти, дините - 3
пъти.  Единствено при
малините износът чувстви-
телно превишава вноса",
отбелязва Дафинка Грозда-
нова.

Според официалната
статистика от април тази
година идващите от чужби-
на ябълки са 56% от
предлагането на пазара,
ягодите - 59%, доматите -
66%, картофите - 53%.
През 2019 г. на пазара у
нас се предлагат предимно
македонски и полски
ябълки, гръцки и турски
череши, гръцки и албански
ягоди. Румъния е основна
експортна дестинация за
същите плодове, български
ябълки се продават и в
Гърция, череши - в Герма-

За три години кандидатите
за държавната помощ за го-
ривата са се увеличили с 43%.
Ако за Кампания 2016 са би-
ли подпомогнати 6716 ферме-
ри, то за Кампания 2017 фи-
нансиране са получили 8250
стопани, а за Кампания 2018
- те са били 9597 или с 2881
души повече. От началото на
прилагането на схемата до
2018 г. включително, на кан-
дидатите са изплатени общо
над 250 000 000 лв. Както е
известно, помощта, с която се
покрива част от стойността на
акциза върху газьола е 84 млн.
лв. Това означава, че ставка-
та на държавната субсидия на-
малява в годините.

Право на финансова под-
крепа по схемата имат всич-
ки, които са регистрирани ка-
то земеделски производители
и имат заверена регистраци-
онна карта за годината на кан-
дидатстване и предходната на
нея. Друго условие е канди-
датите да имат и валидно за-
явление за подпомагане по
схемата за единно плащане на
площ и схемите за обвързано
подпомагане за животни за го-
дината, предхождаща година-
та на кандидатстване по схе-
мата за държавна помощ. През
2019 г. може да бъде заявен
за възстановяване акциз по
фактури за закупен газьол (ди-
зелово гориво) през 2018 г.

Тази година заявления за
ползване на отстъпката ще се
подават от 9 до 27 септември
2019 г.

Документи ще се приемат
в общинските служби по зе-
меделие към областните ди-
рекции "Земеделие" по посто-
янен адрес на физическите ли-
ца или по адрес на управле-
ние на юридическите лица.

Държавната помощ се пре-
доставя на земеделски про-
изводители в секторите "Рас-
тениевъдство" и "Животновъд-
ство" под формата на нама-
лена акцизна ставка на газьо-
ла, използван за механизира-
ни дейности в първичното сел-
скостопанско производство.ç

Земеделски производител е
обвинен за неправомерно израз-
ходване на част от евросредст-
вата, които Държавен фонд "Зе-
меделие" (ДФЗ) му е отпуснал ка-
то млад фермер, съобщиха от Ок-

Ìëàä ôåðìåð ïðîôóêàë åâðîïàðè â êàçèíî

мер" срещу заповедта да се пре-
махнат домашните животни в 20-
километровата зона около сви-
некомплексите, но без да пре-
чат на движението. Това съобщи
пред репортер на БТА кметът на
селото Росен Русев.

В населеното място са били
регистрирани 290 прасета, по-
вечето стопани са заклали сво-
ите животни, но около 50 души
отказват да го сторят. Те твър-
дят, че прасетата им са здрави,
мерките за борба с африканс-
ката чума по свинете са излиш-
ни и от тях страдат собствени-
ците на домашни животни, до-
пълни Русев.ç

ръжната прокуратура във Вели-
ко Търново.

Преди 11 години младият
мъж е кандидатствал с проект
по мярка 112 "Създаване на сто-
панства на млади фермери" от
Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) през пе-
риода 2007-2013 г. Общият раз-
мер на безвъзмездната помощ
е 48 892 лв.

Çà òðè ãîäèíè
êàíäèäàòèòå
çà ïîìîùòà
çà ãàçüîëà ñà ñå
óâåëè÷èëè ñ 43%

ния, ягоди - в Беларус.
"Работи се активно по

създаване на регистър за
идентификация на търгов-
ците на плодове и зеленчу-
ци", съобщи Дафинка
Грозданова.  Всеки регист-
риран търговец ще има
идентификационен номер,
в който ще бъде заложена
съответната кодификация.
Тези, които не присъстват
в базата данни, няма да
могат да търгуват свобод-
но с плодове и зеленчуци.
По-чести срещи с търговс-
ките вериги, обсъждане на
възможностите за нараст-
ване дела на търговията с
български продукти, както
и на промоцията на
такива продукти, са други-
те стъпки, набелязани от
министерството. Обмисля
се също връщане и обрат-
но начисляване на ставките
за ДДС на сектор "Плодове
и зеленчуци", посочи
държавният експерт. По
думите й така може да се
постигне ефективна превен-
ция и борба с данъчните
измами.ç

голям риск от разпространение
на заразата. Това е и основният
ни мотив, за да вземем реше-
ние за отменянето на събора",
коментира Мирев. Чумата влезе
и в Априлци, нов случай има във
Велинград

Българската агенция по бе-
зопасност на храните (БАБХ) обя-
ви, че опасната инфекция е ре-
гистрирана за първи път в об-
ласт Ловеч. Лабораторен тест е
потвърдил наличието на вируса
в диво прасе, отстреляно мина-
лата седмица в кв. "Зла река" на
град Априлци. "Очаква се резул-
татът и от втората проба. Ако и
той е положителен, до 24 часа

трябва да бъде издадена заповед
от директора на Изпълнителната
агенция по горите, с която да бъ-
де определена зоната и предпри-
емане на мерки", съобщи облас-
тният управител на област Ловеч
Ваня Събчева, цитирана от Нова
ТВ.

В района на Априлци няма ин-
дустриални свинекомплекси. Об-
ластната дирекция по безопасност
на горите проверява в района за
прасета, отглеждани в стопанст-
ва тип "заден двор".

Собственици на домашни пра-
сета от тунджанското село Без-
мер трета седмица протестират
на главния път към авиобаза "Без-

В края на 2008 г. фермерът е
получил първия транш от 24 446
г. Проверка обаче е установила,
че не всички евросредства са
отишли по предназначение. За
лични нужди хитрецът профукал
7 982,32 лв., като е направил 10
покупки чрез ПОС терминал в ка-
зина, теглил е от банкомати и е
закупил валута.

Злоупотребите му обаче не

свършат дотук. Според одобре-
ния проект овощарят е трябва-
ло да инвестира в нови насаж-
дения. Вместо това обаче той е
използвал изоставена земедел-
ска земя, върху която вече има-
ло трайно засадена овощна гра-
дина, която липсва в договора.

Обвинителният акт срещу та-
риката вече е внесен в съда,
предстои насрочване на делото.ç
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Общо 13 компании са за-
явили желание да участват
в конкурса за строежа на
АЕЦ "Белене". Седем от тях
кандидатстват като страте-
гически инвеститор за изг-
раждането на централата.
Това стана ясно на прескон-
ференция на министъра на
енергетиката Теменужка Пет-
кова. Кандидатстват китай-
ски, корейски, руски, българ-
ски и германски участници.
Заявленията се разделят на
три категории - стратегичес-
ки инвеститори, участие
чрез закупуване на оборуд-
ване и изкупуване на елект-
роенергия.

Две са за участие в про-
екта за доставка на оборуд-
ването и структурата по оси-
гуряване на финансиране и
четири са заявленията, ко-
ито съдържат информация
за миноритарен дял и заку-
пуване на електрическа
енергия.

Кратката листа ще е
готова до 90 дни

Заявленията ще бъдат
разпределени в два списъ-
ка - изкупуване на електри-
ческа енергия и участие в
миноритарен дял. Кратката
листата трябва да бъде го-
това до 90 дни, след което
ще бъде отправена покана
за оферти.  "В срок от 90
дни работна група с предс-
тавители от Министерство-
то на енергетиката, "Българ-
ски енергиен холдинг" ЕАД,
"Национална електрическа
компания" ЕАД и "Електрое-
нергиен системен оператор"
ЕАД ще изготви кратка лис-
та на фирмите, заявили ин-
терес за участие в проекта
АЕЦ "Белене" като стратеги-
чески инвеститори", инфор-
мира енергийният министър.

Българската страна ще
участва в проекта чрез На-
ционалната електрическа
компания (НЕК) и чрез сво-
ите активи, но участието ще
представлява блокираща
квота около 34%, която да
оказва влияние върху важ-

7 êîìïàíèè èñêàò äà ó÷àñòâàò êàòî
ñòðàòåãè÷åñêè èíâåñòèòîð â ÀÅÖ "Áåëåíå"
Îáùî 13 ñà êàíäèäàòèòå, çàÿâèëè
íàìåðåíèå çà ó÷àñòèå â êîíêóðñà çà
âòîðà àòîìíà öåíòðàëà

ните решения, свързани с
проекта. В момента тече про-
цедура за прелицензиране
на НЕК, след което ще има
яснота с какви материални
и нематериални активи ще
влезе държавната компания
в проекта. Комисията, която
ще прави оценка на оферти-
те, ще бъде ръководена от
Жаклин Коен от НЕК и в със-
тава й ще влизат юристи и
икономисти.

Без чуждестранен
консултант

Теменужка Петкова посо-
чи също, че на този етап не
се очаква чуждестранен
консултант по проекта. Ми-
нистърът допълни също, че
процедурата не е по общес-
твени поръчки и не се пред-
вижда обжалване, но всеки
има право на определени
претенции. Тя напомни, че
правителството започна
процедурата за избор на
стратегически инвеститор
през май тази година в опит
да придвижи спрения през
2012 г. проект. Определен е
индикативен срок 22 май
2020 г., до който ще се пре-
говаря с компаниите, които
са подали заявление за
участие в процедурата.

Потенциалните
инвеститори

Заявления за стратеги-
чески инвеститор са подали
руската държавна корпора-
ция "Росатом", чрез своята
дъщерна компания "Атоме-
нергопром". Другото получе-
но заявление е от корейска-
та хидро и ядрена корпора-
ция Korea Hydro & Nuclear
Power Co. Заявление е полу-
чено и от компания, предс-
тавлявана от "Бектрон риас
техническо инженерство", ко-
ято е регистрирана в Герма-
ния. Китайската национална
ядрена корпорация (CNNC)
е подала своето заявление
вчера. Заявления в процеду-
рата за стратегически инвес-
титор са получените и от кон-

сорциумите, регистрирани в
България - "Електроцентрала
Белене 2019" и "АЕЦ Беле-
не". Такова заявление е по-
дала и българската компания
"ИПК и УП ЕООД".

Кандидати за
доставка
на оборудване

Получени са две заявле-
ния за участие в проекта
чрез доставка на оборудва-
не и финансиране. Френс-
ката компания "Фраматом"
е заявила желание при
структурирането на финан-
сирането на проекта и дос-
тавката на системите за бе-
зопасност - електрически
системи, системи за оборуд-
ване и контрол, отоплител-
на, вентилационна и клима-
тични системи.

Американската компания
"Дженерал Електрик" също е
заявила желание за участие
при структурирането на фи-
нансирането на проекта. Тя
има намерение да участва и
като потенциален проектант
и доставчик на различни па-
кети - основното оборудва-
не на турбинна зала, комп-
ресорите, трансформатори-
те и друго електрическо ева-
куационно оборудване.

За миноритарен дял
и изкупуване на ток

Четири са компаниите, ко-
ито са заявили желание за
придобиване на минорита-
рен дял и сключване на до-
говор за изкупуване на елек-
трическа енергия.

Българската компания
"Юропиан трейд оф енерджи"
АД е депозирала интерес за
изкупуване на електрическа
енергия. Заявление за инте-
рес за миноритарно участие
и за изкупуване на еленер-

Ðóñêè ïå÷àò: Ðóñèÿ äàâà íà Áúëãàðèÿ ïîñëåäåí øàíñ çà ÀÅÖ "Áåëåíå"
България прие заявката на

руската корпорация "Росатом" за
участие в изграждането на АЕЦ
"Белене", отбелязват в заглавия
руски издания. София вече ин-
вестира в строежа на АЕЦ "Беле-
не" 3 милиарда лева; днес цент-
ралата разполага с два реактора
и площадка, на която да бъде пос-
троен енергийният обект, пише
специализираният сайт "Нефте-
газ". "Националната електрическа
компания (НЕК) на България ус-
пешно прие заявката", съобщи
вчера руската компания. Първият
зам. генерален директор на Ро-
сатом Кирил Комаров заяви по-
рано, че корпорацията е готова

да предостави на българското пра-
вителство цялата необходима под-
крепа в проекта за възобновява-
не на строителството, отбелязва
"Нефтегаз". Общо пет компании
изразиха желание да участват в
конкурса за стратегически инвес-
титор за проекта - Китайската дър-

той отново бе замразен.
"Русия дава на България пос-

леден шанс да пусне в ход АЕЦ
"Белене", заявява "Економика се-
годня". Енергийният експерт Антон
Хлопков припомня "негативния
прецедент" с участието на "Атомс-
тройекспорт" в завършването на
централата и спряното строителс-
тво на газопровода "Южен поток".
Ако Москва се реши на ново сът-
рудничество, тя ще постави на Со-
фия максимално твърди условия
за връщане на парите, в случай
че правителството на страната от-
ново "размисли" да строи АЕЦ в
разгара на работата. Иначе Моск-
ва просто ще откаже да сътрудни-

ÁÄÆ âíåäðÿâà
ñèñòåìàòà çà
ðåçåðâàöèÿ íà
áèëåòè

"БДЖ - Пътнически прево-
зи" ЕООД и "Информационно
обслужване" АД започват внед-
ряването в реална среда на ре-
зервационния модул в систе-
мата за издаване на билети, съ-
общиха от превозвача. Чрез ре-
зервационната система клиен-
тите ще имат възможност са-
ми да избират запазено място
във вагона, на което ще бъдат
настанени по време на своето
пътуване.

За нормалното функциони-
ране на системата е много важ-
но да бъде приложена в реал-
на среда, като са взети мерки
за своевременно отстранява-
не на евентуално възникнали
неточности в конкретни ситуа-
ции, посочиха от БДЖ. По вре-
ме на внедряването в основ-
ните билетни каси и жп бюра-
та за предварителна продажба
на билети, поетапно ще бъдат
монтирани и двуекранни дисп-
леи, които да визуализират
местата във влака и по този
начин да улеснят избора на
клиентите.

Investor.bg припомня, че
преди пет години "Информаци-
онно обслужване" АД внедри
Централизирана система за из-
даване на билети и резерва-
ции в реално време.

Системата се използва от
железопътните гари и бюра в
страната, като позволява купу-
ване на билет от кондуктор във
влака. Тя е абсолютно достъп-
на онлайн през интернет и поз-
волява закупуването на биле-
ти от всяка точка на света.
Платформата обслужва всички
жп дестинации в България.

Централизираната платфор-
ма замести системата за би-
летоиздаване, която се изпол-
зваше от националния железо-
пътен превозвач повече от 20
години.ç

гия е подала компанията
"Гранд Енерджи Дистрибю-
шън" ЕООД - България. Ин-
терес за миноритарно учас-
тие е получен от "Атоменер-
горемонт" АД - България".

От Република Северна
Македония в понеделник  е
постъпило заявление, която
чрез своята електрическа
компания желае да участва
в реализацията на проекта
АЕЦ "Белене". Интересът е
към придобиване на мино-
ритарен дял и чрез подпис-
ване на дългосрочен договор
за изкупуване на електричес-
ка енергия.

В условията към потенци-
алните инвеститори е запи-
сано, че проектът трябва да
се осъществи на изцяло па-
зарен принцип - без догово-
ри за задължително изкупу-
ване на енергията от българ-
ската държава, без префе-
ренциални цени за изкупу-
ване на електрическата
енергия, без договори за
разлика, без предоставяне
на държавни и на корпора-
тивни гаранции или други не-
пазарни механизми за гаран-
тиране на инвестицията.

Investor.bg припомня, че
правителството започна про-
цедурата за избор на стра-
тегически инвеститор през
май в опит да придвижи
спрения през 2012 г. проект,
след като беше осъдена от
Русия да плати над 1 млрд.
лева за поръчано оборудва-
не, без да има окончателен
договор за изграждането на
централата.

На 18 август енергийни-
ят министър Теменужка Пет-
кова обяви, че се очаква до
догодина да бъде избран из-
пълнител на проекта, като
правителството ще реши ко-
го да покани за подаване
на обвързваща оферта.ç

жавна ядрена корпорация, френ-
ско-германската "Фраматом", Юж-
нокорейската хидроатомна корпо-
рация, руската "Росатом" и аме-
риканската "Дженерал Електрик".
Но "АЕЦ "Белене" с мощност 2 ги-
гавата поначало се предвиждаше
да бъде строена именно с учас-
тието на Русия и по руски про-
ект", изтъква електронният вест-
ник, цитиран от БТА.

"Белене" се строи вече над 30
години, припомня "Нюз". През 90-
те работата бе спряна заради про-
тести на местното население. През
2006 г. руската компания "Атомс-
тройекспорт" се залови "да възк-
реси" проекта, но през 2009 г.

чи. За София това е последен шанс
да довърши строежа, казва ана-
литикът. Определеният ценови "та-
ван" - 10 милиарда евро за АЕЦ с
два енергоблока, е мощен фактор
за "отбор" на инвеститори - мал-
цина ще склонят да работят по про-
ект, толкова стеснен финансово,
смята Хлопков. Според него ос-
вен евентуален интерес от страна
на Китай руското участие просто
няма алтернативи - "а технологии-
те на КНР далеч не са толкова съ-
вършени като руските". "В проек-
та "Белене" България вече е изп-
равена пред избор, в който всъщ-
ност избор няма", убеден е руски-
ят експерт.ç
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Глобални цели за устойчиво развитие 2030

През 2015 година стра-
ните членки на ООН прие-
ха Дневен ред за устойчиво
развитие 2030. Той включ-
ва 17 стратегически цели,
свързани с икономическото,
социалното и екологично
развитие на човечеството:
изкореняване на бедността,
край на глада, запазване на
доброто здраве, качествено
образование, равенство меж-
ду половете, чиста вода и
санитарно хигиенни усло-
вия, възобновяема енергия,
сигурна работа и икономи-
чески растеж, иновации и
инфраструктура, намалява-
не на неравенствата, устой-
чиви общности и градове,
отговорно потребление, бор-
ба с климатичните проме-
ни, живот под водата, жи-
вот на земята, мир и спра-
ведливост и партньорство за
целите.

Глобалните цели за ус-
тойчиво развитие 2030 и
приносът на кооперациите
по тях е тема, с която вече
запознахме нашите читате-
ли в предходни броеве на
в. "Земя". Днес ще се спрем
по-конкретно на предприе-
тите мерки за реализиране-
то на седмата стратегичес-
ка цел.

Енергията е пряко или
косвено свързана с повече-
то предизвикателства, пред
които сме изправени днес -
осигуряване на достъп до
работни места и сигурност,
увеличаване на доходите,
производство на храна, из-
менение на климата.

По данни на ООН 13%
от населението на света все
още няма достъп до елект-
роенергия. Приблизително
3 милиарда души по света
разчитат на дърва, въгли-
ща или отпадъци за готве-
не и отопление. Освен то-
ва енергията е фактор, свър-
зан с изменението на кли-
мата.

щава до 2030 година да по-
добри общата енергийна
ефективност в района с
20%.

Кооперацията на индий-
ските фермери IFFCO се
ангажира да намали пот-
реблението на енергия и да
подкрепи употребата на ал-
тернативни и възобновяе-
ми енергийни източници.
Кооперацията се стреми и
да намали потреблението
на енергия в своите предп-
риятия, чрез модернизация
на производствените мощ-
ности.

Happy Green Cooperative
се стреми да намали замър-
сяването на въздуха от из-
ползването на гориво в Бу-
тан до 2030 година. Изпъл-
нението на задачата се из-
мерва в спестяването на
метрични тонове въглерод.

Строителна кооперация
от Филипините се ангажи-
ра да изгради жилищна
сграда, с която да подобри
начина на живот до 2030 го-
дина като намали гъстона-
селеността и преразпредели
3000 домакинства.

В Австралия кооперация
Cohousing се ангажира да
подобри енергийната ефек-
тивност в жилищния си
фонд като намали произве-
дения от нея въглероден ди-
оксид до 2020 г.

Темата за глобалните це-
ли за устойчиво развитие
2030 и приноса на коопера-
циите по тях ще продължим
и в следващите броеве на
в. "Земя", като ще обърнем
по-специално внимание на
следващите 10 стратегичес-
ки цели от Дневния ред за
устойчиво развитие 2030.

Цел № 7 Възобновяема енергияЦел № 7 Възобновяема енергия

достъп до чиста енергия на
достъпна цена. Изпълнени-
ето на проекта ще се прос-
леди според това дали до
2021 г. в Гърция се е разра-
ботил поне един енергиен
проект за всяка една от въ-
зобновяемите енергийни из-

Целите, които ООН си
поставя са до 2030 година
да се осигури достъп до мо-
дерни енергийни услуги, ка-
то значително се увеличи
делът на възобновяемата
енергия и се подобри енер-
гийната ефективност, като

се подобри международно-
то сътрудничество и като се
насърчат инвестициите в
енергийната инфраструкту-
ра и се модернизират тех-
нологиите.

За постигане целите за
устойчиво развитие 2030
кооперациите са определе-
ни от ООН като важен пар-
тньор. Международният

кооперативен алианс пред-
стави доклад "С оглед към
2030: Глобалното коопера-
тивно движение с принос
за устойчиво развитие на
човечеството", чиято цел е
да подчертае значението на
кооперативните организа-

ции в преодоляване на со-
циалните и икономически
неравенства.

Гръцката кооперация
ELECTRA ENERGY се стре-
ми да подобри осведоменост-
та за енергийните коопера-
ции сред общество в южна-
та ни съседка и да разрабо-
ти енергийни проекти, чрез
които хората там да имат

точници вятър, биомаса и
слънчева енергия.

Национален одитен съюз
на работническите коопера-
ции в Полша работи за въ-
веждане на фотоволтаична
енергия за отопление на во-
да в кооперациите, които се
занимават с здравна грижа.

В Обединеното кралство
кооперация Midcounties обе-

Дирекция "Кооперативна
политика и ЕП"

По материали и снимки
от платформата C0-ops for

2030 и сайта на ООН
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Àëåÿ - ïðàâî êúì íåáåòî

Кеворк КЕВОРКЯН
От сайта
www.kevorkkevorkian.com

В наскоро появилата
се на български биогра-
фия на Ален Делон ("Ан-
гел и хулиган", Венсан
Киви) срещнах една
забележителна фраза на
Антоан дьо Сент-Екзюпе-
ри ("Земя на хората").

Тя ми изглежда без-
ценна, особено днес. Ето
я: "Величието на един
занаят може би се коре-
ни преди всичко в това,
че обединява хората: има
само едно истинско
богатство и то е отноше-
нието помежду им".

Разбира се, авторът й
изобщо няма предвид
телевизията - но пък
сякаш тъкмо за все по-
мизерния телевизионен
занаят тя изглежда напъл-
но на място.

Мизерен занаят, зави-
сим, робски дори - обаче
дори и само някакви
огризки от достойнство да
са останали в него, те все
пак биха могли да свърз-
ват криво-ляво хората, за
да не остават те сами в
скотската си отчужденост,
наложена им покрай
цялостния упадък в годи-
ните на Прехода.

Упадък на човещината,
преди всичко. Скоро ще
търсим в тълковния
речник пояснение за тази
дума.

И може би ще научим,
че "човещина" е да подх-
върлиш 40 лева към
коледните пенсии на
бедняците.

Всъщност това понятие
и днес вече не съществу-
ва за политиците -

не само в речника им,
а и в цялостната им
представа за Живота,
доколкото изобщо
я имат.

Тия дни Ирина Жерева
(Би Ти Ви, Новините)
представи 92-годишния
Станислав Димитров от
село Градешница: градуш-
ка ударила и унищожила
лозето му.

Нищо и никакъв сюже-

Ïðåõîäúò - óïàäúê íà ÷îâåùèíàòà, ïðåäè âñè÷êî. Ñêîðî
ùå òúðñèì â òúëêîâíèÿ ðå÷íèê ïîÿñíåíèå çà òàçè äóìà
тец, обаче какъв невероя-
тен език има този човек,
можеш да го слушаш
безкрайно: как скръбта
връхлита внезапно и
погубва радостта; как би
искал Животът да е като
филмова лента, която да
върнеш назад - и да я
спреш някъде по-рано,
извън Бедата - и това да
бъде Божи знак, за да
вярваме…

Какъв е бил този
човек, какво е работил,
как е съхранил този
език?

Какви хора имаме,
които имат таланта имен-
но да обединяват - трябва
да ги показват непрекъс-
нато, гласовете им ще са
противоотровата срещу
бездушното слово, с
което ни говорят, особено
политиците.

Та те,

обикновените хора,
говорят по-красиво
дори на прасетата си -
отколкото ония дърдо-
рят „посланията“ си

- кому, защо - няма ни-
какво значение… Може
би вече ви досаждам с
възторга си от хора като
бай Станислав, но пак не
можах да се сдържа.

А ония, докато дърдо-
рят, да вземат да съборят
мостовете на Кольо

Фичето - та да не продъл-
жаваме несмислено да се
самозалъгваме с новите
си "строители".

Събаряйте, събаряйте -
това е в природата на
Прехода, защото го
пробутваха хора без
елементарни сръчности.

Само на НДК още не
са посегнали, понеже ня-
ма да има къде да си пра-
вят помпозните конгреси.

Нямаха късмета и
Мемориалът на Бузлуджа
да падне от само себе си
- та сега охранените им
бузи се зачервиха от
шамара, който им удари-
ха американците от
фондацията "Гети" - с
дарението си за проучва-
нето на Мемориала с
оглед на запазването му.

Нашите развалячи
гузно си затраяха, никой
не благодари на фондаци-
ята. И какво да й кажат -
че са

майстори къртачи,
обаче иначе
демократи…

Вече една велоалея не
могат да направят като
хората - открили една
преди три-четири години,
уж експериментирали с
някакви материали и сега
тя е в окаяно положение,
ще обявяват конкурс за
ремонта й.

Все експериментират,
днес некадърността
минава за експеримент.

Най-главният експери-
мент беше самият Преход
- радвайте му се до
насита.

Една алея не им е по
силиците, вие искате цяла
държава да стопанисват.
По-добре да я заколят
някак наведнъж.

Клането е над всичко -

над сръчността, над
предвидливостта, над
грижовността.

Шефът на Българския
енергиен холдинг си
подал оставката - поиска-
ли му я, докато бил в
отпуск, на плажа. "И
какво направихте?" - пита
храбрата репортерка.
"Ами, останах си на
плажа". Ха-ха, хи-хи.

Едва по-късно стана
ясно, че човека го натири-
ли, понеже не скрил
истината - а тя е, че за
осем месеца държавата е
загубила един милиард
лева от евтиния ток, който
се изнася в чужбина.

"Държавата" обаче
мълчи, тя винаги мълчи в
подобни случаи, стопани-
те й предвидливо онемя-
ват, скоро ще онемеят и
ония, които все още се
осмеляват да питат за
истината.

Оная вело-алея пък се
превръща в метафора:

Тръгва от Надежда/
квартала и се препъва
в собствените си
дупки,

става част от общото
суркане и препъване.

Тия дни и Туркменистан
ни подхвърли една идейка
- не става дума за газа, с
който ще ни залее, стига
Руската Мечка да легне

на другата си кълка; без
нея и от Луната да потече
газ, пак няма да стигне до
нас - това пропусна да ни
съобщи бившият амери-
кански посланик Уорлик,
този комедиант на дивер-
сификацията.

Все пак от Туркменис-
тан лъхна нещо оптимис-
тично: видяхме внушител-
ните им морски комплек-
си ала Дубай, в които не
се мяркаше нито едно
човешко същество.

Строиш, ремонтираш -
и никой не ти се пречка в
краката.

Може и най-дългата в
света велоалея да пост-
роиш - вертикална, право
към небето. От експери-
ментален материал,
невидим.

Чудна идейка за наши-
те "строители".

Вход към алеята -
само за избрани.

За тях - лесен път за
Възнесение.
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Таня ДЖОЕВА

От "Епицентър"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Когато през март стана
член на новосъздадения
Стратегически съвет към
президента, политологът
д-р Калоян Методиев пред-
стави кредото си с една-
единствена дума: "Дейст-
вам!".
Сега, точно пет месеца

по-късно, когато с прези-
дентски указ е назначен за
началник на кабинета на
"Дондуков" 2, той, обзала-
гам се, ще го препотвърди
напълно.
Но трябва и да го допъл-

ним: Калоян Методиев е по-
литолог с модерно мисле-
не, способен на бързи ре-
шения и незабавни дейст-
вия.
След това назначение мо-

гат да се направят две ка-
тегорични прогнози. Първа-
та - на сегашните управля-
ващи никак няма да им е
лесно с наследника на Иво
Христов, който поема и ръ-
ководството на Стратеги-
ческия съвет към президен-
тството. Както не им беше
лесно и с настоящия евро-
депутат Иво Христов.
Втората прогноза - пре-

зидентската институция ще
ускори максимално темпо-
то, което донякъде загуби
след европейските избори.
Като главен анализатор

на Института за стратегии
и анализи (ИСА) е един от
авторите на вече 46-месеч-
ни политически анализи -
от последните местни избо-
ри през 2015-а до полити-
ческия и социално горещ
юли на 2019 година. Стоти-
ци страници на изводи и
прогнози за посоките в раз-
витието на институциите,
партиите, обществото. И не
само - автор и на безкомп-
ромисна критика към управ-
ляващия елит, когато пока-
зателите на страната ряз-
ко се движат надолу; кога-
то се ускорява демографс-
кият колапс; когато ими-
джът на България - най-бед-
ната страна в Европейския
съюз (според масовото оп-
ределение в чуждите медии)

Êîíñåðâàòîðúò áóíòàðÕîáèòî íà íîâèÿ
øåô íà
ïðåçèäåíòñêèÿ
êàáèíåò Êàëîÿí
Ìåòîäèåâ å
ãìóðêàíåòî, â
ìîðñêèòå âîäè ñå
ñïðàâÿøå óñïåøíî.
Â ðåàëíàòà
ïîëèòèêà -
ïðåäñòîè äà
âèäèì

- е поразен допълнително
от гейтове, скандали, хао-
тични действия и висок ко-
рупционен индекс.
Към този огромен труд

през последните четири го-
дини трябва да прибавим,
разбира се, стотици статии
и интервюта в масмедиите
и специализирания печат,
както и две книги - "Поко-
ления и възраст в полити-
ката. Българският преход"
(2012) и "Западните Балка-
ни и България (политика,
дипломация, сигурност)"
(2016), които отразяват по-
соката на научните му пред-
почитания.
На терена на междуна-

родната политика негова
слабост са Западните Бал-
кани с цялата противоречи-
вост на региона, а от две
години - и Великобритания
с всички вътрешнополити-
чески сътресения, които
Брекзит предизвиква в ня-
когашната империя.
От есента на 2017 година

заедно със семейството си
живее в Лондон. Съпругата
му работи в българското по-
солство там. Имат две де-
ца - момиче и момче.
Калоян Методиев е пред-

ставител на поколението,
чиито студентски години
съвпаднаха с бурните 90-те
- време на митинги, стачки,
обрати и стратегически по-
литически битки. А когато си
и студент по политология,
вълненията ти изцяло се
покриват с дневния ред на
обществото, част от което
още не бе изгубило способ-
ността си да бъде активно.
Поколение, въоръжено не
само с лозунги за демок-
рация, но и изпълнено с на-
дежди за европейско раз-
витие, абсолютно върховен-
ство на закона, цивилиза-
ционни норми, перспекти-
ва за образованите и спо-
собни българи, постигане на
висок жизнен стандарт.
Изброяването, макар че

днес звучи клиширано, не
е случайно. То илюстрира
високата летва, която това
поколение се мъчеше да
прескочи. И, за жалост, още
се мъчи. Въпреки членство-
то си в ЕС и НАТО, страна-
та сякаш се движи на зад-

на скорост - просперират
лоялните партийци, послуш-
ните, стандартът е критич-
но нисък и прогонва бълга-
рите - някои отиват на гур-
бет, други търсят цивилиза-
ционните норми на общува-
не, поведение, управление.
Както обикновено кратка,

но точна е характеристика-
та, която Калоян Методиев
направи в края на юли, по
повод финала на политичес-
кия сезон: "Хаос. Хаос в
държавата, хаос и на меж-
дународното поле. Той за-
почна с този на междуна-
родното ни представяне по
отношение на номинациите
за европейските институ-
ции, хаотичното поведение
на Борисов, и завършва с
хаоса на "НАП-лийкс" и на
това, което ще се роди след
него."
През 2001 г. се дипломи-

ра като магистър по поли-
тология в СУ "Св. Климент
Охридски".Специализирал е
Външна политика и Нацио-
нална сигурност. Бил е ста-
жант в Европейския парла-
мент в Брюксел.
През 2011 г. защитава док-

торска дисертация на тема
"Генерационна динамика и
биологично възрастови фак-
тори в българската полити-
ка (1989 - 2007) - изследва-
не, което е в основата на
книгата му "Поколения и
възраст в политиката". От-
тогава досега е хоноруван
преподавател в катедра
"Политология" на Софийс-
кия университет. Бил е
асистент в ЮЗУ "Неофит
Рилски" (2012-2017), където
води курсове по Политичес-
ки маркетинг, Институции на
съвременната държава, По-
литически партии, Имигра-
ционни политики, Енергий-
ни политики, Съвременна
политическа история на
Балканите.
В научната си работа пол-

зва английски, руски, сръб-
ски и хърватски език.
Силен интерес предизвик-

ва и дейността му извън
академичния терен. След
дипломирането си първо бе
международен секретар на
Младежкото СДС, а после
- и негов лидер. На парла-
ментарните избори през

2005 г. е водач на листата
на ОДС в Търговище. На 9
ноември 2005 г. напуска
СДС със скандал, послед-
ван от голяма част от чле-
новете на НИС на МСДС и
областните председатели на
организацията. Напуснали-
те не се присъединяват към
десния конкурент на СДС,
каквато бе партията на
Иван Костов, а полагат ос-
новите на партия Общест-
во за Нова България (ОНБ)
- формация с отчетлива со-
циално-консервативна ори-
ентация. Неин председател
е от 2007 до 2013 г., когато
изцяло се прехвърля на на-
учното поле.
Със сигурност Калоян Ме-

тодиев ще има опоненти.
Една част, от червения по-
литически спектър, ще при-
помнят синьото му минало.
Други ще изтъкват неговия
принос към понятието "ляв
консерватизъм", с което ха-
рактеризират политическия
стил на Корнелия Нинова в
негативен контекст. А от не-
олибералния сектор ще се
мръщят на консервативни-
те му възгледи и отрицател-
ното отношение към поли-
тиката спрямо мигрантите,
която застрашава нацио-
налната сигурност на евро-
пейските страни.
Струва си обаче да при-

помним причините, поради
които Калоян Методиев и
част от областните ръково-
дители на младежките
структури на СДС хвърли-
ха оставките навремето -
искане за тотален ребранд
на синята партия, отказ да
вземат страна в конфликта
Надежда Михайлова-Петър
Стоянов, несъгласието с по-
литиката на колаборация
със статуквото, която нами-
раше проявление в управ-
лението на общинските
фирми в столицата.
Една колаборация между

формално управляващи и
опозиция, която впрочем
май и до ден днешен про-
цъфтява.
Макар и с консервативни

възгледи, Калоян Методиев
може да бъде наречен бун-
тар в държава, завладяна
от задкулисни интереси и
заседнала в модел, който
ги обслужва безрезервно,
като оставя страната в дъ-
ното на всички възможни
класации - по социално не-
равенство, продължител-
ност на живота, демогра-
фия, обезлюдяване на це-
ли региони, корупция, агре-
сия, свобода на словото, ка-
чество на инфраструктура-
та и т. н.
Привърженик е на идея-

та за силното лидерство,
без което не може да се
движи напред нито една
партия и нито едно общес-
тво.

Като изследовател на мо-
дели, които тласкат напред
развитието на изостанали
и проблемни държави
(Leapfrogging - скок на жа-
ба - който се прилага в ико-
номика, образование, тех-
нологии и прочее), Калоян
Методиев харесва решител-
ния и нестандартен подход
на Сингапур - държава,
сравнима с България по ня-
кои показатели. За него е
извън съмнение, че страна-
та ни има спешна нужда от
лийпфрогинг, за да се отт-
ласне от дъното, на което
се намираме. Като топ при-
оритети определя доходите
и борбата с престъпността.
И ето есенцията на син-

гапурския модел:
- освобождаване от ман-

талитета на зависимост и
осъзнаване, че трябва да
разчитаме на собствените
си сили

- създаване на условия за
сериозните инвеститори

- засилване ролята на
държавата по отношение на
социални политики и кон-
сервативно образование

- меритокрация или учас-
тие в управлението на най-
добрите

- борба с корупцията, ко-
ято започва от висшите
ешелони на властта

- въвеждане на задължи-
телно гласуване като конт-
рамярка срещу масовите
изборни манипулации

- връщане на доверието
в съдебната система

- акцент върху екология-
та, озеленяването, здраве-
опазването
И забележете, инвестиция

в хора с авангардни и мо-
дерни идеи и безкомпро-
мисно налагане на морал в
обществото. В продължение
на десет години елитът на
Сингапур дирижира кампа-
нията "Вежливостта е наше-
то мото".
Този модел бил над идео-

логиите? Да, но даде своите
плодове и превърна Синга-
пур в преуспяваща държа-
ва, с най-ниската престъп-
ност в света, с благоденст-
ващо общество, ниски данъ-
ци, силна икономика.
Но да се върнем към лич-

ността на теоретика д-р Ка-
лоян Методиев, на когото
предстои нелеката трансфор-
мация в практик. Да бъдеш
началник на кабинета на дър-
жавния глава, е висока по-
зиция с гигантски отговор-
ности, чието изпълнение
всички - медии, критици, по-
литически опоненти - ще сле-
дят под лупа. Ще го критику-
ват, атакуват, съветват - доб-
рожелателно или не.
Хобито на Калоян Мето-

диев е гмуркането. В морс-
ките води се справяше ус-
пешно. В реалната полити-
ка - предстои да видим.
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Година I. Брой 6. 21 август 2019

„Ориент
експресът на
Изтока“ открива
Балканите за
китайците � 10

� 11

Мюсюлманският
свят отбеляза
един от главните
си празници -
Курбан байрам

Мюсюлманският
свят отбеляза
един от главните
си празници -
Курбан байрам
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зточният експ-
рес" е един от
най-популярни-
те маршрути,
свързващи

„Îðèåíò åêñïðåñúò íà Èçòîêà“
îòêðèâà Áàëêàíèòå çà êèòàéöèòå

„È
Анкара с източната про-
винция Карс, намираща
се недалеч от границата с
Армения. Той е наричан
още "Ориент експрес на
Изтока".

Маршрутът му е най-
дългият в страната. Той
преминава през провин-
циите Къръккале, Кайсе-
ри, Сивас, Ерзинджан и
Ерзерум. Пътниците имат
възможности да посетят
исторически забележител-
ности и туристически
места в Турция.

Властите насочват

вниманието на туропера-
торите към "Източния
експрес", което съдейства
за пропагандирането на
туристическия потенциал
на страната.

Спорът САЩ-
Китай е шанс
за турските
износители

Спирането на вноса на
американска земеделска
продукция от Китай откри-
ва нови възможности за
турските фермери.

Председателят на
турско-китайския бизнес
съвет към Съвета за
външно-икономически
връзки на Турция Мурат
Колбаши заяви в интервю
за Анадолската агенция,
че голяма част от земе-
делската продукция, която
Китай купува от САЩ, се
произвежда и в Турция.

Според него пречката
пред турските износители
е липсата на двустранни
споразумения в тази
сфера.

Той разкри, че догово-
ри за доставката на някои
стоки вече са сключени.
Това позволява да се
започне износа на сушени
плодове и фъстъци. "Вече
се изнасят череши за
Китай. В момента се
преговаря за износ на
цитрусови плодове и
нарове, но това не е
достатъчно", отбеляза
Колбаши.

Той подчерта, че за
отстраняването на всички
пречки пред износа
трябва да има съответната
правна база и да бъдат
съгласувани стандарти.

Мурат Колбаши уточни,
че Китай трябва да приз-
нае турската земеделска
продукция за екологично
чиста и отговаряща на
местните изисквания. Той
припомни, че Китай с
неговите 1,4 милиарда
души население е внуши-
телен пазар за всяка
страна.

Броят на гражданите, ко-
ито имат на влог над 1 ми-
лион турски лири, е нарас-
нал, съобщи Агенцията за
банково регулиране и над-
зор.

За първите шест месеца
на 2019 г. броят на гражда-
ните, попадащи в тази ка-
тегория, се е увеличил с
21 050 души, надхвърляйки
200 хиляди.

Общият размер на тех-

Започнали са прегово-
ри за привличането на
над 50 хиляди туристи от
Китай и Балканите към
новия железопътен марш-
рут. В обсъжданията

участват представители на
авиокомпанията "Търкиш
Еърлайнс", Турските дър-
жавни железници и турис-
тическа агенция "Райтур".

Предвижда се туристи-
те да летят с "Търкиш
Еърлайнс" до Карс и след
това да се прекачват на
"Източния експрес", пъте-
шествайки из страната от
Изток на Запад.

След това са планира-
ни ежедневни турове от
Анкара за Коня и Ескише-
хир с високоскоростен
влак. Друго туристическо
направление ще бъде
Истанбул. Началото на
новите екскурзионни
турове ще започне тази
есен.

Броят на милионерите надхвърли 200 хиляди

Балансът в търговските отношения меж-
ду Анкара и Вашингтон през последната го-
дина се промени в полза на Турция.

По данни на Института за статистика на
Турция, износът за САЩ е нараснал през
първото полугодие на тази година с 2% до
3,9 милиарда долара. В същото време вно-
сът се е свил с 15% от 6,3 милиарда долара
през януари-юни 2018 г. до 5,3 милиарда.

Кризата в турско-американските отноше-
ния, започнала през август 2018 г., се задъл-
бочи след като американските власти вдиг-
наха с 50% митата на турската стомана.

За напрежението в двустранните отно-
шение изигра роля също така политиката
на Вашингтон спрямо Сирия и реакцията
му на доставката на руските ЗРК С-400.

По-късно в резултат на телефонните пре-
говори между президентите на Турция и
САЩ беше взето решение да се развива
двустранната търговия.

Когато Турция и Русия обявиха, че дос-
тавката на ЗРК С-400 ще започне през юли,
САЩ поискаха да се прекрати този дого-
вор. Вашингтон дори заплаши с икономи-
чески и военни мерки. Въпреки това санк-
ции не бяха въведени.

ните депозити е надхвърлил
1, 214 трилиона турски ли-
ри. В края на 2018 г. милио-
нерите са имали на депо-
зит 1,109 трилиона турски
лири.

Средната сума на бан-
ковия влог през 2018 г. е
възлизала на около 6,2 ми-
лиона турски лири. В края
на юни 2019 г. тази цифра е
намаляла до 6,036 милиона
турски лири.

Износът за САЩ расте, въпреки напрежението с Вашингтон

Железопътната връзка
между Анкара и Техеран
бе възобновена на 14
август, предаде Анадолска-
та агенция.

Трансазиатският експ-
рес, който допринесе за
развитието на пътничес-
кия поток между двете
страни, отново възобнови

Трансазиатски експрес
свърза Анкара с Техеран

своето движение след
дълго спиране. Влакът ще
пътува един път седмично.

Турция и Иран смятат
да увеличат товарните
превози от половин
милион тона на един
милион.

Virus-free.

www.avast.com
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Í
а 11 август, неделя,
мюсюлманският
свят отбеляза един
от главните си
празници - Курбан

те отиват на гости, слагат
празнични софри - в тези
дни е прието да се посе-
щават роднините и да се
отдава уважение към
възрастните представите-
ли на рода.

Важна част от празни-
ка е помощта за бедните
и хората в нужда. Колят
се жертвени животни на
специално оборудвани за
целта места.

По време на празника
се раздава месо. Курбан
байрамът ознаменува
края на хаджа - свещено-
то поклонение в градове-
те Мека и Медина в
Саудитска Арабия.

байрам.
Денят започна по

традиция с празничен
намаз. От ранно сутринта
милиони турци изпълниха
хилядите джамии в цялата
страна. В Истанбул те
запълниха джамията Еюп
Мехмед Султан, а в
Анкара - джамията Ко-
джатепе. Тези, които не
успяха да влязат, извър-
шиха намаз в двора или
на улиците по съседство.

По традиция вярващи-

Традиционно българс-
кият президент Румен Ра-
дев и премиерът Бойко
Борисов отправиха добри
пожелания за мир и спо-
койствие и честитиха мю-
сюлманския религиозен
празник Курбан байрам на
всички български гражда-
ни мюсюлмани.

Президентът Румен Ра-
дев заяви: "Свещените за
мюсюлманите дни напом-
нят на цялото общество за
голямото значение и си-
ла на традициите, изгра-
дени върху стремежа за
човешко разбирателство,
съпричастност и духовно
израстване".

Президентът Радев и премиерът Борисов
поздравиха българските мюсюлмани

Премиерът Бойко Бори-
сов поздрави мюсюлмани-
те в България чрез профи-
ла си във "Фейсбук": "Не-
ка дните на всички са из-

пълнени с радост и щас-
тие за семействата и близ-
ките Ви, да има мир, раз-
бирателство и взаимно
уважение!".

Турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган прове-
де телефонни разговори с
редица световни лидери,
на които им честити един
от най-уважаваните мю-
сюлмански празници - Кур-
бан байрам. Това съобщи-
ха от Управлението за
връзки към администраци-
ята на турския президент.

Ердоган е поздравил
емира на Катар Тамим бин
Хамад ал Тани, президента
на Узбекистан Шавкат Мир-
зийоев, президента на
Иран Хасан Рухани, прези-
дента на Азербайджан Ил-
хам Алиев, премиера на Па-
кистан Имран Хан, краля

Поздрав към световните лидери

Сирийските бежанци, които намериха убежище в Тур-
ция, посрещнаха още един Курбан байрам далеч от роди-
ната.

Около 2700 сирийци в центъра за бежанци в района
Алтънозю в турската провинция Хатай посрещат свещения
за мюсюлманите празник с тъга по родината и своите близ-
ки.

Сирийците се молят за скорошно прекратяване на въо-
ръжения конфликт и не губят надежда да се върнат обрат-
но по родните места.

Сирийката Фатма Рамадан желае празникът Курбан да
бъде отбелязан в мир и спокойствие не само в родината,
но и по целия свят. Тя споделя с благодарност, че сирийци-
те в Турция се чувстват сигурни.

Бежанците посрещнаха още един
Курбан далеч от родината

В празничните дни
на Курбан байрама с
"Търкиш Еърлайнс" са
летели 2 милиона път-
ници, заяви председа-
телят на УС на авио-
компанията Илкер Ай-
джъ.

"Търкиш Еърлайнс"
е взела решение да
разшири своя самоле-
тен парк в близката ед-
на година, отбеляза
той и припомни, че тя

Турският Червен
полумесец разпреде-
ли жертвено месо
сред 1050 нуждаещи
се семейства в Ирак,
предаде Анадолската
агенция.

Ръководителят на
местното отделение
на Турския Червен по-
лумесец Тахир Кахве-
джи заяви, че месото
от 150 глави едър ро-
гат добитък е предос-
тавено благотворител-

Червеният полумесец дари жертвено
месо на нуждаещите се в Ирак

2 милиона избраха „Търкиш Еърлайнс“
за празника

на Саудитска Арабия Сал-
ман и емира на Кувейт Са-
бах Ахмед Джабер ал-Са-
бах.

От своя страна те също
са поздравили Ердоган със
свещения за мюсюлмани-
те празник.

"Но ние тъгуваме за Сирия, където останаха нашите близ-
ки и роднини. За съжаление и на този празник над сирий-
ците е надвиснала заплаха от гибел", заяви Рамадан.

Тя е благодарна на турския президент Реджеп Тайип
Ердоган и на целия турски народ за оказаната помощ и
подкрепа.

Друг сирийски бежанец Джихан Исмаил разказва, че
неговата жена е загинала в резултат на ракетен удар в
Сирия. След загубата й той заедно с трите им деца е наме-
рил убежище в Турция. Джихан се надява войната скоро да
свърши, за да може да се завърне.

Войната в Сирия започна през март 2011 г., когато мир-
ните демонстрации прераснаха във въоръжен конфликт,
след като военните откриха огън по протестиращите.

По данни на Управлението на Върховния комисар на
ООН по въпросите на бежанците, за годините на война 6,6
милиона сирийци са били принудени за напуснат домовете
си, от тях 5,6 милиона са станали бежанци.

но от турски бизнес-
мени. То ще бъде раз-
пределено сред нужда-
ещите се семейства,

независимо от тяхна-
та религиозна или ет-
ническа принадлеж-
ност, добави той.

е световен лидер по
броя на международ-
ните дестинации.

Авиопревозвачът

също така иска да се
нареди сред петте най-
добри в света по пре-
возване на стоки.
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турската история:
през август е спече-
лена победата в
битката при Малаз-
гит, победата в
битката при Мерджи-
дабик (в Северна
Сирия), спечелена
победата над гръцки-
те окупатори на 30
август  (Деня на
победата) и успешно
проведена "Операци-
ята в подкрепа на
мира в Кипър".

Ердоган посочи,
че военната опера-
ция "Щитът на Еф-
рат", която нанесе
първия удар по

T
победите в турската
история. "Ще доба-
вим нова победа в
историята на нашия
народ", каза той в
поздравлението си
по случай Курбан
байрама.

Президентът
подчерта решител-
ността, с която
страната се справя
с терористите и
напомни, че август е
месец на победите в

урският прези-
дент Реджеп
Тайип Ердоган
нарече август
месец на

терористичния
коридор, създаден
покрай турско-
сирийската граница,
също е започнала на
1 август.

"През този август
ще добавим нова
победа в историята
на турския народ",
каза президентът и
добави, че Турция
ще продължи да
разочарова тези,
които се опитват да
я спрат с безкрайни-
те си хитри начини,
като терористични
нападения и иконо-
мически натиск.

Определянето на
международния юри-
дически статут на ки-
пърските турци става
неизбежно на фона на
разработването на
петролните и газови
находища в източната
част на Средиземно
море и осигуряването
на стабилността в то-
зи район. Това се каз-
ва в коментар за Ана-
долската агенция на
специалиста по между-
народно право Хюсе-
ин Ишиксал, който е
доцент в Близкоизточ-
ния университет.

Признаването на
Турската Република
Северен Кипър (ТРСК)
може да бъде постиг-
нато само с активна-
та подкрепа на Анка-
ра и посредством
стъпки на междуна-
родната сцена.

Експерт: Преразглеждането на позицията за Кипър е
път към дългосрочен мир

Турция и САЩ съз-
дават съвместен опе-
ративен център за Си-
рия. Това съобщи ми-
нистърът на отбрана-
та Хулуси Акар в ин-
тервю за телевизия
"ТРТ Хабер"

"Зоната за сигур-
ност" в Сирия ще се
простира от турската
граница на 30-40 км в
дълбочина на сирий-
ска територия.

"Очакваме стъпки
именно в тази посо-
ка. Турция има инте-
рес от изтеглянето на
терористичните отря-
ди от YPG от зоната
за сигурност и сме
информирали за това
американската стра-
на. Постигнахме спо-
разумения за контрол
и координацията на
действията във въз-
душното пространст-

"Кипърските гърци се
опитват да се предста-
вят като единствената
сила на острова и смя-
тат турската общност за
национално малцинст-
во. Никозия също така
се опитва да постигне
изтеглянето на турски-
те войски, които конт-
ролират 36% от терито-
рията на острова. В съ-
щото време ТРСК нас-
тоява за равноправие
на двете общности. В

създалите се условия
позицията на Анкара е
повече от важна", зая-
ви Ишиксал.

Преговорите за Ки-
пър, които започнаха
преди половин век в
Бейрут, до момента не
са донесли резултати,
отбеляза експертът.

Кипърският конф-
ликт, както и палестин-
ско-израелският, са ед-
ни от най-продължи-
телните. Отсъствието

на мирно споразуме-
ние свидетелства за
сериозните противоре-
чия в позициите на
страните, отбеляза
Ишиксал.

Независимо от
съпротивата на меж-
дународната общност,
ТРСК контролира
част от морското и
въздушното простран-

ство на Кипър.
"При това Лефкоша

(турското наименова-
ние на Никозия - бел.
ред.) демонстрира го-
товност да защитава
своите интереси", ка-
за доцент Ишиксал.

Според експерта
дългосрочният мир на
Кипър е възможен са-
мо при условие, че бъ-

де постигнат договор
между "равноправни
по статут" общности,
т.е. две признати дър-
жавни образования.

Именно върху това
Анкара трябва да ак-
центира внимание, ко-
гато преразглежда
своята позиция по ки-
пърския въпрос, обоб-
щи експертът.

Хулуси Акар: Със САЩ създаваме съвместен
оперативен център за Сирия

во на Сирия и размя-
ната на разузнавател-
ни данни", съобщи ми-
нистърът.

Той посочи, че по

време на преговорите
Турция е предостави-
ла ясен времеви гра-
фик за действия. Акар
подчерта, че Анкара е

разработила алтерна-
тивни планове за Си-
рия "в случай, че спо-
разуменията със САЩ
не бъдат реализирани".

Турция също така
продължава да пред-
приема усилия за
нормализирането на
ситуацията в Идлиб и
е в постоянен контакт
с Москва.

Акар коментира ре-
ализацията на отбра-
нителния договор с
Русия. Той съобщи за
подготовката на мяс-
тото, където ще бъде
разгърната втората
батарея ЗРК С-400, ко-
ито ще бъдат доставе-

ни от Русия или този,
или през септември.

"Втората батарея
С-400 ще бъде доста-
вена през август-
септември. До април
2020 г. планираме на-
пълно да разгърнем
комплексите. Работа-
та върви по график",
отбеляза Акар.

Той също така обя-
ви, че продължават
преговорите с Вашин-
гтон за доставката на
системи "Пейтриът".

Хулуси Акар
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Òóðñêàòà ñòðàòåãèÿ çà ìèãðàíòèòå
урция е стра-
на, която
винаги е била
на пътя на
миграционните

Ò
вълни. В нея винаги
са се стичали миг-
ранти от четирите
краища на света. И
днес, като остров на
стабилността и спо-
койствието в един
проблемен регион на
света, тя продължава
да приема и приютя-
ва много мигранти.

Миграциите дават
принос за развитието
на цивилизациите,
създават съзнанието
за солидарност,
състрадание, взаимо-
помощ. Но също така
те дават принос и за
обществените отно-
шения, и за науката.

От векове насам
земите на Анадола са
били една от спирки-
те на пътя на мигра-
ционните вълни. През
десети век тя става
земя, привличаща и
мюсюлманите турци.
С пристигането им
тук, тези земи стават
остров на мира и
спокойствието, и
това отразява и
културата и етиката
на турците.

Анадола приема
вълни от мигранти и
през 18 и 19 век. Това
са бежанци от Кав-
каз, Балканите.
Преселенията продъл-
жават и в периода на
Република Турция.
Последното такова
преселване е през
1989 г. от България.

Турция винаги е

била страна, в която
търсят спасение хора
от Адриатическо
море до Великата
Китайска стена. В
нея намират приют
не само мюсюлмани-
те и турците, но и
немюсюлманите.
Пример за това са
евреите прогонени от
Испания, евреите
бягащи от репресиите
на нацисткия режим
в Германия. Същевре-
менно обаче от
Анадола за други
райони са потегляли
и многобройни керва-
ни с преселници.
Преселниците са
издигали нови насе-
лени места в земите
на империята. Най-
много преселници от
Анадола се стичат на
Балканите и в този
район се намират
три населени места с
име Коня. Последна-
та вълна от мигранти
от Анадола е през 60-
те години, когато от
Турция за западните
страни потеглят
гастарбайтерите. Сега
в западните държави
живеят около пет
милиона турци.

И днес в Турция
продължават да
пристигат мигранти
от региона. Като
последно от Сирия в
Турция пристигнаха
близо 4 милиона
бежанци. Причината
за това е, че запад-
ните страни поставят
препятствия пред
мигрантите и Турция
остава единствената
страна, където могат

В празничните дни
на Курбана в лагера
за бежанци на турс-
ко-сирийската грани-
ца пристигнаха 124
хиляди жители от
зоната за деескала-
ция в Северозападна
Сирия.

Населението
масово напуска
районите на бойните
действия в южната
зона за деескалация
на фона на непрекъс-

и мюсюлманите да
напускат родните си
места и да се пре-
селват в Турция.

Турците и мюсюл-
маните в Крим и в
Уйгурската област
същевременно се
използват и от импе-
риалистическите сили
като средство за
натиск върху Русия и
Китай.

Трябва да се
гордеем с Турция,
която е остров на
спокойствието в този
размирен регион на
света. Но трябва да
знаем, че тя сама
няма да е способна
да се справи с тези
мигрантски вълни.

да намерят приют и
спасение бягайки от
родните си страни,
които са се превър-
нали в арена на
кризи поради импе-
риалистическите
стратегии.

Също така в
Турция пристигат
преселници и от
западните страни. Те
търсят спасение
поради нарастващите
в западните страни
антиислямски и
антитурски настрое-
ния. Част от гастар-
байтерите и техните
потомци се завръщат
в Турция, за да
продължат тук живо-
та си. Голяма част от

децата и внуците на
гастарбайтерите
предпочитат да учат
в Турция.

Много неправител-
ствени организации
на Балканите, в
Крим, в Уйгурската
област и в западните
страни, поощряват
преселението в
Турция, поради
сериозните пробле-
ми, пред които са
изправени турците и
мюсюлманите в тези
райони. Същевремен-
но и редица механиз-
ми, групи и организа-
ции в западните и
източните държави
принуждават с раз-
лични методи турците

124 хиляди сирийски бежанци избягаха в Турция
натите атака и удари
на сирийската армия.
Ръководителят на
НПО „Координатори
за реагиране“ Моха-
мед Халадж заяви
пред Анадолската
агенция, че армията
на Асад напредва към
град Хан-Шейхун.

В лагерите Атме,
Ках, Дейр Хаса и
Кафер Лусин на
границата с турската
провинция Хатай

Също така Анкара
трябва да води и
политики и да опре-
дели стратегии за
оказването на подк-
репа на своите
сънародници в чуж-
бина, за да предотв-
рати тяхното пресел-
ване, тъй като това е
в интерес на тези
страни искащи да
прогонят турците от
земите им.

Професор д-р
Кудрет БЮЛЮБЮЛ,

декан на факултета
по политически науки

на университета
Йълдъръм Баязид.

Анализът е
публикуван в ТРТ.

през последните дни
са пристигнали 19
230 семейства. Част
от хората са се
преселили в райони-
те на Сирия, изчисте-
ни от терористите по
време на операциите
„Щита на Ефрат“ и
„Маслинова клонка“.

Ако  бомбардиров-
ките продължат,
броят на бежанците
може да достигне
1 милион души.

Европа дава 127 млн. евро за мигрантите
Европейският съюз отпусна до-

пълнително 127 милиона евро в под-
крепа на бежанците в Турция, се каз-
ва в съобщение на Европейската ко-
мисия. Помощта е отпусната в рам-
ките на Програмата за съдействие
на социалната сплотеност, осъщест-
вявана със съдействието на Светов-
ната програма по прехраната на
ООН и Турския Червен полумесец.
Така общата, с която ЕС е подпо-
могнала програмата, достигна 1,125
милиарда евро.

Фондът е създаден през 2016 г. в

подкрепа на сирийските бежанци в
Турция и е с обем 6 милиарда евро.
Сумата отпусната за съгласуваните
проекти е 3,5 милиарда евро. На Тур-
ция са преведени 2,4 милиарда ев-
ро.

Помощта в рамките на Програ-
мата за съдействие на социалната
сплотеност се оказва на сирийците,
живеещи извън лагерите за бежан-
ци. Целта е да бъдат удовлетворени
техните основни потребности. Все-
ки бежанец получава ежемесечно по
карта 120 турски лири.
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ече много
лесно може
да получите
информацияÂ

Афродисия е на място-
то, където се намира най-
красивият храм на богиня-
та Афродита. Руините на ан-
тичния град са разположе-
ни на около 230 километра
югозападно от Измир. Аф-
родисия означава – Роди-
ната на Афродита. В тече-
ние на историческото си
минало градът е бил нари-
чан с различни имена ка-
то Лелегонполис, Мегало-
полис, Ниное. След като
християнската религия е
била обявена за официал-
на в Римската империя,
градът е получил името
Ставрополис – град на
кръста.

Следите на първото на-
селено място тук датират
още от праисторическите
епохи, от 5 хилядната го-
дина преди новата ера.
През 6-ти век преди нова-
та ера тук се е намирало
малко селище. Именно
през този период е бил
построен и първият храм
на Афродита. През втори
век преди новата ера тук
е бил издигнат античен
град с характерния за то-
зи период перпендикуля-
рен уличен план. В него са
живеели около 1500 души.
През първи век преди но-
вата ера римският импе-
ратор Август е обявил Аф-
родисия за град под него-

Афродисия – градът на богинята на любовта

Ìèíåðàëíèòå âîäè – áîãàòñòâî
è çäðàâå

за минералните из-
вори в Турция и бо-
лестите, които те
лекуват.

Министърът на
здравеопазването
Фахреттин Коджа
заяви, че всеки
желаещ може да
получи подробна
информация от сайта
www.kaplica.saglik.gov.tr
за минералните
извори в страната и

болестите, които
лекуват термалните
им води. В изявлени-
ето се подчертава, че
Турция е сред воде-
щите не само в
Европа, но и в света
по термални извори.
Коджа отбеляза, че с
всеки изминал ден
расте интересът към
минералните извори,
които са важно
предимство от глед-
на точка на здравния
туризъм и   са пред-
почитани както
поради лековитите

вата лична закрила. Мону-
ментите, чиито руини днес
може да разгледаме, са
били построени в послед-
валия двувековен период.
Между театъра и храма се
разполагат два площада
обградени с колони. Това
са агората и портикът Ти-
берий. На северния край
на града се намира най-
добре запазеният стадион
от античната епоха. През
трети век от новата ера
Афродисия става столица
на римската провинция Ка-
рия, а в средата на чет-
върти век градът е обгра-
ден с мощни фортифика-
ционни съоръжения. През
6-ти век обаче започна пе-
риодът на упадък. Храмът
на Афродита е превърнат
в църква, а самият град се
стопява до малко населе-

но място. През 12-ти век
то е напълно напуснато от
жителите му.

Античният град обхваща
площ от 520 хектара. Кре-
постните стени от късния
римски период са с дъл-
жина от 3 и половина ки-
лометра. На входа, близо
до музея се намират руи-
ните на Себастиона. Теа-
търът, разположен непос-
редствено до хълма на Ак-
ропола, е от 1-ви век пре-
ди новата ера. Има 27 ре-
да за сядане и е побирал
десет хиляди души. Сцена-
та и мястото за оркестъра
са се съхранили в много
добро състояние. Редове-
те за зрителите са пресе-
чени с 11 стръмни стълби-
ща. Статуите открити в ра-
йона на театъра са изло-
жени в музея. Близо до

площада се намира Баня-
та на Адриан, а южно от
него е разположен гимна-
зионът. До него са руини-
те на жилище от византий-
ския период с два двора.
Недалеч се намират руи-
ните, които по всяка ве-
роятност са на църква от
византийския период. За-
обикаляйки акропола се
достига до банята на Ад-
риан и Афродита. Банята
е била с фасада украсена
с прекрасни фрески и с го-
леми зали. Пред банята се
простира портикът на Ти-
берий. Колоните на порти-
ка са великолепни. Порти-
кът започва от банята и
продължава до източния
вход на агората. По вре-
ме на последните разкоп-
ки тук бе разкрит един
много голям басейн. Една
от интересните сгради в
Афродисия е одеонът раз-
положен близо до агора-
та. По находките е уста-
новено, че той е бил пок-
рит с покрив. Сградата за-
падно от него, датираща от
пети век, е наречена Дво-
рецът на Архиепископа.

Храмът на Афродита със
своите 14 колони впечат-
лява посетителите. Пост-
роен през първи век пре-
ди новата ера, храмът от-
разява поетичното майс-
торство на градските ар-

хитекти и е един от най-
красивите храмове от ан-
тичната епоха. По своята
планировка храмът напом-
ня правоъгълник с осем ко-
лони по късата и 13 по дъл-
гата страна. През пети век
от новата ера храмът е бил
превърнат в базилика. Съ-
щественото е, че култът
към Афродита тук се е слял
с култа към анадолската
богиня Кибела и Афродита
е била приемана и като
символ на плодородието.
В източната част на хра-
ма се намира церемони-
алната порта назована Тет-
раплион, тоест Четирите
Врати. Построена през
втори век от новата ера.
В северния край на града
е стадионът. Между храма
и стадиона е философско-
то училище. Стадионът се
е запазил в отлично със-
тояние и може дори и днес
да бъде използван. Пост-
роен е през първи век от
новата ера. По време на
фестивалите в чест на Аф-
родита и по време на дру-
ги празненства тук са се
организирали различни
спортни състезания. В из-
точната му част по-късно
е била пристроена арена
за гладиаторски борби.

В музея уреден тук мо-
жете да видите още много
древни експонати.

си свойства, така
също и за почивка и
отмора от забърза-
ния модерен жи-
вот."Министерството
ни експлоатира 264
минерални извори в
40 окръга на Турция, 8
центъра за таласоте-
рапия в 3 окръга и 8
центъра за калолече-
нието в 5 окръга на
страната.

Окръзите, в които
има най-много балне-
олечебни центрове
са Анкара, Бурса и
Афион", добави той.
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монументи. Може да се
каже, че целият град
представлява един музей
на открито. Преди извест-
но време старият град
Мардин бе обявен за
исторически и културен
резерват, под защитата на
държавата бяха поставени
старите конаци и е забра-
нен строежа на нови
жилища. Тук пред погледа
на посетителите се разк-
рива значението на камъ-
ка за хората, човек вижда
как умели ръце го офор-
мят и от него започва да
блика красота. Мардин е
и градът, където заедно
живеят представителите
на различни религиозни
общности и секти.

До Мардин може да се
пътува със самолет, през
Диарбекир или през Урфа.
Желаещите да пътуват с
автомобил, от Диарбекир
поемат по асфалтирания
90 километров път. Когато
видите тюрбето Султан-
шехмус, ще разберете, че
вече наближавате Мар-
дин. Когато наближите
града, най-напред ще
видите крепостта, разпо-
ложена на върха на хълм
и заобиколена от жилища.
Това обаче е типична
картина за почти всички
източни градове на Тур-
ция. С подобна гледка ще
се срещнете и в Диарбе-

12-ти век, медресето
Зинджирийе построено
през 1385 г., джамиите
Лютфийе и Шехидийе
построени през 1371 г.,
джамията Дейрюлзафаран
Шейх Зъррар, чийто
строеж приключва в
периода на управление на
артукския султан Недж-
меттин Ългази и църквата
Кърклар, намираща се в
центъра на града и пост-
роена през 596 г. в чест
на мъченика Свети Бехнан
и сестра му Сара. Църква-
та „Свети Михаил“ се
намира извън града.
Построена е през 186 г. В
църквата се намират
гробовете на светците
свети Юсуф, свети Михаил
и свети Сираса.

Един от най-важните
обекти в района на града
обаче е манастирът Дей-
рюлзаферан.

Този манастир е също-
то за сюрйанидите, какво-
то е Ватикана за католи-
ците. Той е построен през
493 г. от братята архитекти
Техеодори и Теходари и до
1937 г. остава център на
сюрянидската религия. В
подземията на манастира
се намира древен храм
на почитателите на слън-
цето. Освен това в окол-
ностите на Мардин се
намират и комплексът
акведукти Дара известни
под името Крепостта Дара
и Хасанкейф, който е един
от най-древните селища в
региона.

Днес обаче древното
селище е изправено пред
опасността да остане под
водите на язовира, който
ще се построи в коритото
на река Тигър. Ако един
ден посетите Турция, не се
задоволявайте само с
морските курорти, разгле-
дайте другите райони на
страната и ще останете
много доволни от една
подобна екскурзия, която
ще обогати и вашите
познания.

рад Мардин е
разположен в
Източна Турция и
е изпълнен с
исторически

чаршиите Деллаллар,
Казанджълар, Марангоз-
лар, Хасан Аммар, Сокул-
бакар и Бабъссор. В
чаршиите ще видите
работилнички, където все
още продължават да се
шият самари, дюкяни,
където майстори медника-
ри продължават да изра-
ботват на ръка медни
съдове, сувенири и други
предмети.

Разхождайки се тук, не
забравяйте да се отбиете
в магазинчетата продава-
щи леблебии. След като
опитате от леблебиите на
Мардин, ще решите, че
най-хубавите се приготвят
не в Чорум, както е все-
известно в Турция, а в
Мардин. Междувременно,
за нищо на света не
пропускайте да отидете в
ресторантчето “Кебапчий-
ница на Ръдо” недалеч от
банката „Йапъ Креди“ на
главната улица и да
опитате от вкуса на при-
готвяните тук кебапи. Това
ресторантче от 40 години
насам се ръководи от
една и също личност.
Същественото в кебапите
и другите ястия приготвя-
ни тук е, че месото не се
накълцва в машина за
кайма, а се накълцва на
дребни парчета със сатър.
Ако обаче решите да
опитате специфичните за
района деликатеси и
специалитети на Мардин,
идете в Туристическия
Ресторант на площад
„Република“ където ще
можете да намерите
всички специалитети
приготвяни в този регион.

Когато решите да
посетите историческите
забележителности, не се
ограничавайте само с
монументите и обектите в
града, защото и в окол-
ностите на Мардин се
намират редица интерес-
ни неща. По-важните
обекти в града са: Улу
Джами построена през

кир, и в Урфа. Първите
следи от живот тук дати-
рат още от периода на
хурите. В периода на
бейлика Артуклу градът
започва да придобива
голямо значение, а в
периода на управлението
на бейлика Аккоюнлу

преживява златния си
период.

Когато човек навлезе в
улиците на стария град,
внезапно губи представа
за времето и му се стру-
ва, че внезапно е попад-
нал в 16-ти век. Не про-
пускайте да посетите
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урските борци спече-
лиха пет златни, един
сребърен и два брон-
зови медала на за-
вършилия във Вар-

Ò
шава международен турнир
по свободна борба, съобщи-
ха от Федерацията по борба
на Турция.

Носители на златни ме-
дали станаха Хайдар Явуз в
категория до 70 кг, Якуб Гьор
(74 кг), Сюлейман Карадениз
(92 кг) и Фатих Ердин (86 кг).
   На състезанията по гръ-
ко-римска борба със злато
се окичиха Фатих Ченгиз (77
кг) и Бурхан Акбудак (82 кг).
Салих Айдън и Мехмед Че-
кер, които се състезават в
категория до 63 кг, спечели-
ха съответно сребърен и
бронзов медал.

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници:

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

Áîðöèòå ñå âúðíàõà ñ
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Международната
федерация на
баскетболните асоциации
ФИБА в навечерието на
Световното първенство-
2019 публикува рейтинга
на най-силните отбори.

Първото място е за
отбора на САЩ, следвани
от Сърбия, Гърция,
Испания и Франция.
Турция заема почетното

10-ти в света по баскетбол

Бившият футболист на
Ливърпул, Челси и Манчес-
тър Сити Даниел Стъридж
води преговори с елитните
турски Бешикташ и Трабзон-
спор, съобщава Скай
Спортс. Бившият английски
национал е свободен агент,
след като изтече договорът
му с Ливърпул в края на
миналия сезон. Според ме-
дията интерес към напада-
теля проявяват и други от-
бори от Европа, сред кои-
то италианския Аталанта и
германския Айнтрахт Фран-
кфурт, но за момента изг-
лежда по-вероятно 29-го-
дишният Стъридж да заиг-
рае в турската Супер лига.

Стъридж изкара шест го-
дини на "Анфийлд", в които
отбеляза 67 гола в общо 160
мача във всички турнири,
но не през миналия сезон
не успя да се разпише след
септември 2018-та година.
По-рано това лято той бе
наказан от Футболната асо-
циация на Англия за нару-
шение на правилата за за-
лагане, след като стана яс-
но, че брат му е залагал на
негов трансфер в Севиля.

Бешикташ и Трабзонспор са
фаворити за подписа на Стъридж

Турция победи на Евро-
пейското първенство по
подводен хокей за мъже,
което се проведе в Испа-
ния.

На финала турските
спортисти победиха отбора
на Франция с резултат 3–1.

Великобритания остана
трета, надделявайки над Ис-
пания с 4–2.

Федерацията за водни

Триумф за мъжкия
подводен хокей

спортове на Турция съобщи,
че националите за втори
път побеждават в европей-
ска надпревара.

За пръв път те достигна-
ха до златото на шампио-
ната на Стария континент
през 2017 г.

Ръководителят на феде-
рацията Шахин Озен бла-
годари на всички, които са
помогнали за победата.

десето място в
класацията.

Световното първенство
ще се състои в Китай от
31 август до 15 септември.

В група Е заедно с
Турция са отборите на
САЩ, Чехия и Япония.
Първият мач на
националите ще бъде с
японците на 1 септември
в Шанхай.

Турският борец в
гръко-римския стил Ке-
рем Кемал спечели
Световното първенство
по борба за юноши в
Естония, съобщава Феде-
рацията по борба.

Във финала в катего-
рия до 60 кг Кемал побе-
ди съперника си от

Керем Кемал стана световен
шампион за юноши

Армения Сахак Ховхани-
сян със 7:2. Решаващият
сблъсък се проведе в
естонската столица
Талин.

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
поздрави бореца със
световната титла, изпра-
щайки му телеграма.
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- Доц. Демиревска, времето през
летния сезон тази година е непредви-
димо. Последните дни стана доста
горещо. Как влияе това на хората със
сърдечни проблеми?

- При пациентите, които са с
високо кръвно налягане, обикновено
води до понижение на кръвното. Те
получават по-често хипертонии и се
налага да се намалява тяхната тера-
пия. Ако не се намали терапията им
за кръвното, започва да им прилоша-
ва и започват да не се чувстват добре
и комфортно. Това е най-големият
проблем при повишаване на темпера-
турите. Това е специално при хиперто-
ниците.

- Може ли горещината да доведе
до инфаркт или смърт?

- До инфаркт трудно може да дове-
де, защото при горещина се разширя-
ват съдовете. В студено време по-често
се получават инфарктите. Студеното
време води до спазъм на коронарните
съдове. Но до смърт могат да доведат,
защото горещините предизвикват
редица ритъмни нарушения, които да
доведат до застрашаващо живота
състояние. Както и хипотониите между
другото - ниските стойности на кръв-
ното могат да доведат до припадъци,
до загуба на съзнание, до травми,
така че по този механизъм биха
могли да доведат и до смърт на паци-
ента.

- В сравнение с миналата година,
по-висок ли е броят на хората, които
се оплакват от проблеми със сърцето
през летния сезон?

- Да. Най-вече заради по-ниските
стойности на кръвното налягане
хората се чувстват по-нестабилни,
имат световъртеж, имат прилошава-
ния.

- Как влияят горещините на хората
от различните възрасти?

- Възрастните, много възрастните

До инфаркт
горещината
трудно
може да
доведе,
защото
при нея се
разширяват
съдовете.
Опасността
тук е от
ритъмни
нарушения

кардиолог

Доц. Лилия

Демиревска,

Â æåãàòà õîðàòà íå òðÿáâà
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винаги са много чувствителни на
разликата в температурата. Тъй като те
са склонни да правят така наречената
ортостатична хипотония - това е,
когато артериалното налягане се
понижава силно в право положение,
така че и те са доста по-застрашени. Те
по-лесно се дехидратират. Трябва да се
знае, че възрастните трябва да пият и
повече течности по време на тези
епизоди. Възрастните са си по-чувст-
вителни на високите температури.

- Какво могат да направят, за да
се предпазят от топлината?

- Да не излизат в най-горещото

Първа помощ
при топлинен удар

Предразположеността на всеки чо-
век към прегряване (особено в горе-
щото време) зависи най-вече от два
фактора: продължителността на пре-
караното на слънце време и общото
му здравословно състояние, информи-
ра zdrave.bg.

Извън тях, най-лесно податливи на
това състояние са децата и възраст-
ните хора, както и (независимо от въз-
растта) страдащите от хронични сър-
дечносъдови, белодробни и бъбречни
заболявания.

Какво представлява
топлинният/
слънчевият удар

На практика това е последната и
най-тежка форма на хипертермия
(прегряване на тялото), водеща до уве-
личаване на телесната температура и
съпроводена от различни физиологични
и неврологични симптоми.

Топлинният удар е животозастраша-
ващо състояние, което може да се ока-
же фатално, ако не бъде правилно ле-
кувано.

Човешкото тяло в нормално състо-
яние генерира топлина, която е резул-

време навън, да
не се излагат
директно на
слънчева светли-
на. Ако трябва да
се разхождат, да
бъде в по-прох-
ладно време, в
по-късните часове
на деня. Да пият
достатъчно теч-
ности и да си
контролират
артериалното
налягане, за да
може при нужда
да се намали
терапията за
кръвното наляга-
не, която те
получават.

- Какви опас-
ности крие топло-
то време за
малките деца?

- За малките
деца отново е
опасна дехидрата-
цията. Потят се
повече и не се
сещат да пият чак
толкова много

тат от метаболизма. Организмът е спо-
собен да се освобождава от излишната
топлина - през кожата и чрез процеса
на изпотяване. Ако обаче са налице анор-
мални фактори като много висока тем-
пература и/или влажност, продължител-
но излагане на силно слънце, тялото не
успява да се справи с натрупващата се
топлина чрез естествените си защитни
механизми.

Друга причина за топлинния/слънче-
вия удар може да бъде дехидратиране-
то (липсата на достатъчно влага в клет-
ките).

Кои са симптомите

Най-често срещаните симптоми на
прегряването в резултат на топлинен/слън-
чев удар са:

- висока температура;
- намалено или напълно липсващо из-

потяване, съпроводено със зачервяване
и/или изсъхване на кожата;

- ускорен пулс;
- повръщане;
- затруднено дишане;
- нетипично поведение;
- халюцинации;
- състояние на тревожност, превъзбу-

да;
- липса на ориентация;
- припадъци;
- кома.

За сериозността на състоянието не бива
да се съди по броя налични симптоми!

Как да окажем
първа помощ

На първо място - пострадалият тряб-
ва да бъде охладен. За тази цел го пос-
тавете на сенчесто, прохладно и провет-
риво място. Махнете дрехите и се опи-
тайте да го охладите незабавно, като го
напръскате или обтриете с хладна вода и
поставите лед под мишниците и на чело-
то и слабините (не и върху главата!).

Следете температурата му и ако тя не
спада достатъчно (под 38,5-39 градуса),
незабавно потърсете бърза помощ. Дори
тя да не пристигне незабавно, специа-
листите могат да ви дадат указания как-
во да направите междувременно в зави-
симост от състоянието на пострадалия.

Какво можем да
направим у дома

При до средна степен на прегряване:
- починете си на хладно, сенчесто и

проветриво място;
- приемайте повече течности (в тако-

ва състояние са препоръчителни и раз-
личните спортни напитки като Gatorate и
Isostar, защото освен вода те възстано-
вяват и недостигащото количество соли);

- съблечете се;
- не приемайте никакви течности, съ-

държащи кофеин и алкохол (включи-
телно и бира);

При силно прегряване (слънчев/топ-
линен удар):

- преместете пострадалия на хладно
и проветриво място и незабавно се оба-
дете на бърза помощ;

- овлажнете кожата на пострадалия
или го поставете под хладен душ;

- давайте му течности (ако състояни-
ето му позволява да ги приема).

Кога задължително да
потърсим бърза помощ

Обадете се на лекар, ако: постра-
далият не е в състояние да приема теч-
ности, както и да ги задържа; ако е
налице дезориентираност; ако има зат-
руднено дишане; ако пострадалият има
някакво хронично заболяване.

При леки и средни форми на прег-
ряване също трябва да потърсите бър-
за помощ, ако:

- има загуба на съзнание или нама-
лена ориентация; - налице е болка във
или под гърдите; - пострадалият не мо-
же да приема сам течности; - повръща-
нето не спира; - температурата е над
39 градуса и не спада, а при някои
хора дори се повишава; - пострадалият
има някакво хронично заболяване, кое-
то може да доведе до непредвидими
усложнения.

течности. Това е основното при тях -
дехидратацията.

- Как могат да бъдат предпазени
те?

- Могат да бъдат предпазени като
възрастните - да не излизат на пряка
слънчева светлина в най-горещите
часове на денонощието и да приемат
повече течности. Много е важно да се
пазят хората и да не излизат в горе-
щото време навън, особено тези,
които са сърдечно болни, както и тези,
които са по-уязвими, а точно възраст-
ните са такива - уязвими.

От Агенция "Фокус"
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Френският режисьор
и сценарист от гръцки
произход Коста Гаврас
ще получи почетната
награда "Доностия" на
кинофестивала в Сан
Себастиан. Организато-
рите на фестивала наре-
коха Коста Гаврас "един
от най-великите предс-
тавители на политичес-
кото и социалното кино".
По време на Втората
световна война отец Гав-
рас е бил член на ляво-
то крило на Националния
освободителски фронт
на Гърция и след война-
та бил арестуван по по-
дозрение за съчувствие
към комунизма. Семей-
ство Гаврас е принуде-
но да напусне Гърция.
Коста Гаврас е завършил
гимназия във Франция и
през 1951 г. започва да
учи право в Сорбоната,
но през 1956 г. напуска
университета и започва
да се занимава с кино.
Той е бил помощник-ре-
жисьор на Рене Клер,
Анри Верней, Жак Деми,
Рене Клеман. ç

Íàãðàæäàâàò
Êîñòà Ãàâðàñ â
Ñàí Ñåáàñòèàí

�

„Апокалипсис сега“ се
завърна в нова версия
"Зрителите ще имат
възможност да "почувст-
ват" филма така, както
винаги съм искал", каза
Франсис Копола. Четири-
десет години след появата
на "Апокалипсис сега" по
увлечението на Копола по
този култов филм не е
престанало. Нова рестав-
рирана версия на филма
излезе на екраните в
САЩ. Въпреки успеха на
филма си за войната във
Виетнам, Копола никога
не е бил доволен от
своята кинотворба с
времетраене 2 часа и
33 минути.

Къщата на думите в
„Двореца“ отваря врати
за поезията
Къщата на думите отваря
врати в "Двореца" на
Балчик за ценителите на
поезията, музиката и
графиката. Необичайния
спектакъл ни очаква на
24 август. Аксиния
Михайлова, носител на
много отличия за поезия
и превод, на френската
награда "Аполинер", ще
прочете свои творби под
наслова "Отместване на
сезоните". В Къщата ще
прозвучат нейни стихове
от "Тревите на съня",
"Луна в празен вагон".
Вдъхновена от римите на
поетесата е изложбата на
Ирина Василева, която
представя цикъл от 12
цветни графики под
заглавие "Дългите коридо-
ри на желанието".

Íàêðàòêî
Изложба на известния българс-

ки живописец Атанас Михов (1879-
1975) се открива днес в Градската
художествена галерия в родния му
град. Роден на 24 септември 1879
г. в Стара Загора, той учи живо-
пис при проф.Иван Мърквичка и
проф. Ярослав Вешин в Държавно-
то рисувално училище.

В експозицията са включени 31
живописни произведения от
различни периоди от изкуството
му. Творбите са от фондовете на
галерията в Стара Загора, Софийс-
ката градска художествена гале-
рия, Бургаската художествена
галерия "Петко Задгорски",
Художествената галерия Казанлък,
Художествената галерия "Димитър
Добрович" Сливен и частни
колекции. ç

Þáèëåéíà èçëîæáà íà æèâîïèñåöà Àòàíàñ Ìèõîâ â Ñòàðà Çàãîðà

На 12 септември в
зала "България" новият
главен гост-диригент на
Софийската филхармония
Саша Гьотцел ще открие
сезон 2019/2020 с Първа
симфония от Густав Малер
- титаничната творба,
която поставя началото на
нов етап в развитието на
симфоничната музика.

Специалистите твърдят,
че тя е своеобразна
биография на младостта
на музикалния колос,
вплел в нея възторженото
преклонение пред приро-
дата, първите тежки
разочарования от живота,
борбата за утвърждаване
и вярата в бъдещата
победа. Произведението е
сред любимите на австри-
еца Саша Гьотцел, който
само за няколко години
се превърна в любимец
на родната публиката с
емоционалния си прочит
на класическите произве-
дения.

Гьотцел е художествен
ръководител и главен
диригент на филхармонич-
ния оркестър "Борусан" в

Âåñè Ãåêîâà èçëàãà ñòúêëî ïî äðåâíà òåõíèêà îò ÕV âåê

Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ îòêðèâà ñåçîí
2019/2020 íà 12 ñåïòåìâðè

Художничката Веси Геко-
ва излага стъкло, произве-
дено по италианска техни-
ка от XV век. Творбата се
нарича "Триединство" и в
нея е използвана и по-мо-
дерна техника за топлинна
обработка - фюзинг.

От 19 август галерия
"Контраст" показва 13 ней-
ни произведения, обедине-
ни под името Eden. "Това
първо означа рай, но е и
игра на думи "е ден" - като
да бъде ден и да бъде свет-
лина, защото кристалът от-
разява светлината, бижута-
та също", разказва Гекова.

Има интериорен дизайн
- вази и чаши от бохемски
кристал, както и изящни
скулптури на макове, яго-
ди, двойка скорпиони, сре-
бърни бижута с кристали.

Íà ñöåíàòà èçëèçàò
íîâèÿò ãëàâåí
ãîñò-äèðèãåíò
Ñàøà Ãüîòöåë è
äåòåòî ÷óäî
Èâàéëî Âàñèëåâ

Истанбул, с който е госту-
вал на международните
фестивали в Залцбург и
"Би-би-си Промс".

Саша е дирижирал
концерти с артисти като
Даниил Трифонов, Юджа
Уанг, Рудолф Бухбиндер,
Мърей Парая, Максим
Венгеров, Аркадий Воло-
дос, Юлиан Рахлин, Дени-
ъл Хоуп, Пласидо Домин-
го, Хосе Карерас, Анна
Нетребко, Рене Флеминг,
Брин Терфел, Пьотър
Бечала. Дирижирал е

Филхармоничния оркестър
на Канагава, Симфонич-
ния оркестър на Бретан,
Австрийско-корейския
филхармоничен оркестър,
гост-диригент на Симфони-
ческия оркестър NHK,
Мюнхенския симфоничен
оркестър, Дрезденския
филхармоничен оркестър,
Националния оркестър на
Франция, Израелския
филхармоничен оркестър,
Лондонския филхармони-
чен оркестър, симфонич-
ните оркестри на Люксем-

Диригентът Саша Гьотцел

Плюс четири авторски
фотографии на Ренета Ки-
рилова от нейната серия с
флорални композиции.

За втори път събраните
средства от работи на Ве-
си Гекова ще бъдат дарени

за процедури инвитро на
фондация "Искам бебе".
"Целта ми е да изразя ес-
тетическото възприятие и
чрез творбите си да подпо-
магам обществени каузи,
защото вярвам, че изкуст-

вото е по-могъщо от поли-
тиката", допълва тя.

Гекова изучава изящни
изкуства в Лондонския уни-
верситет "Лондон Метропо-
литън", след което завърш-
ва двойна бакалавърска
степен по пластични изкус-
тва "Стъкло, керамика и
порцелан" и "Живопис и
стенопис" в Нов български
университет. През 2014 г. из-
карва 6-месечен стаж по
дизайн на стъкло в Чешка-
та академия на изкуствата
в Прага и Злин, където ус-
воява създаването на бо-
хемски кристални обекти и
в университета "Томас Ба-
та", Чехия.

През 2016 г. участва в
поставянето на авторски
витраж в храм-паметника
"Св. Александър Невски". ç

бург, Страсбург и Ванку-
вър.

Активно участва и като
оперен диригент в Мари-
инския театър, Виенската
народна опера, операта в
Анже и Нант, в Монпелие,
Рен, Националната опера
на Нанси.

На 12 септември Со-
фийската филхармония
подава ръка на детето
чудо Ивайло Василев,
който ще представи
Концерт за пиано №9 от
Моцарт. 11-годишният
пианист, наречен "Малкият
Моцарт", обира овации от
специалистите заради
своя талант. Той вече има
завидна колекция от над
20 награди от престижни
международни конкурси в
Москва, Атина, Мюнхен,
София, Брюксел, Мадрид,
Астана (Казахстан), Усти
над Лабем (Чехия). ç
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Израел има готовност
да обсъди въпроса за
военно сътрудничество с
Украйна, но този аспект
съдържа "известни ограни-
чения". Това заяви израел-
ският премиер Бенямин
Нетаняху на обща прес-
конференция с украинския
си колега Володимир
Гройсман в Киев, предаде
ТАСС.

Нетаняху уточни, че
става дума за ограниче-
ния, засягащи проблеми
на сигурността. Тези
въпроси вероятно ще се
обсъждат от представите-
ли на двете правителства,
добави той.

"Според мен Украйна
има сега голяма възмож-
ност за развитие, която
не бива да се изпуска.
Според мен най-добрата
възможност за това се
поражда от кризата" в
страната, каза Нетаняху.

Гостът подчерта, че
криза е тласнала напред

Èçðàåë ïðåäëàãà âîåííî
ñúòðóäíè÷åñòâî íà Êèåâ
Èìàìå íóæäà åäèí îò äðóã, óâåðè
Íåòàíÿõó óêðàèíñêèÿ ïðåìèåð

и развитието на икономи-
ката на Израел. "С по-
ниски данъци гарантирах-
ме конкуренция и тогава
започнахме да се движим
напред", обясни домаки-
нът Гройсман.

"Можем да увеличаваме
стокообмена, имаме
нужда един от друг", увери
украинският премиер,
като посочи сред перспек-
тивните сфери "агропро-
мишления сектор, енерге-
тиката, машиностроенето,
иновациите", където по
думите му Украйна може
да се възползва от опита
на Израел.

Нетаняху изтъкна
"безспорното желание" на
Израел да развива сът-
рудничеството с Украйна.

Според анализатори
Нетаняху е призовал по-
рано в Киев за укрепване
на връзките между еврей-
ската държава и Украйна
с оглед да спечели на
своя страна повече гласо-

:
Американският флот

е готов "да направи необходи-
мото" във Венецуела, заяви
началникът на Южното
командване на въоръжените
сили на САЩ. "Няма да
посочвам подробности за
нашите планове, за това,
което правим, но оставаме
готови да задействаме
политически решения", каза в
Рио де Жанейро адм. Крейг
Фалър при откриването на
съвместни военноморски
маневри на САЩ с 9 страни от
Латинска Америка. В началото
на този месец Тръмп заплаши
с тотално ембарго Венецуела,
управлявана от Николас
Мадуро, след като Вашингтон
обяви през април петролно
ембарго, за да принуди
президента социалист да
напусне поста.

Два дни
преди самоубийството си
финансистът Джефри Епстийн
е подписал завещание, с
което поверява цялото си
имущество на тръст с
неизвестни бенефициенти,
пише в. "Ню Йорк пост", като
цитира юридически документи.
Според документи, регистрира-
ни на американските Вирджин-
ски острови, Епстийн оставя
активите си на стойност близо
577 млн. долара - вкл. два
острова и други недвижими
имоти, в ръцете на фонд,
наречен "Тръст 1953", твърди
вестникът. Това е класически
метод да се запази в тайна
самоличността на облагодетел-
стваните, коментира адвокат. В
завещанието не е посочен по
име нито един бенефициент.
Назовани са единствено
изпълнителите на тази
последна воля.

Бившата
министър-председателка на
Полша Беата Шидло, която
сега е евродепутат, предизви-
ка пътно произшествие в
Краков. Според очевидци
Шидло не дала предимство
при десен завой от път без
предимство, при което
автомобил ударил отзад
колата й и се блъснал в
улична лампа. Полицията
каза, че двамата шофьори са
били в трезво състояние и
никой не е пострадал при
сблъсъка в неделя вечерта.
Шидло е била глобена и са й
отнети точки. Някои поляци
се подиграха с нея в Туитър,
цитирайки предизборния й
лозунг от 2015 г., гласящ "Да
се срещнем на пътя". Те
заявиха, че ще ги е страх да
се срещнат с нея на пътя.

Правителството на Литва
реши да купи над 4 млн.
йодни таблетки за 900 000
евро заради намерението на
съседна Беларус да пусне в
действие атомна електроцент-
рала. Литовското правителство
каза, че йодните таблетки,
които помагат да се ограничи
натрупването на радиация в
щитовидната жлеза, ще бъдат
доставени от производителя
след един месец. След това те
ще бъдат раздадени безплатно
на гражданите, които да
разполагат с тях в случай на
изтичане на радиация от
атомната електроцентрала
Островец. Предстои тя да бъде
пусната в действие тази
година.

Íàêðàòêî
Снимки Пресфото БТА

Британският премиер Борис Джон-
сън е изпратил до председателя на Ев-
ропейския съвет Доналд Туск писмо, в
което предлага предпазният механизъм
за ирландската граница да бъде заме-
нен с алтернативни договорки, които
да действат до края на преходния пе-
риод след Брекзит, предаде Ройтерс.

В писмото, публикувано от кабине-
та на Джонсън, премиерът повтаря
предложението си предпазният меха-
низъм - който дава гаранции, че няма
да има "твърда" граница на о. Ирлан-
дия - да бъде изключен от споразуме-
нието, постигнато с ЕС от предшестве-
ничката му Тереза Мей.

Джонсън, който се зарече да изве-
де Великобритания от ЕС на 31 октом-
ври със или без споразумение, смята,
че е възможно да се постигне съгласие
по въпроса за предпазния механизъм
и определя това като най-голям прио-

Äæîíñúí ïðåäëàãà àëòåðíàòèâíè
äîãîâîðêè çà èðëàíäñêàòà ãðàíèöà

ритет на правителството му."Обедине-
ното кралство и ЕС вече имат съгла-
сие, че алтернативни договорки могат
да бъдат част от решението. Затова
предлагам предпазният механизъм да
бъде заменен с поемане на задълже-
ние да се изработят такива договорки
възможно най-бързо преди края на
преходния период, в рамките на бъ-
дещите отношения", пише Джонсън до
Туск.

Предпазният механизъм ще задъл-
жи Великобритания да спазва някои
правила на ЕС, ако не намери друг
начин да задържи отворена границата
по суша между Северна Ирландия и
Ирландия, която е член на ЕС. За Дъб-
лин това е решаващо за запазване на
мира на острова. Брюксел отстоява,
че споразумението за излизане на Ве-
ликобритания от ЕС не може да бъде
предоговорено. ççççç

"

Руският външен
министър Сергей

Лавров приветства
министъра на външните
работи на Гана Ширли
Айоркор Ботхуей преди

преговорите им в
Москва вчера. Основна

тема на разговорите
бяха двустранните

отношения, регулиране-
то на конфликтите в

Африка и противодейс-
твието на световния

тероризъм.

ве в навечерието на
парламентарни избори в
Израел.

След падането на
Желязната завеса в
еврейската държава се
установиха над 1 млн.
души от бивши съветски
републики, които са 1/5 от
жителите на Израел.

Придружен от украинс-

кия президент Володимир
Зеленски, израелският
премиер посети предния
ден мемориала в Бабий
Яр, където е бил извър-
шен най-мащабният масов
разстрел по време на
холокоста. Над 33 000
украински евреи са били
убити там през септември
1941 г.ççççç

Украинският президент Володимир Зеленски и гостуващият израелски
премиер Бенямин Нетаняху участват в тържествена церемония в Киев.
Посещението на Нетаняху в Киев е първото на израелски премиер от 20
години насам.

Британският премиер Борис Джонсън заяви, че е готов да
даде гаранции, че няма да има твърда граница между Ре-
публика Ирландия и британската провинция Северна Ир-
ландия
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Руският президент
Владимир Путин каза на
френския си колега Ема-
нюел Макрон, че Русия не
иска протести като тези на
"жълтите жилетки", които
разтърсиха Франция, но
няма нищо против мирни-
те демонстрации, предаде
Ройтерс.

Путин направи изявле-
нието в лятната резиден-
ция на Макрон в Южна
Франция, преди двамата
да разговарят по редица
въпроси. Това беше първи-
ят му коментар за шест-
седмичните протести в
Москва заради изключва-
нето на опозиционни
кандидати от участие в
местните избори следва-
щия месец. Путин каза, че
протестиращите трябва да
спазват закона. По думите
му виновните за наруша-
ване на руските закони за
провеждане на демонстра-
ции трябва да бъдат
държани отговорни и
никой няма право да
подстрекава към сблъсъци

Ïóòèí êàçà íà Ìàêðîí, ÷å Ìîñêâà íå
èñêà ïðîòåñòè êàòî òåçè âúâ Ôðàíöèÿ
Ðóñèÿ åäúëáîêî åâðîïåéñêà ñòðàíà, çàÿâè ôðåíñêèÿò ïðåçèäåíò

Àáàñ óâîëíè âñè÷êèòå ñè ñúâåòíèöè
è èñêà âðúùàíå íà áîíóñè

по време на протести.
Еманюел Макрон

посрещна руския държа-
вен глава Владимир
Путин в приятелска

атмосфера, но въпросите,
по които двете страни
имат разногласия, остават
много, като се започне от
Сирия и се стигне до

Палестинският президент Мах-
муд Абас уволни всичките си съ-
ветници и нареди на бившия пре-
миер и други бивши членове на
кабинета да върнат десетки хи-
ляди долари, получени след тай-
но увеличение на заплатите, раз-
поредено от него преди две го-
дини, съобщи АП.

Палестински служители каза-
ха, че тези решения, за които
официално бе съобщено в поне-
делник, са част от опитите за на-
маляване на разходите и възс-
тановяване на средства, след ка-
то тази година Израел престана
да предава на палестинската
власт постъпленията от събира-
ните мита. Палестинската власт,

Украйна, пише в. "Монд".
Изданието обръща внима-
ние на изявлението на
Макрон, че с поканата си
към  Путин да посети
"бреговете на Средиземно
море, които силно са
повлияли на въображение-
то" на руски творци като
Тургенев и Стравински,
той е искал да засвиде-
телства топлотата, която
заслужава "такава велика
сила като Русия". Издани-
ето отбелязва поднесения
от Путин на френската
първа дама Брижит Мак-
рон букет цветя и усмив-
ките от двете страни,
създали атмосфера на
близост, нарушавана
единствено от присъствие-
то на четиридесетина
френски и руски журна-
листи

"Русия е дълбоко евро-
пейска страна. Ние вярва-
ме в Европа, простираща
се от Лисабон до Влади-
восток", каза Макрон.
Още едно обяснение в
любов на Макрон към

Президентът на САЩ Доналд
Тръмп направи опит да превърне
в шега желанието си да купи Грен-
ландия от Дания, като обеща да
не строи небостъргач на аркти-
ческия остров, предаде АФП.

"Обещавам да не правя това
в Гренландия", написа бившият
магнат на недвижими имоти в
туит, придружен с фотомонтаж,

на който неговият огромен хо-
тел с позлатени прозорци в Лас
Вегас се издига на фона на грен-
ландски пейзаж. Тръмп постна
туита, след като и датската ми-
нистър-председателка Мете Фре-
дериксен, и премиерът на Грен-

Òðúìï îáåùàâà äà íå ñòðîè
íåáîñòúðãà÷ â Ãðåíëàíäèÿ

ландия Ким Килсен заявиха, че
автономната датска територия не
е за продан.

В неделя американският пре-
зидент потвърди интереса си към
Гренландия. "Тази идея се появи
и аз казах, че от стратегическа
гледна точка това със сигурност
е интересно", заяви той.

Островът, разположен меж-

ду Северния Атлантически и Се-
верния ледовит океан, е авто-
номна територия с население от
56 000 души, но Дания запазва
контрол над външните отноше-
ния, отбраната и валутната по-
литика. ç

Путин, по-малко от седми-
ца преди срещата на Г7 в
Биариц, отбелязва "Монд".
В. "Фигаро" се фокусира
върху думите на Макрон,
че една Русия, обърнала
гръб на Европа, не отгова-
ря на европейските инте-
реси. Изданието цитира и
изказването на френския
президент, че Москва
играе изключително важна
роля при решаването на
голям брой кризи.

Според "Фигаро" два-
мата президенти са влез-
ли в кратко пререкание
след журналистически
въпрос за демонстрации-
те в Москва, цитирайки
думите на Путин, че е
имало насилие по време
на демонстрациите на
"жълтите жилетки" във
Франция, и тези на Мак-
рон, че не може да става
дума за сравнение между
двете протестни движе-
ния, тъй като "жълтите
жилетки" са имали въз-
можност да участват в
избори.ç

която управлява част от окупи-
рания от Израел Западен бряг,
отдавна е обвинявана в коруп-
ция и злоупотреби.

През годините Абас е имал де-
сетки съветници, много от които
са продължили да получават зап-
лата и бонуси и след като вече
не са били на този пост. Служи-
тели, пожелали да останат ано-
нимни, казаха, че Абас ще пре-
назначи през следващите дни ня-
кои от освободените съветници.
Палестинският президент ще на-
мали разходите на апарата си и
ще вземе мерки за икономии за-
ради бюджетната криза, каза за
АФП политическият анализатор
Джихад Харб.ç

Германската канцлерка Ангела Меркел посети  историческия национален парк Тингвилир в Исландия, където
разговаря с исландската министър-председателка Катрин Якобсдотир. Паркът, който е близо до столицата Рейкя-
вик,  е част от световното културно наследство. Тингвилир е прочут и с това, че там е било свикано първото
исландско парламентарно събрание през 930 г.

Снимки Пресфото БТА

Френският президент Еманюел Макрон посрещна руския държавен глава
Владимир Путин в приятелска атмосфера, но въпросите, по които двете
страни имат разногласия, остават много, като се започне от Сирия и се
стигне до Украйна.  Макрон изтъкна, че решаването на кризата в Украйна е
предварително условие за връщането на Русия в Г8. Путин бе сдържан по
украинския въпрос, но се съгласи с Макрон, че среща в Нормандския
формат може да доведе до резултати.

Проливните дъждове доведоха до преливане на р. Ганг в Праяграй, Индия. По данни на местните власти над 150
000 души са били настанени във временни лагери заради бурните дъждове. Наводненията засегнаха 30 от 33-
те области на Индия, като наводниха повече от 4600 села. Единадесет реки  в страната преляха, а наводненията
засегнаха около 5,2 млн. души.
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Официалният претен-
дент на IBF в тежка
категория Кубрат Пулев
отговори на нападките на
бившия световен шампион
на WBA, IBF и WBO  и
настоящ линеен първенец
Тайсън Фюри по повод
отказа на българския
боксьор да се бие с него.
Кобрата твърди, че всъщ-

ност ситуацията е точно
обратната. Думите на
Кобрата са в отговор на
обвиненията на британе-
ца, че много боксьори,
сред които и българинът,
са отказали да се изпра-
вят срещу него. Циганския
крал се закани да рита
задника на Пулев по
целия път до България.

"Фюри използва мен и
някои други боксьори, за
които знае, че в момента
не сме на разположение
поради различни причини,
само за да може да си
прави безплатна реклама.

"

Отборът на ЦСКА 1948 вече
е едноличен лидер във Втора ли-
га. "Червените", които са пре-
делно мотивирани да спечелят
първото място в групата, разг-
ромиха с 5:1 Поморие в после-
ден двубой от петия кръг на пър-
венството. Отборът на Петко Пет-
ков вече има пет победи от пет
мача през сезона. С четири го-
ла на Националния стадион "Ва-
сил Левски" се отличи реализа-
торът на ЦСКА 1948 Андон Гу-
щеров, който можеше да вкара
и пет, но веднъж гредата му поп-
речи. Нападателят на столичани
вече има девет гола на сметка-
та си. Още едно попадение за
ЦСКА 1948 отбеляза Васил Шо-
пов, а за гостите точен бе Ми-
лен Танев от дузпа.

Срещата беше изгледана на
живо от наставника на Левски
Петър Хубчев и от бившия на-
падател на "сините" и ЦСКА Ге-
орги Чиликов.

Старши треньорът на ЦСКА
1948 Петко Петков изрази задо-
волството си след категоричния
успех с 5:1 над Поморие. "Добър
мач за нас. Владеехме инициати-
вата през първата част и дейст-
вахме на високо темпо, което ни
даде шанс да реализираме чети-

ÖÑÊÀ 1948 ðàçãðîìè
Ïîìîðèå è èçëåçå
íà÷åëî íà Âòîðà ëèãà

Преди няколко години той
отказа да се бие с мен, и
то не защото беше анга-
жиран, както аз съм сега.
Той беше на разположе-
ние, но просто се упла-
ши", заяви Кубрат.

След като спечели с
единодушно решение на
съдиите срещу братовчеда
на Тайсън Фюри - Хюи
Фюри, миналия октомври

Êîáðàòà "íîêàóòèðà"
ñ äóìè Òàéñúí Ôþðè
Българският
боксьор отвърна
с остър тон на
заканите на
Циганския крал

ри попадения. И след почивката
продължихме да държим инициа-
тивата, но ситуациите ни за гол
бяха по-малко", сподели Петков.

"Много е рано да се говори
генерално, при положение че са
минали само пет кръга. Целта
пред нас обаче е ясна и ние я
следваме. Миналия сезон оста-
нахме на един мач от евентуа-
лен бараж за Първа лига, но яв-
но не сме били готови. Не тър-
сим оправдания на други места.
Един отбор е готов, когато кла-
сирането му в по-горна група не
зависи от един мач", допълни
още наставникът на "червените".

С успеха футболистите на
Петко Петков събраха 15 точки
в актива си и се отдалечиха на
три пред Септември (София) и
Локомотив (София). Септемв-
рийци обаче са с мач по-малко,
тъй като по програма във вто-
рия кръг трябваше да срещнат
изхвърления от професионалния
футбол тим на Верея.

Отборът на Монтана допусна
сериозна издънка в битката във
Втора лига. След като преди сед-
мица футболистите на Владимир
Иванов паднаха у дома от ЦСКА
1948, в петия кръг "сините" не
успяха да победят дубъла на Лу-

Ръководството на Барсело-
на взе окончателно решение
какво ще бъде официалното
предложение към Пари Сен
Жермен за Неймар - бразиле-
цът да бъде привлечен под на-
ем с опция за задължително за-
купуване след една година. При-
чината за това е, че на "Камп
Ноу" няма бюджет, с който да
се финансира сега привлича-
нето на Неймар. Клубът вече
похарчи близо 250 милиона ев-
ро за трансферите на Антоан
Гризман, Франки де Йонг, Нето
и Жуниор Фирпо. Идеята да бъ-
дат предложени играчи в замя-
на се провали, тъй като никой
от настоящия състав не иска
да напуска Барселона. ПСЖ
имаше интерес към Филипе Ко-
утиньо, но той вече е преотстъ-
пен на Байерн (Мюнхен).

Барселона няма да губи ни-
какво време и веднага ще отп-
рави своята оферта към ПСЖ.
Френският клуб обаче предпо-
чита да продаде Неймар още
сега, което според "Марка" мо-
же да даде предимство на Реал
(Мадрид), който също се инте-
ресува от бразилеца.

"АС" твърди, че междувре-
менно Ювентус също се е вклю-
чил в битката за Неймар. Спо-
ред изданието спортният дирек-
тор на "бианконерите" Фабио
Паратичи вече се е свързал с
ПСЖ и е предложил Пауло Ди-
бала плюс пари. Според "АС"
финансовата част от офертата
доближава 100 милиона евро.
Италианският клуб оценява Ди-
бала на 80 милиона евро, кое-
то значи, че общата стойност
предложена за Неймар е 180
милиона.ç

Íåéìàð ïîä
íàåì â
Áàðñåëîíà

Кубрат Пулев си е поставил за цел да стане световен шампион

в "Арена Армеец", Пулев
стана задължителен
претендент за титлата на
IBF и сега чака победите-
ля от предстоящия ре-
ванш между Анди Руис и
Антъни Джошуа.

"Първата ми цел е да
стана световен шампион,
продължи българският
боксьор. - А не да се бия
само с произволни неиз-

вестни противници, какво-
то прави Тайсън Фюри.
Спечелването на тези
колани в момента е
основният ми приоритет.
Ще дойде редът на Фюри
и когато това стане, ще го
направя също толкова
безсилен, колкото братов-
чед му, който също много
говореше", уверен е
българинът.ç

догорец. Срещата се игра в Раз-
град, като Монтана беше фаво-
рит в нея. Стражът на домакини-
те Дамян Дамянов обаче така и
не допусна топката да посети мре-
жата му и момчетата на Фугата
изгубиха две точки в борбата за
челните места във втория еше-

лон.
Пирин (Благоевград) записа

първа победа през сезона във
Втора лига. "Орлетата" спечелиха
с 2:1 като гости на Литекс. Успе-
хът на "зелените" изковаха Рус-
лав Иванов и Христос Контохрис-
тос Контохристос през второто

полувреме. Буквално в последните
секунди на мача Петър Петров ре-
ализира почетния гол за "оран-
жевите". Двубоят в Ловеч беше
изгледан на живо от силния чо-
век в благоевградския клуб Ива
Уорън и от бившия национален
селекционер Ивайло Петев.ç

Отборът на ЦСКА 1948 започна силно сезона във Втора лига
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01.30 „Дискусионен клуб“ (п)
02.30 „Студио Икономика“ (п)
03.30 Документален филм
04.00 „Местно време“ (обзор)  (п)
05.00 „Следобед с БСТВ“  (п)
06.30 „Лява политика“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ –  Братя Даскалови
08.00 „България се събужда“ (избрано)
10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знаменитости“:  Еди Мър-

фи  (п)
10.40 „Безценната перла“ - сериал, 79 еп.(п)
11.30 „Лява политика“ (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ -  Братя Даскалови   (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 „Следобед с БСТВ“(избрано)
14.50 „Местно време“ -  Братя Даскалови   (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.25 „Безценната перла“ - сериал, 80 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: „Пиле със сливи“

(2011 г.), Франция/Белгия, режисьор
Венсан Пароно, в ролите Матийо
Амалрик, Мария де Медейрос, Киара
Мастраяни, Изабела Роселини и др.
Филмът проследява историята на ци-
гулар през последната седцица от
живота му.

18.00 „Холивудски знаменитости“: Кевин
Бейкън

18.20 „За историята – свободно“ (избрано)
19.20 „Местно време“ – Братя Даскалови   (п)
19.30 Новини – централна емисия
20.00 Киносалон БСТВ: „Валенса: Човек на

надеждата“ (2013 г.), Полша, режи-
сьор Анджей Вайда, в ролите Роберт
Виецкевич, Агнешка Гроховска, Иво-
на Биелска, Збигнев Замаховски и
др. Анджей Вайда посвещава послед-
ния си филм на бившия президент
Лех Валенса, основател на профсъ-
юзното движение „Солидарност“ в
Полша, носител на Нобелова награда
за мир.

22.00 „Романови“ - док. филм, ІІ част
22.50 „Местно време“ – Братя Даскалови   (п)
23.00 Новини  (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

05.25 България от край до край 7 /п/
06.10 Търсачи на реликви 2 - тв филм /3

епизод/п/
07.00 Сутрешен блок
08.30 По света и у нас
08.45 История.bg - Капитан Петко войвода

/п/
09.50 Раят на дамите - тв филм /19 еп./п/
10.45 Капри - тв филм /46 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Константин Философ - 6-сериен тв

филм /България, 1982 г./, 1 серия,
режисьор Георги Стоянов, в ролите:
Руси Чанев, Марин Янев, Наум Шо-
пов и др.

13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
13.55 Малки истории /п/
14.25 Златно сърце - тв филм /2 серия/
15.20 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри - тв филм /47 епизод/
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.20 България от край до край 7
18.50 Чуй Земята
19.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм /4 еп./
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.40 Раят на дамите - тв филм /20, после-

ден епизод/
21.40 Нощният управител - тв филм /7

епизод/(14)
22.30 Какво ще се случи - док. поредица
23.00 По света и у нас

23.30 Законът на Дойл - тв филм /11
епизод/(12)

00.15 История.bg - Капитан Петко войво-
да /п/

01.20 Библиотеката /п/
02.20 Нощният управител - тв филм /7

епизод/п/(14)
03.15 Какво ще се случи - док. поредица/п/
03.40 Туристически маршрути
04.10 Изкуството на 21 век
04.40 Законът на Дойл - тв филм /11

епизод/п/(12)

bTV

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

мация, сериал, с. 2, еп. 11
06.30 "Ловци на храна" - предаване за

кулинарен туризъм, с. 1 (2016)
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу /най-доброто/
12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2,  еп. 3
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 6, еп. 26
16.00 "Страх да обичаш" - сериал, еп. 8
17.00 bTV Новините
17.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 15
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 13, еп. 75
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 70
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 47
22.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 15
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Луцифер" - сериал, еп. 4
01.00 "Стрелата" - сериал, еп. 7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 26

06.30 "Джи Ай Джо: Сигма 6" - сериал, еп.
1- 3

08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,
еп. 4

09.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 5
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 1
12.00 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с. 2, еп. 5
12.30 "Номер 42-ри" - спортен, драма, био-

графичен (САЩ, 2013), в ролите:
Чадуик Боузман, Харисън Форд, Крис-
тофър Мелони, Ти Ар Найт, Никол
Бъхари и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 2,
еп. 5

16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 6
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 5
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 2
19.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Животинско

царство" - сериал, с. 3, еп. 9
21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Шампионска лига"
22.00 Пряко, Шампионска лига:
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 Шампионска лига - обзор
01.15 Шампионска лига:
02.45 "Животинско царство" - сериал, с. 3,

еп. 9
03.45 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 18
04.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 6, 7
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Играчи" - сериал, еп. 5 и 6 /п/
10.00 "Неправна кантора" - комедия (Ита-

лия, 2013), режисьор Умберто Ричо-

ни Картени, в ролите: Фабио Воло,
Зои Феликс, Енио Фантастикини, Ни-
кола Ночела и др

12.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
13.00 "Хотел Елеон" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 19, 20
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 5, еп.

22, 23
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 7
20.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 29
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 42
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 9, 10
23.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 10, 11
00.00 "Неправна кантора" /п./ - комедия

(Италия, 2013)
02.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Хотел Елеон" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 4, еп.
8, 9

08.00 "Гневът на титаните" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2012), в
ролите: Сам Уърдингтън, Лиъм Ний-
сън, Розамунд Пайк, Рейф Файнс,
Едгар Рамирес, Би Най, Дани Хюстън,
Лили Джеймс, Тоби Кебъл и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Революция Z" - сериал, с. 4, еп. 10,

11
12.15 Телепазар
12.30 "Опасни дъщери" - трилър (тв филм,

Канада, 2016), в ролите: Ивон Зима,
Клер Ранкин, Гарет Хнатю, Роб Стю-
арт и др.

14.15 "Шофьорски курс" - комедия, драма,
романтичен (Великобритания, САЩ,
2014), в ролите: Патриша Кларксън,
Бен Кингсли, Грейс Гъмър, Джейк
Уебър и др.

16.00 "Далече от безумната тълпа" - роман-
тичен, драма (Великобритания, САЩ,
2015), в ролите: Кери Мълиган, Ма-
тиас Схунартс, Майкъл Шийн, Том
Стъридж, Джуно Темпъл, Джесика
Бардън и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Историята на един делфин 2" - семе-

ен, драма (САЩ, 2014), в ролите:
Морган Фрийман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джулиана Харкави

21.00 "Пълен мрак" - хорър, фантастика
(САЩ, 2000), в ролите: Вин Дизел,
Рада Мичъл, Коул Хаузър, Кийт Дей-
вид и др. [14+]

23.15 "Истина ли е..." - фентъзи, комедия,
романтичен (САЩ, 2005), в ролите:
Рийз Уидърспун, Марк Ръфало, Донал
Лоуг, Ивана Миличевич, Дина Уотърс,
Бен Шенкман и др.

01.15 "Революция Z" /п./ - сериал, с.4
еп.10, 11

03.15 "Разобличен" - криминален, трилър
(САЩ, 2016), в ролите: Ана де Армас,
Киану Рийвс, Кристофър Макдоналд,
Мира Сорвино и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13 /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Лекарят на сърцата" - с уч. на Аня

Кнауер, Ксавер Хътър, Аниан Золнер,
Харалд Шмид и др.

11.30 "Кулинарно лято с "На кафе" - преда-
ване

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 13
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

14
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,

сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5 /п/

06.40 "Спасяването на Линкълн" - автоби-
ографичен филм с уч. на Том Аман-
дес, Лий Коко, Пенелъпи Ан Милър,
Брус Дейвисън, Крийд Братън, Джош
Стамбърг и др. /п/

08.45 "Тенекиеният човек" - приключенски
филм с уч. на Зоуи Дешанел, Алан
Къминг, Нийл МакДона, Катлийн Ро-
бъртсън, Раул Трухильо, Ричард Драй-
фус и др., II част /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 5

12.00 "Чиракът на Мерлин" - приключенски
филм с уч. на Миранда Ричардсън,
Сам Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос и
др., I част

14.00 Холивудски новини
14.10 "Невъзможен романс" - романтична

комедия с уч. на Шон Робъртс, Алек-
са ПенаВега, Лея Гибсън, Крис Шийлдс

16.00 "Маската на Зоро" - приключенски
екшън с уч. на Антонио Бандерас,
Антъни Хопкинс, Катрин Зита-Джо-
унс, Стюарт Уилсън, Мори Чейкин /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 7
21.00 "Джери Магуайър" - драма с уч. на

Том Круз, Рене Зелуегър, Куба Гудинг
Младши, Кели Престън, Бони Хънт,
Джери О'Конъл, Джей Мор, Реджина
Кинг, Луси Лиу, Джонатан Липники,
Тод Луизо, Ерик Столц и др.

00.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 7 /п/

01.00 "Забравените" - трилър с уч. на Джу-
лиан Мур, Доминик Уест, Гари Синиз,
Антъни Едуардс, Алфре Уудард, Линъс
Роуч, Робърт Уисдъм и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 21 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 158

"Емилия". Омоним. Аромат. Токата. Академ. Ле-
дено. Еталон. Клисар. Осинин (Димитър). Ра-
вини. Атаров (Николай). Рамона. Маноле. Ире-
мел. Асанор. Асорин (Хосе). Лириди. Идомар.
"На мама". Аламан. Алеман. Тенева (Севери-
на). Еников (Кирил). Илирик. Радари. Дамара.
Тарама. Анамит. Акинак. Колани. Локали. Ни-
кола. Амарин. Марина. "Риенци".  "Надали". "На-
реда". Оракул. Луково. Еворон. Ононин. Пани-
ца. Абанос. Монета. "Когато". МОКОНА. Ане-
кар (Жанин). "Монако". Домати. Сатана. Ама-
нат. Горана. РОМИКА. Секира. Намеса. Мадо-
на (Луиза Чиконе). Махала. Алатир. Апирит. Ти-
пари. Сирена. Кемане. Алекан (Анри). Доми-
но. Нирала (Суриякант). Талари. Титани. Ата-
нас. Татами. Лорети (Робертино).

Днес съществена промяна на времето не се
очаква. Ще бъде слънчево, сухо и горещо, с тем-
ператури от 31 до 36 градуса, отново малко по-
ниски по морето. Ще продължи да духа слаб североизточен и
източен вятър. В четвъртък горещината ще се усили още и днев-
ните температури ще достигнат 33 до 38 градуса. Вятърът от севе-
роизток ще бъде слаб, до умерен. В петък облачността над севе-
розападната половина на страната ще бъде променлива, но ще
остане горещо и почти без валежи. Температурите ще са от 31 до
36 градуса. Вятърът от североизток ще се усили и ще бъде пре-
димно умерен, на места в източната половина на страната - вре-
менно силен. В събота ще бъде ветровито, горещо и с променлива
облачност. На места в централните части на Северна и в Северо-
източна България не са изключени слаби краткотрайни превалява-
ния. Дневните температури ще бъдат от 31 до 36, 37 градуса. Ще
духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Вълне-
нието на морето ще бъде опасно - почиващите там да бъдат осо-
бено внимателни!

bTV Cinema, "Истина ли е..." - фентъзи, романтичен, с
Рийз Уидърспун, Марк Ръфало, Донал Лоуг, Ивана

Миличевич, Дина Уотърс, Бен Шенкман и др., 23.15 ч.
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Централният защитник
Божидар Чорбаджийски
кацна на летището в
Букурещ и директно се
отправи към медицинската
база на Стяуа. Ако всичко
при прегледите е наред,
той ще подпише договор с
европейския клубен
шампион от 1986 г.  Бъл-
гарският защитник беше
причакан на летището от
румънски журналисти и
сподели лаконичното:
"Щастлив съм да дойда в
Стяуа". С него беше и
агентът Траян Гергишан,
който ще защитава инте-
ресите му при подписва-
нето на договора, но и
той също не беше многос-
ловен. "Няма какво да ви
обявявам. Изчакайте
малко. Няма смисъл да
говорим сега, защото
нищо още не е подписано.
Изчакайте, моля ви",
заяви накратко Гергишан
пред насъбралите се
множество репортери на
летището в Букурещ.

Ако всичко е наред,
Чорбаджийски ще подпише
договор до края на сезона,
за което ЦСКА ще получи
50 хил. евро. Ако Стяуа го

хареса, ще може да го
откупи от 1 юли срещу
нови 450 хил. евро.

Централният защитник
беше единственият от
настоящия състав на
"червените", който триум-
фира с Купата на Бълга-
рия през 2016 г. До мина-
лия сезон той беше сред
капитаните на отбора, но
след колебливите му
изяви в началото на
сезона все по-често се
заседяваше на пейката и
в крайна сметка се стига
до трансфера му.

Медиите в Румъния
припомнят, че преди

година за Чорбаджийски е
имало по-сериозни от
финансово естество
оферти, но тогава ръко-
водството на ЦСКА не ги
е приело, надявайки се,
че защитникът ще се
развие и ще си покачи
цената. Сега обаче "черве-
ните" са решили да го
пуснат да се развива в
румънския гранд, тъй като
в отбора пристигнал
испанецът Раул Албентоса,
който едва ли е взет да
стои на резервната ска-
мейка. 24-годишният
Чорбаджийски е предста-
вен като непобедим във

:

Íàêðàòêî
"Армейците" подсилиха
защитната си линия
с футболист от френската
трета дивизия. ЦСКА парафира
договор с Брадли Мазику,
обяви официалният сайт на
клуба. 23-годишният футболист
идва от втородивизионния
френски Лориен, но през
последния сезон е играл в
Шоле, който се подвизава в
трета лига. "Червените" купуват
левия халф-бек, но не назова-
ват конкретната сума. Брадли
Мазику е роден на 2 юни 1996
г. в Орлеан. Има френски и
конгоански паспорт.

БФС официално
съобщи, че Царско село
и Витоша (Бистрица)
вече имат лиценз за клубните
си стадиони и ще могат да
домакинстват на тях. За
Царско село обаче има
условие - ако срещата със
съответния съперник е
определена като рискова, то
тогава те ще домакинстват на
"Васил Левски" или друг
столичен стадион.

Валери Божинов е
много близо до
трансфер в турския
елитен
клуб Ризеспор, съобщава
вестник "Фотомач". Българинът
е опция за атаката на турския
тим, който имат проблеми в
тази позиция. В елитната лига
на турското първенство в
момента има само един
българин - десният бранител на
националния отбор Страхил
Попов. Нивото в турската
Суперлига се вдигна рязко,
което изтласка назад българс-
ките играчи, като приоритет и в
момента се привличат футбо-
листи като Даниъл Стъридж,
Райън Бабел, Макс Крузе,
Робиньо, а през миналия сезон
и Роберто Солдадо.

Централният
бранител на
ЦСКА вече е в
Букурещ

въздушните двубои, а
ръстът му от 192 см впе-
чатлява. В Румъния отбе-
лязват, че Чорбаджийски е
работил с местния треньор
Еди Йорданеску в ЦСКА,
като прави дебюта си през
2013 година на 18-годишна
възраст. Облича за първи
път националната фланелка
през 2016 година, като до
момента има изиграни
осем мача.

Румънският гранд има
огромни проблеми в защи-
тата от началото на сезона,
като след изиграните шест
кръга е събрал едва 4 точки
и е допуснал 12 гола.ç

Божидар Чорбаджийски ще се опита да стабилизира защитата на Стяуа
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Проучване, публикувано от в.
"Сън", показа кои треньори са
похарчили най-много пари за
трансфери в историята на фут-
бола. Едва ли има фен, който да
остане изненадан, че на първо
място в класацията е Жозе Мо-
уриньо. Специалния е похарчил
1,4 милиарда паунда за нови иг-
рачи през кариерата си. Той е
привлякъл общо 97 футболисти
в отборите си. Само трима са
специалистите, които са прави-
ли трансфери за над един мили-
ард паунда.

Интересното е, че първите
четири места са заети от тре-
ньори, които в определен мо-
мент са били начело на Челси
или Манчестър Сити, а в трима
от Топ 5 са водили Реал (Мад-
рид).

Топ 5 на треньорите, похар-
чили най-много пари за нови иг-
рачи:

1. Жозе МОУРИНЬО (Бенфи-
ка, Униао Лейрия, Порто, Челси,
Интер, Реал (Мадрид), Манчес-

тър Юнайтед). Похарчени 1,4
млрд. паунда за общо 97 игра-
чи. Най-скъпа покупка: 89 млн.
паунда за Пол Погба от Ювентус
в Манчестър Юнайтед

2. Карло АНЧЕЛОТИ (Реджа-
на, Парма, Ювентус, Милан, Чел-
си, ПСЖ, Реал (Мадрид), Байерн,
Наполи). Похарчени 1,11 млрд.
паунда за общо 85 играчи. Най-
скъпа покупка: 86 млн. паунда
за Гарет Бейл от Тотнъм в Реал
(Мадрид)

3. Пеп ГУАРДИОЛА (Барсе-
лона, Байерн, Манчестър Сити).
Похарчени 1,03 млрд. паунда за
общо 52 играчи. Най-скъпа по-
купка: 62,5 млн. паунда за Род-
ри от Атлетико (Мадрид) в Ман-
честър Сити

4. Мануел ПЕЛЕГРИНИ (Уни-
версидад де Чили, Палестино,
О`хигинс, Универсидад Католика,
ЛДУ Кито, Сан Лоренсо, Ривър
Плейт, Виляреал, Реал (Мадрид),
Малага, Манчестър Сити, Хебей
Чайна Форчън, Уест Хям). Похар-
чени 949,14 млн. паунда за об-

що 82 играчи. Най-скъпа покуп-
ка: 80 млн. паунда за Кристиано
Роналдо от Манчестър Юнайтед
в Реал (Мадрид).

5. Масимилиано АЛЕГРИ
(Алиянезе, СПАЛ, Гросето, Сасу-
оло, Каляри, Милан, Ювентус).
Похарчени 914 млн. паунда за

общо 87 играчи. Най-скъпа по-
купка: 98 млн. паунда за Крис-
тиано Роналдо от Реал (Мадрид)
в Ювентус.ç

Треньорът на Реал (Мадрид) Зинедин Зидан (вдясно) ще има доста да "работи", за да стигне двамата големи
Жозе Моуриньо и Карло Анчелоти - в средата


