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íà Ìúðè

70 000 ëåâà

Прословутата сага между Левски и Ста-
нимир Стоилов за парите, които "сини-
ят" клуб дължи на Мъри, е напът да
приключи. Според Спортал треньорът е
входирал молба за прекратяване на до-
съдебното производство, което означа-
вало, че от "Герена" ще изплатят въп-
росните 70 000 лева на Мъри. Това
обаче няма да се случи веднага, а в
период от една година, на траншове.
Всякакви други "новини", че Стоилов се
е отказал от парите или че Левски ще
му плати половината от сумата, не
отговаряли на истината. ç
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В ече 3 месеца
активните българи
протестират срещу
мафиотско-мутренс-

Руският президент Владимир Путин
поздрави за рождения му ден бившия
италиански премиер Силвио Берлуско-
ни, който вчера навърши 84 години.
Президентът на Русия му пожела креп-
ко здраве и най-скорошно възстановя-
ване след прекараното заболяване от
коронавирус", се казва в съобщение на
Кремъл. В събота италианският в.
"Месаджеро" съобщи, че бившият
премиер остава заразен с коронавирус,
като е дал поредна положителна проба.
Берлускони се чувства добре. ç
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В отговор на въп-
роси по време на по-
сещението си в БАН
президентът Румен Ра-
дев коментира спекула-
циите за проблеми в
отношенията му с
БСП, която го подкре-
пи на изборите през
2016 г. Той каза, че не
се меси в делата на ни-
коя партия и не допус-
ка никой да се меси в
неговите дела: "Нико-
га не съм снемал моя-
та подкрепа от госпо-
жа Корнелия Нинова и
продължавам да я под-
крепям в нейната ам-
биция да превърне
БСП в силна опози-
ция. Без силна, обеди-
нена и конструктивна
опозиция всяка демок-
рация залинява", обя-
ви още Радев, но бе ка-
тегоричен, че ако БСП

и БСП като силна опозиция

Българското прави-
телство планира да
закупи още изтребите-
ли Ф-16 Блок 70,
стана ясно на среща
между премиера Бойко
Борисов и американс-
кия посланик в Бълга-
рия Херо Мустафа.
България вече е
осигурила 300 млн. лв.
за ремонт на авиоба-

Íàñðåä íàé-òåæêàòà
êðèçà Áîðèñîâ èñêà
Áúëãàðèÿ äà êóïè îùå
îñåì èçòðåáèòåëÿ Ô-16

ÁÅÇÓÌÍÎ!
зата "Граф Игнатиево",
където ще бъдат бази-
рани новите самолети,
които се очаква да
дойдат у нас през 2027
г. Страната ни желае
да развива стратеги-
ческо партньорство с
"Локхийд", като израз
на това са изпратените
писма-заявки от Ми-
нистерството на от-

браната за закупуване
на още 8 самолета,
трикоординатни рада-
ри и друго модерно
въоръжение. Припом-
няме, че чаканите
първи осем изтребите-
ля бяха купени за
1,256 млрд. долара,
или 2 188 000 000 лв.,
през юли миналата
година. ç

Президентът:

дойде на власт, би кри-
тикувал и тях, ако не
е съгласен с действия-
та им.

Държавният глава
продължи отговора си
с коментар за ситуаци-
ята в страната: "Бъл-
гария е вече в криза -

политическа, социална,
здравна, икономическа,
но най-голямата е уп-
равленската. Управле-
нието е изчерпано от-
към доверие и капаци-
тет, тласка ни към без-
пътицата, България
става негативен герой

в световното медийно
пространство и губи ле-
гитимност във всички
международни институ-
ции. На това трябва да
се сложи по-скоро край
с незабавни честни,
прозрачни избори, де-
бат за почтеност в по-

литиката и дебат за нов
обществен договор,
който да върне довери-
ето на хората и да изг-
ради ясни механизми
за прозрачно, отчетно
и отговорно управле-
ние", обяви държавни-
ят глава. ç

Снимка Пресфото БТА
Президентът Румен Радев посети Института по микробиология към БАН. На снимката: Румен Радев и доц. Андрей Чорбанов
в Лабораторията по имунология.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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кия модел на управление
на ГЕРБ. Народният гняв
срещу корупцията и
задкулисието, за спра-
ведливост и върховенство
на закона не беше
компрометиран и подлъган
с обещания за рестарт и
с подаяния към пенсионе-
ри и други социални
групи. Търпението е
изчерпано, страхът
отстъпва пред желанието
за промяна, хората искат
оставка на правителство-
то на Борисов и нови
избори. Днес като
политическа алтернатива
на загнилия неолиберален
модел най-ясно се очерта
Българската социалисти-
ческа партия. През
последните  години тя бе
ярка опозиция на управ-
лението, не се изкуши от
облаги и власт, изоблича-
ваше източването на
европейските средства и
корупционните гейтове,
предложи ефективни
решения за възстановя-
ването на ролята на
държавата като регулатор
и собственик, за социал-
ната политика, за иконо-
миката, българското
производство, здравео-
пазването и образовани-
ето, земеделието, еколо-
гията, демографията и
защитата на семейството
и майчинството. БСП
отстоява националните
ни традиции, а като
европейска партия в
Брюксел има партньори,
а не "началства". Социа-
листите настояват
България да има специ-
ални отношения с
братска, славянска и
православна Русия, с
приятелски социалисти-
чески Китай и с другите
фактори в днешния
многополюсен свят. БСП
изработи "Визия за
България", която е
основа за нов управлен-
ски модел, събрал идеите
на целия ляв спектър и
демократичното граждан-
ско общество. Няма
друга партия, която да
предлага подобна алтер-
натива за развитието на
България. А прекият избор
за председател на 12
септември доказа, че БСП
е единна, мобилизирана,
идейна партия, която
възприе най-модерните
европейски практики за
пряка демокрация.
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Оттеглен е проектът за
машини за лекарства
Фирмата, предложила да
изпълни проекта за
продажба на лекарства от
машини, е оттеглила
инвестиционното си
намерение за 20 млн. лв.,
съобщиха за БНР от
Министерството на иконо-
миката. В петък е послед-
вало и ново правителстве-
но решение, с което се
отменя предходното от
сряда да се подготви и
подпише меморандум за
подкрепа на инвестицията.
Фирмата е обявила, че
оттегля проекта, за да го
съгласува със съсловните
организации. От ведомст-
вото са категорични, че
към момента няма одобре-
на подобна инвестиция.

За първи път в
историята си кypoртът
Албена e на загyба
Кypoртният комплекc
Албена приключва летния
cезон на загyба. Tова ce
слyчва за първи път в
52-годишната история на
комплекca, предават
местни медии, цитирани от
Мъни.бг. Въпреки че това
лято peкoрден брой
български тyристи посети-
ха кypoртите ни, те не
yспяха да компенсират
загyбите от чyжденците,
летyващи y нас. Една от
oсновните причини за
слабия cезон, отчетен в
кypoрта, e изтеглянето на
немски тyристи в cpедата
на авгyст, от които Албена
гyби цели 6 млн. лв.

Íàêðàòêî

�

"С промените в партията
показахме какво бихме нап-
равили, ако управляваме дър-
жавата. Първото - край на
задкулисието. Когато даваш
възможност на всички да ре-
шават, а не на една тайна гру-
пичка, така казваш - така
трябва да стане в държава-
та. Второ - хората да взимат
участие в решенията, които
засягат техния живот. Ние го
направихме с прекия избор.
Каквото протестиращите в
момента искат, техният глас
да се чуе, ние го направихме
в партията. Третото е за мо-
рала в политиката - да не лъ-
жеш преди и след избори.
Преди изборите казахме, че
няма да влизаме в задкулис-
ни договорки с ГЕРБ и из-
държахме този тест - отка-
захме и постове, и пари - че-
тири години бяхме опозиция.
И може би най-важното - ние
сме единствените, които за
тези четири години израбо-
тихме алтернативен план за
развитие - "Визия за Бълга-
рия". Това е достойнството на
този Конгрес - тези четири
години усилия затвориха един
цикъл на промяна в БСП, кой-
то може да бъде мини модел
за промяна в политиката
изобщо." Това каза председа-
телят на БСП Корнелия Ни-
нова пред БНТ.

Тя припомни, че в мина-
лото председателят на пар-
тията се е избирал задкулис-
но от малка група хора с
очакването, че той ще обс-
лужва личните им интереси,
а не партийните и държавни-
те. "Преди четири години ре-
ших, че ще променя това и
предложих прекия избор.
Проведохме го изключително
успешно и това вече е необ-
ратим процес", подчерта Ни-
нова.

Председателят на БСП ко-
ментира нападките на някои
от опонентите си в надпре-
варата за лидер на партия-
та: "Можеше да се излезе от
това състезание с по-голямо
достойнство. Ако аз бях загу-
била, щях да постъпя по друг
начин. Защото това, което се
го говори - манипулирани из-
бори при близо 70% актив-
ност и такава голяма разли-
ка в резултатите, обижда чле-

новете на партията. Социа-
листите отговориха подобава-
що на тази негативна кампа-
ния, насочена не срещу мен,а
срещу партията".

Обвиненията на
Станишев - лишени
от логика

Корнелия Нинова изрази
най-голяма изненада от твър-
денията на Сергей Станишев,
че БСП се е превърнала в
лидерска партия. "Прекият из-
бор на лидер е утвърден ка-
то най-демократична модер-
на европейска форма в со-
циалистическите партии в
ПЕС. Значи Станишев прие-
ма, че Педро Санчес в Испа-
ния, който в момента е и пре-
миер, може да бъде избран
пряко от партията си - че то-
ва е модерно и демократич-
но. Че същото може да стане
в Португалия, да стане при
лейбъристите в Англия. Пряк
избор сред социалистите има
в Германия и във Франция -
в цяла Европа. Но когато ста-
ва въпрос за БСП, е автори-
тарно и лидерско да дадеш
на народа да избира. Няма
никаква логика и в това - да
наричаш авторитарен лидер,
който сам си ограничава
властта в рамките на два ман-
дата", коментира лидерът на
българските социалисти.

"Нямам представа защо
поканата ми към Калоян Ме-
тодиев да присъства на на-
ше празненство е повод за
напускане. Изненада е, не би
трябвало това да е повод за
раздяла с президента", отбе-
ляза Нинова.

Тя подчерта, че следва
принципна и последователна
позиция, що се отнася до от-
ношения й с президентската
институция: "Там, където по-
зициите ни съвпадат по поли-
тиките, сме говорили еднак-
во. Такъв е случаят с проме-
ните в Изборния кодекс на
ГЕРБ. В зала часове наред ар-
гументирано се борехме да не
се връща гласуването с хар-
тиена бюлетина. Мотивите на
президента за налагане на ве-
то са и нашите. Там, където
сме имали различния, съм ги
изразявала публично и кате-
горично. Когато президентът

призова да върна парламен-
тарната група в парламента,
му отговорих публично - да
се грижи за президентската
институция и да не се меси в
работата на партията." Нино-
ва добави, че лично тя и пар-
тията никога не са се намес-
вали в решенията на прези-
дента и така ще си остане.

Според Корнелия Нинова
промени в Конституцията не
могат да се осъществят без
консултацията с парламента
и парламентарно представе-
ните партия. Председателят
на БСП подчерта, че по-важ-
ното от това - кой предлага
промените, е това, какви са
те: "Който и да предложи да
отпадне правова, социална
и демократична държава от
Конституцията, щеше да
срещне съпротивата на БСП.
Който и да предложи да от-
падне преамбюлът с основ-
ните ценности - хуманност,
мир, равенство, свобода - съ-
що щеше да срещне нашата
съпротива. Важно е съдър-
жанието на тези промени.
Конституцията е променяна,
ние сме участвали в тези
промени и сме подкрепяли
някои от тях - въпросът е по
същество."

Оставка и избори -
единственото решение

"Оставката и предсрочни-
те избори са решението на
политическата криза в Бъл-
гария. Така и по-бързо ще ни
освободят от золумите, кои-
то правят в икономиката -
днес видях, че ще искат уве-
личаване на дефицита над
3%, огромният дълг е над 30
млрд. Всеки ден, който управ-
ляващите стоят на власт оси-
гурява все повече проблеми

за идните поколения", кате-
горична е Корнелия Нинова.

По нейните думи Борисов
предизборно се опитва да се
освободи от коалицията, ко-
ято управлява в момента -
официално на ГЕРБ и Обеди-
нените патриоти, но неофи-
циално със скритата подкре-
па на ДПС. "В момента ни
управлява нова тройна коа-
лиция. Фактите говорят -
всички ключови решения в
парламента, които поддържат
правителството, са взети с
подкрепата на ДПС. Предло-
жението на ДПС за експер-
тен кабинет е поредният опит
да се спаси статуквото и то-
ва управление. Опитът на
премиера да покаже дистан-
цираност от това няма как да
се случи", каза още Нинова.

"Борисов е олицетворе-
ние на сегашния модел на
управление, но въпросът не
е в него. Ние не искаме прос-
то те да станат, а ние да сед-
нем на техните места. Ако Бо-
рисов се махне, но този мо-
дел на управление продъл-
жава - ако продължава да
се погазва разделението на
властите, да се краде безог-
ледно, да нямаш достъп до
здравеопазване, образова-
нието да е такова, че негра-
мотността да расте, доходи-
те да са най-ниски в Европа
- няма смисъл в това. Тряб-
ва да се смени моделът", ка-
тегорична е Корнелия Нино-
ва. "Разговори за коалиция
ще проведем след изборите,
но преди тях се обръщаме с
желание и протегната ръка
към всички хора, които ис-
кат промяна. В момента има
принципни въпроси в поли-
тиката, по които можем да
създадем един широк фронт",
завърши тя. ç

"В глобалния свят, в който живеем, не-
щата няма как да останат скрити. Благода-
рение на това и на нашите усилия в ЕП Ев-
ропа вече гледа с широко отворени очи случ-
ващото се в България. Подкрепата към иска-
нията на протестиращите е отчетлива и идва
от все по-широки кръгове от европейското
общество", заяви Витанов в предаването "Ду-
мата е ваша" по БСТВ. През изминалите сед-
мици солидарност към протестите публично
заявиха от Групата на социалистите и де-
мократите, както и представители на "Зеле-
ните", "Обнови Европа", крайната левица. Съ-
щевременно липсва колективна подкрепа за
ГЕРБ от страна на собственото им полити-
ческо семейство - ЕНП, което според евро-
депутатът също е показателно. На 5 октомв-
ри предстои дебат за върховенството на за-

Ïðîãíîçà: ÅÑ ùå äàäå òëàñúê íà êðàÿ íà óïðàâëåíèåòî íà Áîðèñîâ
кона и корупцията в България, след който
Европейският парламент ще излезе с резо-
люция. "В основата й ще бъде ясното отно-
шение към антиевропейското управление в
нашата страна. Средствата на българския и
европейския данъкоплатец се използват неп-
равомерно, недалновидно, за да се възпро-
изведе една политическа класа. Борисов уп-
равлява като на автопилот от предната се-
далка на джипа си, което е абсолютно неп-
риемливо и няма нищо общо с нормалните
практики в една европейска държава. Мис-
ля, че и в банановите републики от десети-
летия не сме виждали такова нещо. Раздя-
лата няма да бъде лека и бърза, но смятам,
че ЕП само след седмица ще даде тласък на
началото на края на управлението на ГЕРБ",
каза още политикът.

Петър Витанов е убеден, че от тук нататък
алтернативата за България е по-социално уп-
равление, насочено към хората, а не към ед-
рия капитал. "Тези 20 години дясна хегемо-
ния доведоха до демонтиране на социалната
държава, до състояние на разпад на цели сис-
теми като здравеопазването и образование-
то. Неравенствата се задълбочават. Все по-
често виждаме, че се приема законодателст-
во, включително и европейско, изцяло в пол-
за на транснационалните компании", твърди
Витанов. Той е убеден, че БСП не е спряла да
отстоява основните си принципи. Витанов смя-
та за неоснователни коментарите за разде-
ление в БСП, според него партията е по-обе-
динена от всякога. Конгресът показа също, че
курсът на партията се възприема и се подп-
латява с нов кредит на доверие. ç

Íàøèòå öåëè: êðàé íà çàäêóëèñèåòî, âñëóøâàíå â ãëàñà íà õîðàòà, ìîðàë â ïîëèòèêàòà,
àëòåðíàòèâåí Ïëàí çà Áúëãàðèÿ

От стр. 1

Тя не се страхува да чуе гласа
на своите членове и симпати-
занти за пътя, по който да
върви. Води реален диалог с
народа, не през медиите и от
прозореца на джипката, както
прави Борисов. БСП проведе
своя 50-и юбилеен конгрес, на
който социалистите потвърдиха
ясния курс на Корнелия Нинова
за реформа в партията, за
подмладяване на структурите и
работа за социална България.
130-годишната БСП рестартира
промяната в себе си, ще
рестартира промяната и в
България.

Вестник ЗЕМЯ, като автен-
тичен носител на социалисти-
ческите, кооперативните,
републиканските и патриотич-
ните ценности, като едно от
малко останалите островчета
на свободното слово в днешна
България, ще публикува в
следващите си броеве резюме-
та на конгресните документи и
изказвания на млади социалис-
ти, които очертават модерни
леви политики за бъдещето.
Време е дългоочакваната
промяна да започне!

На стр. 4 четете изказва-
не на Стефан Кръстев, предсе-
дател на ОбС на БСП и делегат
на Конгреса от Перник

Çà äà ÷óåì
ãëàñà íà
ïðîìÿíàòà!
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Ðåêîðäíà öåíà çà ðåìîíò íà „Òðàêèÿ“
ìåæäó ×èðïàí è Ñòàðà Çàãîðà

Ремонтът на нагънатия
на вълни 52-километров
участък между Чирпан и
Стара Загора на магистра-
ла "Тракия" ще струва по-
вече от построяването на
участъка. Той тръгва до дни
и ще се извършва на ета-
пи, без да е ясно колко дъл-
го ще продължи. Това се
разбра от думите на Иван
Досев, член на Управител-
ния съвет на агенция "Път-
на инфраструктура" (АПИ),
пред БНТ. Ремонтът ще за-
почне с платното в посока
София - Бургас и неговата
прогнозна стойност е око-
ло 90 млн. лв., каза инж.
Досев. Това е рекордна це-
на за ремонт на магистра-
ла, построена преди десе-
тина години. Участъкът от
двете платна от 38.6 км, от
171-ви до 210-и км на ауто-
бана, беше изграден в пе-
риода 2003 - 2007 г. от "Джо-
йинт Венчър Рануей" АД с
изпълнител "Пи Ес Ай" - Ста-
ра Загора, за 104.7 млн. лв.
с ДДС, или средно по 2.7
млн. лв. за километър на
двете платна. Сега без пуб-
лично възлагане третият ка-
бинет на Бойко Борисов да-
ва 1.7 млн. лв. за км само

за ремонт на едното плат-
но, без да представи никак-
ва обосновка и дори пла-
новете и етапите за извър-
шване на ремонта. Той се
възлага на пътноподдържа-
щата фирма на магистрала
"Тракия" - държавната "Ав-
томагистрали". В момента тя
е ангажирана с изгражда-
нето на магистрала "Хемус",
ремонтите на виадуктите по
магистралите и тунел "Ви-
тиня", укрепването на свла-
чища - общо поръчки за
около 3 млрд. лв., възложе-
ни й директно от държава-
та.

Тъй като няма капацитет
- техника и работници, "Ав-

томагистрали" по непрозра-
чен начин преотдава обек-
тите на частни фирми чрез
договори за наемане на тех-
ника и материали. Така не-
известно в чии джобове по-
тъва комисионата, а ремон-
тите се точат с години - нап-
ример виадуктите на "Хе-
мус", изнервяйки пътуващи-
те по това направление.

Първоначалната идея за
ремонта на участъка меж-
ду Чирпан и Стара Загора
беше да започне през вто-
рата половина на септемв-
ри и да бъде направен за 3
месеца, но за съжаление,
това не може да стане и
затова ще се прави на ета-

пи, каза Иван Досев. Зара-
ди големия обем от строи-
телни работи и за удобство
на шофьорите, за да не се
затваря целият участък за
продължително време, ре-
монтните дейности на ма-
гистралата ще се извърш-
ват поетапно, на по-малки
участъци, и ще се постара-
ем да ги извършим за крат-
ко време, допълни той. По-
сочи, че строителите са
добре подготвени с необхо-
димите инертни материали
и асфалтови бази. Пътният
шеф обаче не каза нито
колко време ще продължи
ремонтът, нито на колко ета-
па е разделен участъкът. ç

КНСБ предлага пакет от
промени, които ще доведат
до увеличаване на всички
пенсии в България. С пред-
ложенията ще се постигне
минимална пенсия от 300 ле-
ва, максимална пенсия от
1440 лева, 10 на сто увели-
чение на пенсиите от 300 до
369 лева и 5 на сто на оста-
налите. Това каза в интервю
за БТА националният секре-
тар на КНСБ Ася Гонева.

КНСБ предлага от 1 яну-
ари 2021 година да се увели-
чат базовите параметри на
входа на системата, като уве-
личението е на основата на
процентното увеличение на
минималната работна запла-
та, заложено от правителст-
вото с 6,56 на сто. Предло-
жението на синдиката е ми-
нималният осигурителен до-
ход за самоосигуряващите се

да стане от 610 лева на 650
лева, както е планирано, ми-
нималният осигурителен до-
ход за земеделските произ-
водители и тютюнопроизво-
дителите да стигне поне 450
лева, тъй като по думите на
Ася Гонева в момента няма
политическа воля да стане
650 лева, както е редно спо-
ред синдикалистите. Макси-
малният осигурителен доход
също да бъде вдигнат с 6,56
на сто, предлагат от КНСБ,
което го качва на 3200 лева.
Така максималната пенсия
ще стане 1440 лева. По ду-
мите на Гонева с тези про-
мени ще има приличен ефект
върху приходите - около 80
милиона лева. Минималният
размер на пенсиите трябва
да е обвързан с минимална-
та работна заплата и да ста-
не 45 на сто от нея, като из-
численията сочат, че при то-
зи процент на обвързване
минималната пенсия трябва
да стане 292,50 лева при 650
лева минимална заплата, но
от КНСБ "няма да се разсър-
дят, а ще бъдат удовлетво-
рени, ако политиците, които
имат записани в програмата
си 300 лева, закръглят това
число на 300 лева за мини-
малните пенсии", каза Ася Го-
нева. Това ще осигури уве-
личение със средно 20 на сто
на пенсиите на поне на 1 ми-
лион и 100 хиляди души.

Припомняме, че патрио-
тите отдавна поставят усло-
вие на ГЕРБ за минимална
пенсия от 300 лева. Не ста-
не ли това, плашат с напус-
кане на коалицията. ç

ÊÍÑÁ „ïðèñòàíà“
íà ïàòðèîòèòå çà
ìèíèìàëíà ïåíñèÿ
îò 300 ëåâà

Страната ни се люшка
между двете крайности - от
"България има най-бързия
интернет в Европа" до "за
електронно управление се
дадоха 1,5 милиарда лева
и още е в началото". Това
се посочва в анализ по
проблемите на дигитализа-
цията, разработен от Весе-
лин Илиев, главен директор
"Международно икономи-
ческо сътрудничество" в
БСК. Според Илиев посла-

 През август 2020 г. по
време на продължаващата
епидемична обстановка в
страната пътуванията на
български граждани в чуж-
бина са 470.9 хил., или с
37.7% под регистрираните
през август 2019 година, съ-
общават от НСИ.

През август 2020 г. по-
сещенията на чужденци в
България са 747.1 хил., или
с 67.9% по-малко в сравне-
ние с август 2019 година.
Срив е регистриран при пъ-
туванията по всички наблю-
давани цели: "почивка и ек-
скурзия" - с 81.6%, "служеб-
на" - с 60.6%, и "други" (вкл.

Áúëãàðèÿ ñ àìáèöèè çà äèãèòàëåí õúá, à 24% îò
äîìàêèíñòâàòà íå ìîãàò äà ñè ïëàòÿò èíòåðíåòà

нията на Европейската ко-
мисия за дигитализация на
всички сфери на социално-
икономическия живот се чу-
ват добре и у нас, най-вече
в частта на планираните су-
ми. В доклада се посочва,
че особено впечатление
прави широката употреба
на термина "дигитален хъб",
без обаче да се знае какво
е това.

Усещането на повечето
българи е, че извън голе-

мите градове няма интер-
нет. В действителност Бъл-
гария се намира около
средното за ЕС ниво по то-
зи показател. Когато обаче
става дума за скорости над
100 Mbps, страната ни зна-
чително изостава. В анали-
за се посочва, че цели 24%
от българските домакинст-
ва в извънградските регио-
ни не могат да си позволят
да плащат за интернет, ка-
то това е най-големият про-

цент в Европа. България е
водеща и по брой домакин-
ства, които не могат да си
позволят да плащат за ин-
тернет като цяло. Това да-
ва отражение на дигитални-
те умения на българина - на
второ място сме по липса-
та им. "Изключително ряд-
ко са случаите, в които Бъл-
гария може да се похвали
с достижения около или над
средните за ЕС. Нещо по-
вече, динамиката във вре-
мето показва, че ножицата
между нас и страните от
Централна и Източна Евро-
па се разтваря все пове-
че", завършва анализът. ç

Ñïàä ñ áëèçî 70% íà ïîñåùåíèÿòà íà
÷óæäåíöè â Áúëãàðèÿ ïðåç àâãóñò

гостувания и транзитни пре-
минавания) - с 47.6%. Тран-
зитните преминавания през
страната са 50.4% (376.4
хил.) от всички посещения
на чужденци в България.

От общия брой чужден-
ци, посетили България през
август 2020 г., делът на
гражданите от Европейския
съюз е 63.1%, или с 67.4%
по-малко в сравнение със
същия месец на предход-
ната година. Регистриран е
спад в посещенията на
граждани от всички наблю-
давани страни. Посещени-
ята на граждани от група-
та "Други европейски стра-

ни" намаляват с 64.1%.
През август 2020 г. отно-

сителният дял на посеще-
нията по цели е, както след-

ва: с други цели - 58.4%, с
цел почивка и екскурзия -
32.5%, и със служебна цел
- 9.1%. ç

Ñòðîåæúò íà êèëîìåòúð å ñòðóâàë ïî 2,7 ìëí. ëåâà,
à ñåãà ñàìî çà åäíîòî ïëàòíî äúðæàâàòà ùå ïîõàð÷è
1,7 ìëí. ëåâà

Ñòðîåæúò íà êèëîìåòúð å ñòðóâàë ïî 2,7 ìëí. ëåâà,
à ñåãà ñàìî çà åäíîòî ïëàòíî äúðæàâàòà ùå ïîõàð÷è
1,7 ìëí. ëåâà
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Ãëàñúò íè òðÿáâà äà ñå ÷óâà â Åâðîïà

Уважаеми другарки и
другари,

Въпросът, който аз ще
засегна е свързан с
доклада за работата на
нашите представители в
Европейския парламент.
Този въпрос е с европейс-
ко измерение, но и с
голямо значение на локал-
но ниво, а за мен специ-
ално и с лично значение
като делегат от Перник,
който в миналото беше
известен като града на
черното злато.

Както знаете, до 2050 г.
ЕС трябва да постигне
въглеродна неутралност -
ангажимент, поет от
Урсула фон дер Лайен при
представянето на приори-
тетите на тази ЕК и ней-
ния икономически и
политически пакет, ловко
опакован с PR заглавието
"Зелена сделка". Това
значи нулеви нетни еми-
сии на въглерод.

При това положение
пред България вече не
стои въпросът дали ще се
наложи да закрива и
пренастройва своите
въглеродно-интензивни
индустрии. Въпросът,
другари, е КОГА?

Община Перник и
кметът на Перник се
присъединиха към Декла-
рацията за справедлив
преход, подписана от над
60 европейски кметове, но
отражението на този
въпрос има влияние не
само върху съдбата на
регионите Перник, Кюс-
тендил (и по-специално
Бобов дол), Стара Загора
и Благоевград, където
въгледобивът вече прик-
лючи, но през призмата
на екологията, енергетика-
та и националната сигур-
ност това ще се отрази
върху цяла България.

Като част от мерките
за справяне с това Меха-
низмът за справедлив
преход предвижда Фонд
за справедлив преход с
бюджет 17.5 милиарда
евро. Въпросът е има ли
някаква готовност и
извършена работа по това
да бъдат посрещнати тези
пари и предизвикателст-
ва? Пътищата ни в общи
линии, са два - единият е
да си заравяме главата в
пясъка и в крайна сметка
този преход да стане
абсолютно непланово,
другият ни е да се подгот-
вим за него още сега.

Активност в момента в
България по темата имат
само няколко чужди

Ñòåôàí Êðúñòåâ, ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ íà ÁÑÏ-Ïåðíèê:

неправителствени еколо-
гични организации. Прави-
телството почти изцяло
мълчи по тази тема и при
представянето на бъдещи-
те оперативни програми, в
общи линии, само марки-
ра с едно изречение, че
такъв фонд ще има.

Аз смятам, че гласът
на БСП трябва да бъде
най-чуваният глас по
темата, и затова имам
няколко причини. Не, че
споменатите екологични
организации са задължи-
телно лоши соросоиди
или грантаджии - те,
естествено, предлагат
изключително добри
неща, но справедливият
преход включва много
повече от екология и
изисква сериозен и
последователен ангажи-
мент от страна на сис-
темните политически
партии. БСП е партията,
която трябва да се заеме
с темата, защото спра-
ведлив преход е именно
това, което е нужно да
гарантираме ние като
социалистическа партия,
а и тъй като в България
опит с преход, който НЕ
Е СПРАВЕДЛИВ, имаме
богат. Втората причина,
поради която смятам
това, е, защото въпросът
засяга множеството
трудещи се в секторите
въгледобив и енергетика,
както и свързаните с тях
обслужващи дейности, а
всички тези хора, заедно
със своите семейства са
сред най-изконните и
естествени избиратели на
БСП. Третата причина ще
запазя за накрая, но
според активността по
темата трябва да бъде в

две посоки - навън и
навътре. Навън - в Евро-
па трябва да настояваме
за гаранции, че не само
ние като членове на
Съюза, но и съседните на
България страни, външни
за ЕС, ще трябва да
прилагат задължително
същите мерки на преми-
наване към нисковъгле-
родна икономика. Защо-
то, другарки и другари,
какъв ще бъде смисълът
Перник и Бобов дол да
пренастроят или закрият
централите си, ако само

на 50 километра през
границата в страните от
Западните Балкани въг-
лищните централи про-
дължат да работят и как
ще се отрази това на
нашата конкурентоспо-
собност?

Активността навътре
трябва да бъде в посока
да гарантираме, че в
България ще се случат
истински мерки за разк-
риване на нови производ-
ства, щадящи природата,
а не просто меки мерки и
безсмислени курсове за

преквалификация, превръ-
щащи миньорите в мани-
кюристи или фризьори. И
също така да гарантира-
ме, че парите наистина
ще стигнат до общините и
няма да се раздават на
политически принцип от
някой нов управляващ
орган, скрит в някое
министерство.

И най-накрая ще ви
споделя третата причина,
поради която смятам, че
БСП трябва да поеме
водещата роля по тема-
та. Освен държавотворна
партия, както отбеляза
другарката Шаренкова,
БСП е единствената
системна партия, която в
историята си е демонст-
рирала успешен опит в
провеждането на подоб-
на трансформация. Има
опит в превръщането на
една главно аграрна
държава във високо-
индустриална държава,
център на информацион-
ни и компютърни техно-
логии, център на ядрена
енергетика, с повишена
грамотност, и изобщо с
изграждането на високо-
технологична, добре
образована и с отлично
здравеопазване държава.
Естествено, визирам
периода от 50-те до 80-те
години на миналия век и
с това ще завърша,
благодаря ви!

Стефан Кръстев е на 36 години, завършил е
висшето си образование в СУ "Св. Климент Ох-
ридски" със специалности "Туризъм" и "Евро-
пейска интеграция". Владее перфектно англий-
ски език. Още като студент започва работа в
международна компания в сферата на обслуж-
ването на туристическата индустрия и резерва-
циите по интернет. От 2006 г. работи по управ-

лението на европейски проекти. Участва в раз-
витието на няколко бизнес проекта в сферите
на технологиите, образователните и финансо-
вите услуги. От 2019 г. е заместник-кмет на
Перник с ресор Икономика, а от тази година
оглавява и Общинската структура на БСП в ми-
ньорския град.

Семеен, с едно дете.

Òðÿáâà äà ïîäêðåïèì ðàáîòåùèòå â
ñåêòîðèòå „Âúãëåäîáèâ“ è „Åíåðãåòèêà“,
çà äà ñå âúçïîëçâàò îò Ìåõàíèçìà çà
ñïðàâåäëèâ ïðåõîä, çàÿâè ñîöèàëèñòúò
â èçêàçâàíåòî ñè ïðåä 50-èÿ þáèëååí
êîíãðåñ íà ÁÑÏ
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"Форин полиси": Китай предлага
спасителен пояс на Ердоган



6 ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА 30.09.2020

È
ма спешна нужда от
прилагане на „всеоб-
хватни и значими ре-
форми“ в ООН, като
се започне с прест-
руктурирането на Съ-

вета за сигурност на ООН,
заяви турският президент
Реджеп Тайип Ердоган пред
Общото събрание на орга-
низацията.

„Видяхме колко неефек-
тивни са съществуващите
глобални механизми по вре-
ме на тази криза. Беше оче-
видно, че отне седмици, до-
ри месеци, докато Съветът
за сигурност – най-важни-
ят орган за вземане на ре-
шения на ООН, включи пан-
демията в своя дневен ред.
По този начин отново ви-
дяхме верността на тезата
„че светът е по-голям от пет
държави“, за която аз се
застъпвах години наред от

Åðäîãàí: ÎÎÍ òðÿáâà äà ñå ðåôîðìèðà

Турция изтегли кораба си
за сеизмично проучване
„Оруч Реис” от Източното
Средиземноморие, за да да-
де път на дипломацията с
Гърция. В изявление за ме-
диите президентът Реджеп
Тайип Ердоган каза, че е го-
тов да се срещне с гръцкия
премиер Кириакос Мицота-
кис лично или чрез видео-
конференция, за да обсъдят
спорните въпроси, съобщи
„Сабах”.

Анкара е информирала
държавите-посредници, че
Турция няма проблем да се
срещне с гръцкия премиер
по нерешените въпроси
между двете съседни дър-
жави, като добави: "Това,
което има значение, е ос-

Турция е готова за диалог с Гърция

Турското правителство
осъди заглавие в гръцки вес-
тник, което обижда прези-
дента Реджеп Тайип Ердо-
ган. Министерството на вън-
шните работи вече извика
за обяснение гръцкия пос-
ланик заради заглавието във
вестник „Димократия“, пре-
даде Франс прес.

„От името на турското
правителство осъждам най-
категорично публикуването
на обиди, отправени към на-
шия президент ... на първа
страница на крайно десен
вестник“, се казва в писмо
на Фахретин Алтун, който от-
говаря за връзките с общес-
твеността в президентство-
то. То е адресирано до не-
говия гръцки колега Стели-
ос Пецас.

В писмото Анкара насто-
ява да бъдат привлечени под
отговорност виновните за
тази безсрамна акция.

"Обидата на чуждестра-
нен лидер не е нищо друго
освен признак на безпо-
мощност и липса на разум

Заглавие в гръцки вестник
разгневи правителството

Брюксел и Анкара искат да подобрят
отношенията си

Решимост да подобрят от-
ношенията между ЕС и Тур-
ция и да преодолеят регио-
налните конфликти изразиха
днес турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган, предсе-
дателят на Европейския съ-
вет Шарл Мишел и германс-
кият канцлер Ангела Меркел.

Видеоконференцията се
проведе непосредствено
преди срещата на върха на
лидерите на ЕС, на която ще
се обсъди напрежението в
Източното Средиземномо-
рие, съобщи вестник „Сабах”.

Ердоган подчерта, че въп-
реки всички провокации, Тур-
ция се стреми към диалог и
преговори и са необходими
реципрочни стъпки, за да се
запази инерцията от спада
на напрежението в Източно-
то Средиземноморие. Анка-
ра е готова да започне пре-
говори с Гърция и оценява
усилията на Германия за пос-
редничество, но оттук ната-
тък преговорите ще зависят
от предприетите от Гърция
стъпки.

Според Ердоган регио-

тази трибуна“, каза Ердоган,
цитиран от Анадолската
агенция.

Той заяви, че съдбата на
човечеството не може да бъ-
де оставена на милостта на
ограничен брой държави.

„Трябва да предоставим
на Съвета по-ефективна, де-
мократична, прозрачна и от-
четна структура и функцио-
ниране. По същия начин,
ние трябва да укрепим Об-
щото събрание, което отра-
зява общата съвест на меж-
дународната общност“, при-
зова турският президент.

„Турция е в челните ре-
дици на усилията за борба
с пандемията в Г-20, Тюркс-
кия съвет, Организацията за
ислямско сътрудничество и
други платформи”, каза той
и подчерта, че Анкара е пре-
доставила помощ на 146
държави в началото на пан-

демията.
Ердоган каза, че коро-

навирусната криза е повли-
яла неблагоприятно на ди-
намиката на конфликтите по
света и е увеличила уязви-
мостта на хората в света.

„Съжаляваме, че призи-
вът на генералния секретар
на ООН за глобално хума-
нитарно прекратяване на
огъня, който също подкре-
пихме, не даде конкретни
резултати“, заяви той.

По повод войната в Си-
рия Ердоган каза, че раз-
късаната от гражданската
война страна „продължава
да представлява заплаха за
сигурността и стабилността
на нашия регион“.

Той каза още, че между-
народната общност не може
да намери „постоянно реше-
ние на сирийския въпрос,
без да приеме същото прин-

ципно отношение и решител-
на позиция срещу всички те-
рористични организации“.

„За всички нас трябва да
бъде приоритет да разрешим
конфликта в Сирия въз ос-
нова на пътната карта, одоб-
рена в Резолюция 2254 на
Съвета за сигурност на ООН.

„Днес страни като Тур-

новната точка на разгово-
рите."

„Оруч Реис” се завърна
във водите близо до южна-
та провинция Анталия за „ру-
тинна поддръжка” - ход, кой-
то Гърция оцени като поло-
жителна първа стъпка за об-
лекчаване на напрежение-
то, възникнало заради при-
родните ресурси и морска-
та юрисдикция в Източното
Средиземноморие.

Ердоган подчерта, че ко-
рабът ще се върне към ми-
сията в Източното Среди-
земноморие, след като
приключи работата по под-
дръжката.

Той призова да се даде
шанс на дипломацията, ка-
то очаква Гърция също да

отговори положително и да
направи съответната стъпка.

По-рано Ердоган заяви,
че Гърция най-накрая е ре-
шила да седне на масата
за преговори, след като е
видяла решителността и
твърдата позиция на Турция
пред изнудването и запла-
хите. Забележките бяха нап-
равени, след турските и
гръцките военни делегации
продължиха вчера диплома-
тическите преговори за об-
лекчаване на напрежение-
то в Източното Средизем-
номорие.

Диалогът относно спра-
ведливото споделяне на ре-
сурси ще бъде от полза за
всички страни, твърдят тур-
ски официални лица.

и не попада в обхвата на
свободата на печата или
свободата на изразяване",
каза Алтун.

Гръцкото външно минис-
терство заяви, че свобода-
та на изразяване и пресата

нална конферен-
ция по Източното
Средиземномо-
рие, в която да
участва и Север-
нокипърската тур-
ска република, ще
бъде от полза за
всички страни и

Националната разузнавател-
на служба (MIT) Хакан Фи-
дан, говорителят на прези-
дента и началникът на каби-
нета на Ердоган Ибрахим Ка-
лън.

Междувременно военни
делегации от Турция и Гър-
ция се срещнаха за пети път
като част от ръководената от
НАТО инициатива за обсъж-
дане на механизмите за де-
ескалация на напрежението
в Източното Средиземномо-
рие. В свое изявление турс-
кото министерство на отбра-
ната заяви, че делегациите
са завършили петия кръг от
преговори в централата на
НАТО в Брюксел и добави,
че следващият кръг се пла-
нира да се проведе другата
седмица.

ция, които са дом на най-
голям брой бежанци, спа-
сяват достойнството на ця-
лото човечество, докато ня-
кои държави, включително
някои европейски държави,
за съжаление нарушават
правата на бежанците и
търсещите убежище“, твър-
ди Ердоган.

е напълно защитена в стра-
ната-членка на ЕС, но доба-
ви: "Използването на оби-
ден език противоречи на по-
литическата култура на стра-
ната ни и може само да бъ-
де осъдено."

Двете страни от НАТО ве-
че са в ожесточен спор за-
ради енергийните ресурси в
оспорваните води на Източ-
ното Средиземноморието.

ще доведе до конструктив-
ни решения

Той изрази надежда, че
срещата на лидерите на ЕС
по проблемите на Източно-
то Средиземноморие ще до-
несе глътка въздух за отно-
шенията между Анкара и
Брюксел.

Ако бъдат предприети со-
лидни стъпки в посока към
споразумението за митни-
ческия съюз, отпадането на
визите и проблемите с миг-
рацията, отношенията меж-
ду ЕС и Турция отново ще
получат положителна перс-
пектива.

На видеоконференцията
присъстваха министърът на
външните работи Мевлют Ча-
вушоглу, на отбраната Хулу-
си Акар, ръководителят на
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Í
твие финансира военните
си приключения с пари от
ЕС, но в Брюксел вече
започват да губят търпе-
ние.

"Има три стари импе-
рии, които биха могли да
се възродят - Русия,
Китай и Турция", заяви
пред Европарламента
Върховният представител
на ЕС по външната поли-
тика Жозеп Борел. Той
явно възприема Турция
като световна сила, чието
влияние се простира
далеч отвъд държавните
граници. Това няма как да
не е поласкало самочувст-
вието на Ердоган, още
повече, че той отдавна
мечтае за нова Османска
империя. И не само
мечтае, но и действа.

е е тайна, че
Ердоган мечтае за
възраждането на
Османската импе-
рия. Той с удоволс-

Áðþêñåë ãóáè òúðïåíèå

ва за достъп до газови
находища. А това докрай
опъна нервите на евро-
пейците. Задава ли се
време разделно за Евро-
пейския съюз и Турция?

Според Върховния
представител на ЕС по
въпросите на външната
политика Жозеф Борел
Анкара и Брюксел се
намират на „исторически
кръстопът". Следващите
дни до извънредната
среща на европейските
лидери ще покажат по кой
път ще поеме светът,
казва Борел, цитиран от
“Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг”. Повод за остри-
те думи на Борел е имен-
но високото напрежение
между Турция и Гърция в
Средиземно море.

„Сериозни последици“
за Турция

Върховният представи-
тел на ЕС нарече “стъпка

Турският президент Ре-
джеп Тайип Ердоган заяви,
че Франция е водена от
"неспособен" президент.

Ердоган и френският
държавен глава Еманюел
Макрон си разменят оби-
ди в продължение на ме-
сеци, след като се оказаха
на противоположни страни
на конфликти, започващи с
Либия и стигащи до морс-
кия спор на Турция с Гър-
ция в Източното Средизем-
номорие.

Макрон вбеси Анкара ми-
налата седмица, като пред-
положи, че Турция "заслужа-
ва нещо друго" заради на-
чина, по който правителст-
вото на Ердоган подхожда
към външните работи.

Следващата седмица Ев-
ропейският съюз ще обсъ-
ди санкционирането на Тур-

Франция е водена от неспособен президент смятат в Анкара

Военни намеси
на различни места
по света

„Берлинер Цайтунг”
дава примери с инвазията
в Сирия, както и с воен-
ната намеса на Турция в
Либия. Нараства и напре-
жението със САЩ.

След неуспешния опит
за държавен преврат
срещу Ердоган през 2016
година, той все по-често
се конфронтира с парт-
ньорите си в НАТО и
заплашва да затвори
военновъздушна база в
Инджирлик. САЩ отгово-
риха на това като увели-
чиха силите си в базата
на остров Крит.

Най-новото доказателс-
тво за претенциите на
Ердоган са турските
стремежи за експанзия и
в Средиземно море. Там
Турция се конфронтира с
Кипър и Гърция и настоя-

в правилната посока”
изтеглянето на един от
турските проучвателни
кораби, но предупреди, че
ако няма напредък и не
бъде възстановен диалогът
между Атина и Анкара, ще
има сериозни последици.
Редица европейски депута-
ти предлагат да бъдат
наложени допълнителни
санкции на Турция, вклю-
чително временно преуста-
новяване на митническия
съюз и оръжейно ембарго.

Франция и Австрия
настояват за засилване
на натиска срещу Турция.
Германия и Италия засега
спират подобни намере-
ния, защото са против
нова ескалация на напре-
жението. Ердоган с удо-
волствие финансира
приключенията си с пари
от Европейския съюз, но
в Брюксел вече започват
да губят търпение, обоб-
щава “Берлинер Цайтунг”.

ция за изпращане на ней-
ни военни кораби и кора-
би за проучване на газ във
водите на Източното Сре-
диземноморие, за които
Кипър и Гърция имат пре-
тенции.

Ердоган заяви на вирту-
ална среща на неговата уп-
равляваща Партия на спра-
ведливостта и развитието,
че логиката на Макрон, об-
виняващ Турция за регионал-
ни проблеми, не работи.

"Ако Турция се оттегли от
Сирия, би ли постигнала Си-
рия мир?", попита той, до-
като правеше преглед на
списъка със закъсали дър-
жави, в които Турция и
Франция подкрепят проти-
воположните страни.

"Ако Турция се откаже от
всичко, Франция би ли се
отървала от хаоса, прово-

киран от неспособния и ам-
бициозен човек, който огла-
вява Франция, и ще прие-
ме ли политика, основана на
здравия разум?"

Враждебността между
двамата президенти се нат-
рупва от времето, когато
Макрон предупреди през но-
ември, че липсата на отго-
вор на НАТО към турска опе-
рация в Северна Сирия по-
казва, че алиансът се нами-
ра в състояние на "мозъчна
смърт".

Турция подкрепя призна-
тото от ООН правителство
за национално съгласие в
Триполи в конфликта срещу
представителя на Източна
Либия Халифа Хафтар.

Франция отдавна е подо-
зирана, че насърчава дейс-
твията на Хафтар, но Париж
официално отрича това.

,
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ренският прези-
дент Еманюел
Макрон трябва да
заеме по-неутрал-
на позиция в кри-

зата в Източното Средизем-
номорие между Турция и
Гърция, вместо да засилва
напрежението , твърдят
френски експерти, отбеляз-
вайки, че противоречивата
позиция на Макрон е греш-
ка, която трябва да бъде
поправена, пише в. „Сабах“,
цитиран от БГНЕС.

Жан Доминик Мерше,
експерт по военна и меж-
дународна стратегия, който
пише за френския вестник
„Л'Опинион“, заяви, че Мак-
рон трябва да намали нап-
режението и да гарантира,
че двете страни ще седнат
на масата за преговори.

"Въпреки това, Франция,
за съжаление, не избра то-
зи път и реши да застане
на страната на Гърция", ка-
за Мерше и добави, че Мак-
рон е избрал да подкрепя
Гърция, вместо да действа
като посредник между две-
те страни.

Отбелязвайки, че конф-
ликтът между двете страни
не е нов, анализаторът за-
яви, че европейските сили
си позволяват да бъдат във-
лечени във война в името
на солидарността между съ-
юзниците.

Той аргументира, че на-
маляването на напрежени-
ето в конфликта между Тур-
ция и Гърция относно пра-
вата за достъп до природ-
ни ресурси в Източното
Средиземноморие е жела-
нието на много държави-
членки на Европейския съ-
юз, както и на НАТО.

Мерше предупреждава и
срещу френското сътрудни-
чество с Обединените араб-
ски емирства (ОАЕ), които
той нарича „заклети враго-
ве“ на Турция. Отношенията
между Турция и ОАЕ достиг-
наха рекордно ниско ниво,
а наскоро турският прези-
дент Реджеп Тайип Ердоган
обяви, че Анкара може да
прекрати дипломатическите
си отношения с администра-
цията на Абу Даби след сдел-
ката между ОАЕ и Израел.

Турските служители от-
белязват, че ОАЕ са подк-
репяли враждебни към Тур-
ция терористични организа-
ции и са се превърнали в
полезен политически и во-
енен инструмент за други
страни.

ОАЕ са част от ръково-
дената от Саудитска Арабия
коалиция в Йемен, която за-
почна опустошителна въз-
душна кампания срещу те-
риториалните успехи на ху-
тите, постигнати през 2015 г.,
допълнително ескалирайки
кризата в разрушената от
войната държава. В Либия
Абу Даби подкрепя генерал
Халифа Хафтар и иска да
свали законното признато от
ООН правителство за наци-
онално съгласие (ПНС).
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Абу Даби също така под-
крепя режима на Башар
Асад в Сирия в неговата
офанзива срещу демокра-
цията и гражданските пра-
ва, а турските официални
власти обвиниха ОАЕ, че
предлагат финансова и ло-
гистична подкрепа на теро-
ристичната група ПКК за
извършване на нападения
в Турция.

Междувременно Шарл
Сан-Про, френски полито-
лог и директор на Обсер-
ваторията за геополитичес-
ки изследвания в Париж,
също твърди, че Макрон
прави грешка, като подкре-
пя Гърция в Източното Сре-
диземноморие.

Критикувайки Макрон,
че е далеч от лидер, подхо-
дящ да представлява Фран-
ция, Сан-Про каза, че по-
зицията му е доста опасна
и насърчава Гърция и гръц-
ко-кипърската администра-

ция да засилят напрежени-
ето. Той отбеляза, че анти-
турската политика на Мак-
рон също противоречи на
обичайната политика на
Франция.

„Макрон принадлежи
към поколението, което ня-
ма познания за историята
след 1968 г., няма чувство
за историческа съвест и ко-
ето дава приоритет на емо-
циите пред (универсалната)
мъдрост“, каза Сан-Про и
добави, че емоциите не са
най-доброто ръководство по
отношение на политиката .

Той продължи с въпро-
са как Гърция би могла да
плати цената за 18 бойни
самолета тип „Рафал“, кои-
то Атина купи от Франция.

Експертът по геополити-
ка продължи, като казва,
че Вашингтон, Лондон и
Берлин се смеят на пози-
цията на Макрон като не-
разбираема.

Подигравайки се на не-
отдавнашните изказвания
на Макрон за президента
Реджеп Тайип Ердоган, Сан-
Про заяви, че е положител-
но нещо за френския пре-
зидент, че „не се сърди“ на
турския народ.

„Макрон използва Тур-
ция, за да покаже, че е си-
лен, но не е наясно, че раз-
смива голяма част от све-
та“, каза Сан-Про.

Критикувайки Макрон,
че звучи като крайнодесни
политици по въпроса за Из-
точното Средиземноморие,
Сан-Про го предупреди, че
върви по грешен път, тъй ка-
то външната политика не е
начинът да спечели избори-
те във Франция.

„Причината, поради ко-
ято Макрон прилага анти-
турска политика, може да
е заради избори“, каза той.

Отбелязвайки, че Мак-
рон не се е консултирал с

никого по отношение на
външната политика, Сан-
Про каза, че френският пре-
зидент не знае нищо за
Средиземно море и че е
погрешно Франция да под-
крепя страни като Русия,
ОАЕ и САЩ, които нямат
брегове в региона и да съз-
даде враг от Турция, която
има най-дълъг дял от сре-
диземноморското крайбре-
жие.

„Франция трябва да се
опита да постигне разбира-
телство с Турция. Може да
има разногласия, но сега
Макрон и френското пра-
вителство изпитват недо-
волство срещу турците. То-
ва е немислимо и не отго-
варя на ролята на Франция
в Средиземно море “, до-
бави Сан-Про.

Турция и Гърция имаха
разногласия по много те-
ми, но неотдавнашният въп-
рос за проучването на га-
за в Източното Средизем-
номорие засили особено
напрежението между две-
те съседки.

Гърция се опитва да бло-
кира проучването на Турция
на енергийните ресурси в
региона, който според Ан-
кара е в рамките на нейни-
те права. Атина се опита да
ограничи морската терито-
рия на Турция, опитвайки се
да я прибере към брегове-
те си въз основа на бли-
зостта на гръцките острови
до турското крайбрежие.

Анкара отдавна повтаря
целта си за преговори с Ати-
на без предварителни ус-
ловия за справедлива по-
дялба, която ще запази пра-
вата на всички страни в ре-
гиона. Турция също така за-
яви, че енергийните ресур-
си в близост до Кипър тряб-
ва да бъдат справедливо
разпределени между Турс-
ката република Северен Ки-
пър (ТРСК) и гръцко-кипър-
ската администрация.

Гръцкият премиер Кири-
акос Мицотакис обяви във
вторник, че страната му
най-накрая е готова да сед-
не на масата за преговори
с Турция.

Миналия месец гръцки
военни представители обя-
виха съвместни военни уче-
ния в Източното Средизем-
номорие, заедно с Фран-
ция, друга страна, която се
опита да обхване морската
територия на Турция. Уче-
нието, в което участваха
два френски изтребителя
„Рафал“, се проведе край
остров Крит, след като
Франция обяви, че ще за-
сили военното си присъст-
вие в региона.

В края на август Фран-
ция също беше разположи-
ла военни самолети на
гръцката страна на остров
Кипър под предлог, че про-
веждат учение с Гърция и
Италия, което беше крити-
кувано от Турция за това,
че е против договорите от
Кипър от 1960 г.
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Фигаро: Права ли е
Франция, когато подкре-
пя категорично Гърция и
Кипър в конфронтацията
им с Турция, да рискува
да постави под заплаха
отношенията си с Герма-
ния?

Адриен Дезюен: В
тези трудни времена у
нас остава ласкателното
впечатление, че Франция
спасява честта на Евро-
па. Държавите в северна-
та и в източната част на
континента изглеждат
невидими, обсебени от
желанието да изтласкат
Русия с помощта на
САЩ. Турция ловко се
промъкна в традиционно-
то американско-руско
съперничество. Благода-
рение на своята позиция
тя си позволява „да си
разиграва коня” в Среди-
земноморието, поглеж-
дайки с безпрецедентно
високомерие към Фран-
ция. Но на нея трябва да
й се напомни, че въпреки
че обикновените й въоръ-
жени сили превъзхождат
в количествено отноше-
ние френските, Франция
е ядрена държава, която
няма да допусне никаква
агресия.

Турция регулярно и
системно нарушава суве-
ренитета на Гърция и
Кипър по море и суша,
точно както Китай нару-
шава суверенитета на
своите съседи в Източно-
китайско море. Югоизточ-
на Азия може да ни се
струва далече и с основа-
ние, но Средиземно море
ни засяга непосредствено.
Ако Франция и средизем-
номорските й съюзници
не започнат да действат
сега, на Турция постепен-
но ще й бъде позволено
да се самопровъзгласи за
страж на морските ни
граници. Но свободата и
закона в Средиземномо-
рието не могат да бъдат
предоставени в ръцете на
ислямистки автократ, поел
националистически и
религиозен курс.

От 1945 г. Германия е
пацифистка държава и
това е добре. Няма да се
опитваме да я ремилита-
ризираме на всяка цена.
За съжаление, тя е
заложник на своето
силно турско малцинст-
во. Ако внезапно реши

да се присъедини към
френската военна дипло-
мация, Ангела Меркел би
си навредила. Берлин
председателства Евро-
пейския съюз в близките
шест месеца, а Европей-
ската комисия е оглавя-
вана от министъра на
отбраната на Германия,
която е от близкото
обкръжение на Меркел.

Това е още един
елемент, който трябва да
бъде взет предвид. Гер-
мания се опитва да стане
арбитър, който е абсо-
лютно безполезен във
време на изключително
напрежение, когато на
карта е поставено оцеля-
ването на Европа и
нейният авторитет. От
друга страна, челен удар
между Франция и Турция
би бил лош ход от гледна
точка на нашите германс-
ки съюзници. Но в край-
на сметка тази криза ще
ни помогне да разберем
кои са ни истинските
приятели и на кого мо-
жем да разчитаме в
случай на нанасяне на
тежък удар. Това със
сигурност не е НАТО,
чийто член е Турция.

Фигаро: А това не е
ли още един удар по
проекта на европейска-
та дипломация?

президента. Между
другото, Ердоган е изб-
рал грандиозна съдба за
народа си – да му върне
тази тежест, която е
имал в разгара на разви-
тието си през XVI век. Но
засега турската лира се
намира на своето най-
ниско ниво, той изгуби
Истанбул, а бившият му
министър-председател и
дипломатически съветник
Ахмет Давутоглу осъжда
резултатите от неговата
политика и стремежа към
хегемония.

По този начин Ердо-
ган става все по-зависим
от най-националистичес-
ката и екстремистка
фракция в Турция –
Партията на националис-
тическото действие, зад
която стоят много влия-
телните „Сиви вълци”.

Този турски ислямски
национализъм, който
възхвалява както величи-
ето на Османския хали-
фат, така и единството и
военната централизация,
създадени по времето
на Мустафа Кемал,
трябва да се приема
сериозно. Не трябва да
се подценяват действията
на турския президент по
отношение на катедрала-
та „Света София” и
църквата „Христос Спа-
сител”. Неговата програ-
ма е ислямизацията
на Европа. Етническото
и религиозно прочиства-
не в Турция имаше
своите прецеденти с
арменци, гърци и кюрди.
Ако позволим на Ердоган
да напредне дори с
няколко километра,
цялото Средиземноморие
и Балканите ще потънат
в хаос.

Адриен Дезюен:
Европейската диплома-
ция като такава никога
не е съществувала. И не
може да съществува.
Възможни и желателни
са отделни коалиции по
конкретна тематика или
програма, както беше
прекрасната френска
инициатива за провежда-
не на среща на върха на
държавите от Южна
Европа (Med 7) на Корси-
ка. Но не трябва да
забравяме, че европейс-
кото строителство още в
самото начало се отказа
от всички стратегически
амбиции. Неговата цел
още от края на 40-те
години беше да запази
американската мощ на
своя територия, за да не
се наложи никога повече
да преживее или да води
война.

Освен Франция на
генерал дьо Гол, всички
европейски държави се
съгласиха да предадат
своето политическо и
военно ръководство на
нахлулия американски
защитник. Европейският
съюз не се замисли
върху факта, че Съедине-
ните щати могат да ни

оставят на произвола на
съдбата, както го напра-
виха през 1914 и 1940 г.
Но американците се
измориха да осигуряват
в продължение на десет-
ки години скъпострува-
щата опека в Европа.
Въпреки че САЩ се
възползваха от възмож-
ността да потиснат рус-
ката военна мощ, те
искаха повече пари и по-
малко дискусии със
съюзниците.

Фигаро: Трябва ли да
приемаме сериозно
заплахите на Ердоган?

Адриен Дезюен:
Ердоган е чист популист.
Той винаги прибягва до
обиди и публични скан-
дални действия, за да
поддържа популярността
си сред масите. Но 20
години след идването си
на власт той се сблъсква
с трудности практически
на всички фронтове.
Завоеванията му в Сирия
и операциите в Либия са
повече или по-малко
успешни, насочени към
това да се отвлече об-
щественото внимание от
икономическите и поли-
тическите неуспехи на

вободата и законът в Средиземномори-
ето не могат да бъдат предоставени в
ръцете на ислямистки автократ, поел на-
ционалистически и религиозен курс. То-
ва заяви в интервю за „Фигаро“ Адриен
Дезюен, който е експерт по междуна-
родни отношения във фондация „Пон
Ньоф” – частен изследователски център.
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урция е основната
тема в дневния ред
на предстоящата
среща на Съвета на
ЕС в Брюксел. Вън-

шните министри на ЕС ве-
че обсъдиха в Берлин спи-
сък със санкции срещу Ан-
кара, съобщи френският
външен министър Жан-Ив
Льо Дриан в ефира на ра-
диостанция France Inter, с
което постави началото на
нов кръг от антитурска ис-
терия в региона, коменти-
ра Мехмед Канджъ за Ана-
долската агенция.

Ръководителят на френ-
ската дипломация изрази
несъгласие с позицията на
Анкара по Източното Сре-
диземноморие и подкрепи
позицията на Гърция, която
се опитва да разшири мор-
ската зона край бреговете
на Турция и по този начин
да контролира морските
енергийни ресурси.

Париж също е недоволен
от забавянето при изграж-
дането на газопровода в
Източното Средиземномо-
рие (EastMed), който тряб-
ва да се превърне в най-
дългия подводен газопро-
вод в света (1900 км). С не-
гова помощ Израел ще мо-
же да доставя газ за Евро-
па през южния коридор.

В същото време в края
на 2015 г. ЕС даде на под-
водния газопровод EastMed
статут на проект от общ ин-
терес (PCI). Проектът, заед-
но с Европейската комисия

Ãàçîïðîâîäúò EastMed îêàçâà íàòèñê
âúðõó Òóðöèÿ â Ñðåäèçåìíî ìîðå

и Израел, се популяризи-
ра от гръцката общност в
Кипър и Египет.

Очакваше се EastMed да
заработи през 2025-26 г., но
споразумение между Тур-
ция и Либия за огранича-
ване на морска зона в Сре-
диземно море отмени тези
планове.

На фона на последните
събития в Либия противо-
речията между Турция и
„четворката“ противници на
Турция (Франция, Египет,
Гърция и гръцки Кипър) от-
носно разработването на
офшорни полета и въвеж-
дането на тези ресурси на
европейския пазар, надх-
върлиха „енергийната кон-
куренция“. Кризата прие
формата на военна конф-
ронтация.

Дори забавянето на гло-
балния икономически рас-
теж на фона на негативно-
то въздействие на панде-
мията COVID-19 не помог-
на, което в крайна сметка
доведе до намаляване на
глобалното търсене на
енергийни ресурси. На то-
зи фон изглежда, че про-
ектът EastMed е трябвало
да мине на заден план. То-
ва обаче не се случи. Кри-
зата в региона само се вло-
ши.

Противниците на Анкара
се прегрупираха като част
от така наречения "Източ-
носредиземноморски газов
форум " (DAGF), който
включва Италия, Палести-

на и Йордания. Интерес към
участие в него проявяват съ-
що така Франция и САЩ.

Позицията на Париж и
Вашингтон доведе до еска-
лация на кризата в регио-
на, където противоречията
принуждават страните все
по-често да прибягват до во-
енна сила.

За да укрепи отбраната
на Гърция и да осигури пре-
димство при евентуална
въздушна конфронтация с
Турция, Париж обяви ско-
рошната доставка на само-
лети Rafale за Атина.

В същото време САЩ от-
мени 33-годишното ембарго
на оръжия срещу гръцката

общност в Кипър.
Ясно е, че провокациите

на Франция, ЕС, Германия
и DAGF имат за цел да про-
вокират Турция към военни
действия и да представят
Анкара като агресор.

В същото време Турция
на всички платформи дек-
ларира готовност за диалог,
докато нейните противници
действат все по-сурово и аг-
ресивно.

Процесите в Източното
Средиземноморие променят
самата система на НАТО, из-
градена по време на Студе-
ната война. Това се случва
без знанието на партньори-
те от Алианса и този въп-

рос изисква ясен отговор.
Опитът за повишаване на

рейтинга на Еманюел Мак-
рон в навечерието на пре-
зидентските избори през
2022 г. във Франция и ак-
тивното въоръжаване на
гръцката армия чрез дос-
тавка на оръжие с финан-
сова подкрепа от ОАЕ мо-
же да бъде твърде скъпо за
гръцкото правителство. Раз-
ходите са твърде високи и
правителството на Кириа-
кос Мицотакис няма да има
достатъчно средства за кон-
фронтация с Турция, дори
от набиране на средства
чрез пускане на държавни
облигации.

Държавите от Източно-
то Средиземноморие под-
писаха споразумение за
създаване на регионална
газова организация със се-
далище в Кайро, съобщи
ТАСС. Информация по то-
зи въпрос е разпростра-
нена от Министерството на
нефта и минералните ре-
сурси на Египет, където се
състоя церемонията по
подписването на Харта за
преобразуването на съ-
ществуващия газов форум
на страните от Източното
Средиземноморие в пъл-
ноценна организация с
участието на представите-
лите на седемте държави
Египет, Израел, Гърция, Ки-
пър, Йордания, Палестина
и Италия.

„Създаденият през 2019
г. форум е насочен към
сформиране на региона-
лен енергиен пазар, укреп-
ване на търговските отно-
шения и задоволяване на
търсенето и предлагането
в държавите – участнички”,
се казва в изявлението. В

Нова газова организация ще защитава интересите
в Източното Средиземноморие

него се подчертава, че но-
вата организация има за
цел да обезпечи и увели-
чи износа на природен газ
от региона на Източното
Средиземноморие в Евро-

па и други държави.
Министърът на енергети-

ката на Израел Ювал Щай-
ниц заяви по-рано, че „Из-
точно-средиземноморският
газов форум, който досега

беше само терен за дис-
кусии , на практика се
превръща в международ-
на организация”.

След подписването на
споразумението египетски-
ят министър на петрола и
минералните ресурси Та-
рик ал Мулла обяви, че ор-
ганизацията ще се стреми
да се превърне в региона-
лен енергиен център. Кай-
ро е заинтересован към
нея да се присъединят и
други държави като Фран-
ция и САЩ.

През септември 2018 г.,
след като постигна пълно
самозадоволяване, Кайро
се отказа от вноса на газ.
Освен това Египет заяви
готовността си да възоб-
нови доставките в чужби-
на. През същата година
Египет и Кипър подписаха
споразумение за прокар-
ване на тръбопровод по
дъното на Средиземно мо-
ре с цел реекспорт на
втечнен природен газ за
европейските страни. Ос-
вен това Египет изрази го-

товност за транспортира-
не на израелски газ до Ев-
ропа чрез египетски инс-
талации за втечняване на
газ. Подписан е договор с
Йордания за доставка на
природен газ за химичес-
кия комплекс в Акаба.

Преди революцията
през 2011 г. Египет не са-
мо успя да задоволи нуж-
дите от газ за сметка на
вътрешния пазар, но и да
изнесе втечнен газ за Из-
раел и Йордания. Поради
нестабилната политическа
ситуация, обаче, проучва-
телните дейности и проек-
тите за увеличаване на
производството бяха прек-
ратени. На фона на нама-
ляващия обем на произ-
водство вътрешното пот-
ребление на газ нарасна,
което доведе до недостиг
на този вид гориво в стра-
ната. В резултат на това
възниква въпросът за вно-
са му от чужбина. Преди
страната внасяше над 30
милиона кубически метра
газ на ден.



11 Геополитика 30.09.2020

Ò
урският президент
Реджеп Тайип Ердо-
ган изпращаше
ударно сигнали до
Пекин с искрената

си подкрепа за китайското
уйгурско малцинство - пре-
обладаващо тюркоезична
мюсюлманска група в Син-
дзян, която е обект на ужа-
сяващи нарушения на пра-
вата на човека.

„Инцидентите в Китай са,
казано просто, геноцид“, за-
яви Ердоган през 2009 г., ко-
гато беше министър-предсе-
дател. И това не бяха праз-
ни думи: Турция е сигурно
убежище за уйгурите, бяга-
щи от преследване, още от-
както Китайската комунис-
тическа партия пое контро-
ла над Синдзян през 1949
г., където живее една от
най-големите популации на
уйгурската диаспора в све-
та.

След това настъпи вне-
запен обрат. През 2016 г.
Турция арестува Абдулкадир
Япчан - виден уйгурски по-
литически активист, живе-
ещ в страната от 2001 г., и
инициира екстрадицията му.
През 2017 г. Турция и Китай
подписаха споразумение,
позволяващо екстрадиция,
дори ако предполагаемото
престъпление се разглежда
като такова само в една от
двете страни. От началото
на 2019 г. Турция арестува
стотици уйгури и ги изпра-
ти в центрове за депорта-
ция. И забележките на Ер-
доган станаха скучни, точ-
но както всеки материал за
уйгурите, публикуван във
вестници, контролирани от
Ердоган и неговите подд-
ръжници.

Забележителният обрат
на Ердоган има просто
обяснение: Неговият режим
и турската икономика са в
криза. Анкара разполага с
малко други приятели и раз-
чита на Пекин да оправи по-
ложението, а това налага
спазване на опорните точ-
ки за разговор с Пекин.
Проблемите на Ердоган се
увеличават: икономиката на
Турция е силно засегната от
пандемията от коронавиру-
са, която срина основния й
икономически сектор - ту-
ризма. Тъй като Ердоган за-
тяга контрола си върху цен-
тралната банка и съдилища-
та, валутните резерви се
свиват, търговският дефицит
се увеличава, а курсът на
турската лира намалява.
Някога разглеждана като
модел на демокрация и ико-
номическо развитие в ре-
гиона, Турция сега се е пре-
върнала в авторитарна дър-
жава. Според индекса на
либералната демокрация,
съставен от института V-
Dem на университета в Гьо-
теборг, Турция се нарежда
сред 20-те държави в дъно-

"Ôîðèí ïîëèñè": Êèòàé ïðåäëàãà
ñïàñèòåëåí ïîÿñ íà Åðäîãàí

то на класацията и е по-бли-
зо до Китай, отколкото до
развитите страни, към кои-
то някога се е стремяла. За-
падните компании и инвес-
титори, веднъж привлечени
от бързо развиващата се
икономика и население на
Турция, стоят настрана.

Желанието на Китай за
експанзия в Западна Азия
и Европа предлага на Ер-
доган спасителен пояс. Сът-
рудничеството се е разши-
рило експоненциално: От
2016 г. двете страни са под-
писали 10 двустранни спо-
разумения, включително в
областта на здравеопазва-
нето и ядрената енергети-
ка. Понастоящем Китай е
вторият по големина вноси-
тел в Турция след Русия. В
периода 2016 – 2019 г. Ки-
тай е инвестирал 3 млрд.
долара в Турция и възнаме-
рява да ги удвои до края
на следващата година. Па-
ричните потоци от Китай
станаха критични за режи-
ма на Ердоган и укрепиха
властта на президента в ре-
шаващи моменти. Когато
стойността на лирата спад-
на с повече от 40% през
2018 г., държавната Индуст-
риална и търговска банка
на Китай предостави на тур-
ското правителство 3,6 ми-
лиарда долара заеми за те-
кущи енергийни и транспор-
тни проекти. През юни 2019
г., когато общинските избо-
ри в Истанбул показаха на-
маляваща подкрепа за Ер-
доган, централната банка на
Китай преведе 1 милиард
долара - най-големия пари-
чен поток в рамките на су-
апово споразумение меж-
ду централните банки на
двете страни, подновено
през 2012 г. Тъй като попу-
лярността на Ердоган нама-
ля тази година на фона на
коронавирусната криза и
сериозния недостиг на ва-
лута, през юни Китай отно-
во се притече на помощ.
Сега Пекин позволява на
турските компании да из-
ползват китайския юан за
извършване на търговски
плащания, което им позво-
лява по-лесен достъп до ки-
тайска ликвидност - още ед-
на стъпка в областта на фи-
нансовото сътрудничество.

Китайската инициатива
„Един пояс, един път“ пред-
лага на Турция източник на
свежи пари, а на Пекин -
стратегическа подкрепа в
Средиземно море. Като
част от инициативата за из-
граждане на инфраструкту-
ра, Турция завърши желе-
зопътната линия от Карс в
източна Турция през Тбили-
си до Баку на Каспийско
море, откъдето се свързва
с транспортните мрежи до
Китай. През 2015 г. китайс-
ки консорциум купи 65% от
третия по големина контей-

нерен терминал в Турция -
Кумпорт в Истанбул, зае-
майки ключова позиция в
контейнерните превози. Ки-
тайските инвеститори също
помогнаха за спасяването
на лошо управляваните ме-
гапроекти на Ердоган. През
януари 2020 г. китайски кон-
сорциум купи 51% от моста
"Явуз Султан Селим", свър-
зващ Европа и Азия през
Босфора, след като прогно-
зите за приходите се про-
валиха и италианско-турски-
ят консорциум, контроли-
ращ моста, поиска да на-
пусне.

Проектите на „Един по-
яс, един път” помагат за ук-
репването на Ердоган по
други начини. Те подкрепи-
ха стратегията на Турция да
се утвърди като транспор-
тен коридор и лансираха по-
литическия бранд на Ердо-
ган, представяйки го като
човек, който може да раз-
вива инфраструктура, да
привлича средства и да се
захваща с мащабни проек-
ти. И парите продължават
да идват: Тази година китай-
ската корпорация за заст-
раховане на износа и кре-
дитите (Export and Credit
Insurance Corp.) задели 5 ми-
лиарда долара за фонда за
благосъстояние на Турция,
който ще се използва за
проекти на „Един пояс, един
път. Липсата на прозрачност
и отчетност на фонда по-
раждат допълнителни опа-
сения относно това къде
отиват парите и способност-
та на Турция да ги връща.

Енергетиката, друг сек-
тор, чието развитие е от
ключово значение за власт-
та на Ердоган, получи още
по-големи инвестиции под

шапката на „Един пояс,
един път”. Китай осигурява
1,7 милиарда долара за из-
граждането на въглищна
електроцентрала в Хунутлу
на Средиземно море, като
се очаква след пускането
й в експлоатация да про-
извежда 3% от електричес-
твото в страната. Анкара
планира да подпише сдел-
ка с китайската държавна
ядрено-енергийна корпора-
ция за изграждане на тре-
тата атомна централа в Тур-
ция.

Освен инфраструктурата,
китайско-турското сътрудни-
чество включва задълбоча-
ване на двустранните воен-
ни връзки и връзки в област-
та на сигурността, включи-
телно в разузнаването и ки-
берсигурността. Турската ба-
листична ракета "Бора" - по
модел на китайската ракета
В-611, въведена през 2017 г.
и използвана в турската во-
енна операция срещу Кюр-
дската работническа партия
(ПКК) през май 2019 г., е про-
дукт на двустранно сътруд-
ничество в областта на отб-
раната. Китайски офицери
участваха във военното уче-
ние в Ефес през 2018 г.

Компанията „Хуауей”, ко-
ято е определена за запла-
ха за националната сигур-
ност в Съединените щати и
на други места заради връз-
ките си с китайското пра-
вителство и военните, не
среща подобна съпротива в
Турция. Делът й на турския
пазар е нараснал от само
3% през 2017 г. до 30 % през
2019 г. Твърденията за из-
ползването на китайска те-
лекомуникационна инфрас-
труктура за държавно наб-
людение и потискане са

особено обезпокоителни в
Турция, където населението
разчита на информация в
интернет и социалните ме-
дии заради строгия контрол
върху други информационни
източници. Друга китайска
технологична компания ZTE
пое през 2016 г. над 48% от
Netas - основен производи-
тел на телекомуникационно
оборудване в Турция, Netas
управлява ключови проекти,
включително телекомуника-
циите на новото летище в
Истанбул и цифровизация-
та на националните здрав-
ни данни.

Засега укрепването на
отношенията между Китай
и Турция изглежда е от пол-
за и за двете страни. Ки-
тай е намерил силна стра-
тегическа опора в Турция -
член на НАТО с голям па-
зар на енергия, инфраструк-
тура, отбранителни техноло-
гии и телекомуникации на
кръстопътя на Европа, Азия
и Африка. За Турция и Ер-
доган Китай предоставя
силно необходимите ресур-
си за финансиране на важ-
ни мегапроекти и поддър-
жане на икономическо лус-
тро, въпреки тежката реал-
ност, която се крие отдолу.
Също толкова важно е, че
парите от Китай помагат на
Ердоган да избегне търсе-
нето на помощ от домини-
рани от Запада институции
като Международния валу-
тен фонд, което ще изиск-
ва от него да се ангажира
с реформи и други мерки,
които биха могли да подко-
паят неговия неограничен
контрол върху икономика-
та на страната.

Айча АЛЕМДАРОГЛУ,

"Форин полиси"
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À
чат противници на прези-
дента Реджеп Ердоган в
цяла Европа. Когато
въпросът стигна и до
Австрия, властите обеща-
ха да сложат край на
тази практика, пише
„Дойче веле”.

Изглежда властите в
Австрия се захванаха
сериозно с две чужди
разузнавателни служби,
действащи на нейна
територия. В края на
август Виена обяви, че е
изгонила от страната
руски дипломат по обви-
нение в шпионаж –
безпрецедентна мярка от
страна на Австрия спря-
мо Москва. В началото
на септември австрийс-
ките власти обявиха, че
са задържани двама
души, които са си приз-
нали, че работят за
Националната разузнава-
телна служба на Турция
(MIT). Изявлението на
правителството по този
случай беше доста рязко:
„Няма място в Австрия
за турския шпионаж”,
заяви по този повод на
извънредна пресконфе-
ренция в началото на
септември вътрешният
министър Карл Нехамер.

Съгласно твърденията
на Федералната служба
за защита на конституци-
ята и борбата с терориз-
ма, MIT е вербувала
агент, който трябвало да
следи граждани на Авст-
рия с турски корени и
граждани на Турция,
живеещи на австрийска
територия. Местните
медии писаха тогава, че
шпионинът е жена с
турски произход.

Австрийските контра-
разузнавачи са попадна-
ли на следите ? след
масов бой в квартал
„Фаворитен” във Виена
между турски национа-
листи и кюрдски протес-
тиращи в края на юни
тази година. Много бързо
канцлерът обвини за
инцидента „външни сили”,
имайки предвид именно
Анкара.

„Ние няма да допус-
нем конфликтите да
бъдат пренесени от
Турция в Австрия и по
нашите улици да си
изясняват отношенията
чрез насилие”, заяви
Себастиан Курц.

В отговор на това
Турция обвини австрийс-
ката страна, че не прави
достатъчно за преследва-
нето на „терористите”,
както Анкара нарича
членовете и симпатизан-

генти на турските
специални служ-
би шпионират,
вербуват инфор-
матори и отвли-

Приложението „Турция днес“ използва следните
информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА,

ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

Òóðñêîòî ðàçóçíàâàíå ñúçäàâà
ãðèæè íà åâðîïåéñêèòå ñëóæáè

тите на забранената в
Турция Кюрдска работни-
ческа партия (ПКК).

Виена е смятана за
„столица на шпионажа”
още от времето на Сту-
дената война. Смята се,
че австрийските силови
структури не предприе-
мат нищо, за да преуста-
новят действията на
чуждите разузнавания.
Изключения се прави
само в случаите, когато
тази дейност е насочена
срещу самата Австрия.
Местните наблюдатели са
убедени, че правителст-
вото на страната е било
принудено да действа
след поредица инциден-
ти, включително кибера-
таката срещу австрийско-
то външно министерство
през февруари 2020 г. и
убийството на чеченския
блогър Мамихан Умаров
през юли тази година.

Тези инциденти, както
и случаят с участието на
турското разузнаване са
принудили властите да се
активизират, смята авст-
рийският експерт по
дейността на специални-
те служби Томас Риглер.
Самите власти на Авст-
рия признават, че целта
на турските спецслужби
едва ли е била дестаби-
лизиране на обстановка-
та в друга държава, а по-
скоро получаване на
информация за противни-
ците на режима на Ердо-
ган, както твърди самият
вътрешен министър
Нехамер. Той отбеляза,
че по време на протести-
те на кюрдите турските
националисти активно са
правили видеозаписи.

Тези кадри по-късно са
били използвани срещу
демонстрантите от стра-
на на турските специални
служби. Това лято турски-
те гранични власти са
задържали 35 граждани
на Австрия с турски
произход, за които се
предполага, че са участ-
вали във въпросната
демонстрация. На задър-
жаните били показвани
кадри от протеста във
Виена и са им повдигна-
ти различни обвинения.

Турската разузнава-
телна служба MIT е
обединение между вът-
решното и външното
разузнаване на страната,
като, разбира се, турски-
те агенти не работят
единствено на територия-
та на Австрия. Информа-
ция, че MIT вербува
информатори сред емиг-
рантските общности,
които да следят за крити-
ци на Ердоган, постъпва
от цяла Европа. Работата
е концентрирана основно
в онези държави от ЕС,
където има компактно
население с турски
произход.

Дейността на MIT
неведнъж е била обект
на международни сканда-
ли, включително и в
Германия. Най-големият
от тях избухва през 2017
г., когато става ясно, че
стотици турски граждани,
живеещи на немска
територия, са били обект
на подслушване и следе-
не от страна на MIT.
Ръководителят на турско-
то разузнаване предава
по време на лична среща
с германския си колега

Бруно Кал списък с
повече от 300 имена на
хора с техните лични
данни, телефонни номе-
ра, снимки и адресна
регистрация. Според
турските служби, това са
лица, свързани с органи-
зацията на Фетулах
Гюлен, който е обвинен в
опита за държавен прев-
рат в Турция през 2016 г.

На опита тези хора да
бъдат обявени за теро-
ристи Кал заявил недвус-
мислено: „Досега не им
се удаде да ни убедят.”

Нещо повече - герман-
ските контраразузнавачи
дори информирали лица-
та от списъка, че турски-
те служби ги следят.

През есента на 2018 г.
по улиците на Берлин,
според оплакване на
германски политик с
турски произход, се е
движил автомобил със
стикер на отдела на
турското вътрешно ми-
нистерство за борба с
тероризма. Турците в
Германия смятат, че по
този начин се цели да
бъдат сплашени против-
ниците на Ердоган. През
същата година в Берлин
е арестуван служител на
местната полиция по
обвинение, че е вербуван
от агенти на MIT. Той
трябвало да изпраща в
Анкара имена, адреси и
други сведения за тези,
които представляват
интерес за турските
власти. Информацията е

използвана после за
оказване на натиск върху
хората.

В други държави
агентите на MIT действат
доста по-агресивно. В
Косово през март 2018 г.
бяха отвлечени шест
човека, които впоследст-
вие са откарани принуди-
телно в Турция. И шести-
мата са учители в местно
учебно заведение, което
се смята за идеологичес-
ки близо до движението
на Гюлен.

По данни на правоза-
щитните организации, от
2016 до 2020 година
агентите на турските
специални служби са
отвлекли и откарали в
Турция 31 души от Швей-
цария, Украйна, Молдова,
Казахстан, Пакистан,
Азербайджан, Малайзия,
Бирма и Габон.

Властите в Австрия не
биха искали страната да
попадне в този списък,
даде да се разбере
министър Нехамер.

„Австрия се превърна
в мишена на турския
шпионаж. Засечени са
опити за оказване на
влияние върху отделни
граждани, организации и
джамии. Ръцете на Ердо-
ган стигнаха и до виенс-
кия квартал „Фавори-
тен”, което е отрова за
интеграцията. Ние няма
да търпим такова влия-
ние”, категоричен е
австрийският вътрешен
министър.
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Øâåéöàðèÿ å ãîòîâà äà ñòàíå äîìàêèí
íà ñðåùà íà âèñîêî ðàâíèùå ìåæäó
Àðìåíèÿ è Àçåðáàéäæàí

Êîíôëèêòúò â Íàãîðíè Êàðàáàõ - Êðåìúë
ïðèçîâà äà íå ñå "íàëèâà ìàñëî â îãúíÿ"

Снимки Пресфото БТА

Ïóòèí: Óïðàæíÿâà ñå "áåçïðåöåäåíòåí
âúíøåí íàòèñê" âúðõó Áåëàðóñ

Американският държавен секретар Майк Помпейо и гръцкият премиер
Кириакос Мицотакис посетиха вчера военноморската база в Суда на о.
Крит. Помпейо заяви, че САЩ силно подкрепят диалога между Гърция и
Турция - "две съюзнички от НАТО", за преодоляване на спора им за

зоните за проучвания за въглеводороди в Източното Средиземноморие.

От 5 до 18 октомври
учениците от всички видове
училища в Москва ще бъдат
в двуседмична ваканция, в
опит да бъде ограничено
разпространението на новия
коронавирус. Това се казва в
публикувана вчера заповед
на кмета на руската столица
Сергей Собянин. Детските
градини ще продължат
работа в обичайния си
режим. През ученическата
ваканция няма да има
дистанционни занятия, но
учениците ще могат да
повторят вече преподадения
материал и по желание да
усвоят нов чрез т. нар.
Московско електронно
училище. Кметът призова
родителите да обяснят на
децата си, че е добре да
прекарат ваканцията у дома
или на вилата, че могат да
се разхождат из парковете,
но не бива да посещават
търговски центрове и да се
возят в обществения
транспорт.

Стотици хиляди деца
влязоха вчера отново в
класните стаи за присъстве-
но обучение в началните
училища в Ню Йорк. След
двукратно отлагане училища-
та в най-многолюдния град в
САЩ ще бъдат отворени на
фона на възраженията на
директори, според които
решението на градската
управа ги затруднява в
набирането на персонал.
Родителите имат избор да
оставят децата си изцяло на
дистанционно обучение. В
петък делът на решилите
това е бил 48 на сто -
увеличение от 30-те процен-
та 6 седмици по-рано.

Властите
в белгийската столица
Брюксел са решили до второ
нареждане да затворят
публичните домове и да
забранят уличната проститу-
ция. Мярката се налага като
част от усилията за огранича-
ване на епидемията от COVID-
19. В края на юни проститут-
ките в града получиха отново
правото да работят, след като
се наложи да прекъснат през
март при избухването на
пандемията. Миналата година
Белгийската национална
банка съобщи, че е поставен
нов рекорд на годишните
разходи за проституция в
страната и за 2018 г. за тази
цел са били изхарчени над
един милиард евро.

Íàêðàòêî

:
Руският президент Вла-

димир Путин заяви вчера,
че се упражнява "безпреце-
дентен външен натиск" вър-
ху Беларус, разтърсвана от
масови протести срещу
президента Александър Лу-
кашенко от самото му ос-
порвано преизбиране на
поста в началото на мина-
лия месец, предаде АФП.
Агенцията припомня, че из-
борните резултати не бяха
признати от ЕС и САЩ.

"С оглед на трудната си-
туация, в която се озова Ре-
публика Беларус, включи-
телно в условията на безп-
рецедентен външен натиск

Кремъл е уверен, че
изявленията за евентуална
военна подкрепа за Азер-
байджан и Армения, които
са в конфликт заради
Нагорни Карабах, само
добавят масло в огъня.
Страните трябва да бъдат
убедени да се върнат към
политико-дипломатическия
начин на уреждане на
спора. Такова изявление
направи прессекретарят
на руския президент
Дмитрий Песков, предаде
Епицентър

"На първо място Кре-
мъл изхожда от необходи-
мостта от скорошно прек-
ратяване на огъня и воен-
ните действия. Всякакви
изявления относно някаква
военна подкрепа или
военна дейност недвусмис-
лено добавят масло в
огъня. Категорично сме
против това и не сме
съгласни с тази формули-
ровка на въпроса", подчер-
та говорителят на Кремъл.
"Призоваваме всички
държави, особено страни-
те партньори, като Турция,

след президентските избо-
ри, бих искал отново да пов-
торя: отношенията между
Русия и Беларус не се вли-
яят нито от времето, нито
от конюнктурата, и почиват
на здрава основа" , каза Пу-
тин във видеообръщение
към участниците в руско-бе-
ларуски "Форум на региони-
те". Руският президент при-
помни, че в разговор с бе-
ларуския си колега в Сочи
на 14 септември двамата са
се разбрали "по-енергично
да стимулират осъществява-
нето на взаимноизгодни
проекти" между отделни ре-
гиони в страните си. ç

Áèâøà ìàêåäîíñêà ìèíèñòúðêà å â çàòâîðà
çàðàäè ìåðöåäåñ çà 600 000 åâðî

Гордана Янкулоска,
бивша министърка на
вътрешните работи в
Северна Македония,
влезе в женското от-
деление на скопския
затвор Идризово. Тя
беше осъдена на 4 г.
затвор за незаконна-
та покупка на брони-
ран мерцедес за поч-
ти 600 000 евро за бив-
шия премиер Никола
Груевски ,  предаде
Епицентър.

За скандалната по-
купка са осъдени и
бившият зам.-минис-

Германската
канцлерка Ангела
Меркел поставя

маската си преди
да говори в

парламента за
новия бюджет на

страната.
Междувременно
тя призова за

"незабавно
спиране на огъня"

в Нагорни
Карабах. В два

отделни разговора
по телефона с

ръководителите на
Армения и на
Азербайджан

Меркел е
изтъкнала, че има
спешна необходи-
мост от връщане

на масата за
преговори.

тър на вътрешните ра-
боти Гьоко Поповски,
който вече е в затво-
ра, както и Груевски,
който избяга в Унга-
рия. Бившият премиер
получи още една при-
съда от една и поло-
вина години затвор,
съобщава "Независен
весник". Един ден след
като бившият минис-
тър на вътрешните ра-
боти Гордана Янкулос-
ка бе изпратена да из-
лежи присъдата си от
четири години в затво-
ра, бе обявена и при-

съдата на бившия ми-
нистър на транспорта
и съобщенията Миле
Янакиески по делото
"Насилие в Център".
Според решението на
съда по това дело бив-
шият премиер Никола
Груевски е осъден на
една и половина годи-
ни затвор, а Миле
Янакиески получава
една година условна
присъда, ако четири
години след присъда-
та не извърши прес-
тъпление, отбелязва
изданието. ç

да направят всичко, за да
убедят противоположните
страни да прекратят огъня
и да се върнат към мирно
уреждане на този дългого-
дишен конфликт с полити-
чески и дипломатически
средства", цитира агенция-
та думите на Песков.

Анкара е готова да
подкрепи Баку както на
масата за преговори, така
и на бойното поле, заяви
турският външен министър
Мевлют Чавушоглу в
рамките на посещение в
посолството на Азербай-
джан в страната, предаде
РИА Новости. "Искаме
(въпросът за Нагорни
Карабах) да бъде разре-
шен радикално. Положих-
ме много усилия за това,
но без резултат. Винаги
сме били близо до Азер-
байджан - както на бойно-
то поле, така и на масата
за преговори. Ще продъл-
жим с тази солидарност",
увери Чавушоглу.

Кореспондент на рус-
кия в. "Известия" съобщава
за "стихийна евакуация" от

административния център
на Нагорни Карабах -
Степанакерт. Според
информация на изданието
хората масово се насочват
към арменската столица
Ереван. "Изпращат ги
веднага, без да имат
роднини там, нищо. Но им
казват, че със сигурност
ще бъдат посрещнати там.
Властите в Ереван се
организират", уверява
кореспондентът на вестни-
ка, като допълва, че
напускащите Степанакерт
се извозват "напълно
безплатно" до Ереван.

Междувременно гене-
ралният секретар на ООН
Антониу Гутериш разговаря

вчера чрез видеовръзка с
президента на Азербай-
джан Илхам Алиев и
премиера на Армения
Никол Пашинян и призова
за незабавно спиране на
огъня в Нагорни Карабах и
връщане на масата на
преговорите. От своя
страна швейцарското
външно министерство
заяви, че Швейцария
подкрепя усилията на
Минската група, насочени
към решаването на конф-
ликта в Нагорни Карабах
по пътя на преговорите и
е готова да стане домакин
на среща на високо рав-
нище между Армения и
Азербайджан. ç

Възрастна арменка седи в
мазето, за да се предпази
от обстрел срещу Степана-
керт, административен
център на Нагорни Карабах.
Във вторник сутринта в
града прозвуча сирена
за опасност от въздушна
атака, но такава
не последва.
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Легендарният български
борец Боян Радев не е
голям оптимист за бъде-
щето на българския спорт.
Двукратният олимпийски
шампион, който навърши
78 години през февруари,
бе гост на представянето
на книгата "България на
Олимп - спортните герои
на една нация". "Това е
най-великото нещо, което
виждам от много години.
Истински спортисти,
шампиони и много хубави
хора. За големи успехи в
бъдеще не мога да говоря,
защото младото поколе-
ние не му се натоварва
много, не искат да трени-
рат, а искат медали да
имат. Не може, в живота
трябва да си общ работ-
ник, ако искаш да станеш
инженер или кмет някъде",
заяви пред Sportal  голе-
мият шампион.

За първи път в истори-
ята книга събра на цере-
мония над 150 олимпийски
шампиони и медалисти.
Легендите присъстваха на
представянето на книгата
"България на Олимп -
спортните герои на една

Цветана Пиронкова
вече премина граница-
та от впечатляващите
5 милиона долара, спе-
челени от наградни
фондове през профе-
сионалната си карие-
ра. Това стана факт
след победата й в два
сета над германката
Андреа Петкович в
първия кръг на "Ролан
Гарос". Този успех до-
несе на пловдивчанка-
та 84 000 евро от па-
ричния награден фонд
на Откритото първен-
ство на Франция.

Пиронкова дебюти-
ра в професионалния
тенис през 2005 г. От-
тогава до началото на
"Ролан Гарос" тя беше
натрупала 4 922 095 до-
лара. Със заработено-
то от победата над
Петкович пловдивчан-

Áîÿí Ðàäåâ: Íà ìëàäèòå íå èì
ñå òðåíèðà, à èñêàò ìåäàëè

Ïèðîíêîâà ïðåìèíà âïå÷àòëÿâàùà
ãðàíèöà îò 5 ìèëèîíà äîëàðà

За първи път в историята книга събра на церемония
над 150 олимпийски медалисти на България

Цветана Пиронкова и Серина Уилямс ще трябва да излъчат победителка
във втори за годината турнир от Големия шлем

Капитанът на нацио-
налния отбор
на Унгария
Балаш Джуджак, както и друг от
класните играчи на маджарите -
Ласло Клайнхайслер, не бяха
повикани от селекционера Марко
Роси за решителния бараж с
България за Евро 2020 на 8
октомври. Изненадата в състава
е Норберт Кьонвеш от Залаегер-
сег, който може да дебютира за
националния отбор на Унгария на
31 години. "Исках да повикам
Клайнхайслер, но не можах, тъй
като има лични проблеми. Ако
той иска, може да ви отговори
какви са причините", заяви
италианският специалист. "Би
било добре да обещая, че ще
победим България в баража и
след това Сърбия и Русия в
Лигата на нациите, но не мога да
заявя такова нещо. Искам да
видя бойци. Ако играем футбол,
както ние можем, ще напуснем
терена с вдигнати глави, дори
резултатът да не е благоприятен
за нас", допълни 56-годишният
италианец.

Шампионът Ливърпул
направи обрат и срази
у дома Арсенал с 3:1 в дербито
от третия кръг на английската
Висша лига. Това бе четвърта
поредна победа за футболистите
на Юрген Клоп този сезон във
всички турнири. В началото
гостите изненадващо поведоха в
25-ата минута с известна доза
късмет, като точен бе Александ-
ре Лаказет. "Червените" отвърна-
ха три минути по-късно, когато
Садио Мане изравни. Играчите
на Юрген Клоп стигнаха до
пълен обрат в 34-тата минута -
Александър Арнолд вкара за 2:1.
Мърсисайдци продължиха да
доминират и в 88-ата минута
оформиха крайното 3:1.

Още една изненада
на "Ролан Гарос". Поставеният
под №4 Даниил Медведев
сензационно отпадна от Мартон
Фучович. Унгарецът го елимини-
ра още в първия кръг  след 4:6,
6:7(3), 6:2, 1:6. 24-годишният
руснак все още не може да
запише успех на "Ролан Гарос",
като отпадна на старта за
четвърта пореден път.

:
Íàêðàòêî

Трима от великите български спортисти (от ляво надясно) - Боян Радев, Петър Киров и Нораир Нурикян

ката има в своя баланс
спечелени 5 006 095 до-
лара. За сравнение,
през професионалната
си кариера до момен-
та Григор Димитров е
заработил 18 743 831
долара от наградни
фондове.

В мач от втория
кръг в Париж българс-
ката тенисистка ще се
изправи срещу Сери-
на Уилямс, която я по-
беди на четвъртфина-
лите на US Open само
преди няколко седми-
ци. "Очертава се да бъ-
де труден мач. Срещу
Серина условията ще
са различни. Турнирът
е различен. Всеки дву-
бой е различен", ко-
ментира Цвети пред
БНТ.

"Предизвикателст-
вото е "Ролан Гарос" да

се провежда в края на
септември. Времето е
студено и влажно. То-
ва определено е проб-
лем, както за самите
кортове, така и за топ-
ките защото стават
много тежки. Трябва да
се приспособим. Нали
за това сме професи-
оналисти. В този мач
се справих. За след-
ващия се надявам да
не вали. Може би ня-
ма да се стопли, но по-
не да не е толкова
влажно", допълни Пи-
ронкова.

23-кратната шампи-
онка от "Големия шлем"
Серина Уилямс очаква
дълъг двубой с най-
добрата българска те-
нисистка. "Пиронкова
играе добре, но също
и аз. Готова съм да се
изправя срещу нея, а

тя също ще бъде гото-
ва. Ще бъде дълъг мач
и тя ще успее да вър-
не много топки, но съ-

щото важи и за мен",
коментира Уилямс
след победата си в
първи кръг над друга

американка - Кристи
Ан, която елиминира в
самото начало и на US
Open. ç

Президентът на Славия
Венцеслав Стефанов комен-
тира първия успех за сезо-
на, след като "белите" над-
виха Царско село с 1:0 на
"Овча купел" в последния
мач от седмия кръг на Пър-
ва лига. "Имаше криза. На-
дявам се да я преодолява-

Âåíöè Ñòåôàíîâ: Íîâèÿò òðåíüîð å çàíàÿò÷èÿ
ме вече. Виждате, че и пър-
вото полувреме играхме ко-
лебливо. Второто започна-
ха да действат както тряб-
ва и резултатите дойдоха.
Това е футболът. Някой път
дребните камъчета обръщат
каруцата. В случая така се
получи. Първият мач не

тръгна добре. Вторият - два
автогола и пак загуба", спо-
дели Стефанов.

Босът на Славия разяс-
ни и защо още Александър
Тарханов не е подписал до-
говор като треньор."Надя-
вам се след паузата да бъ-
де вече на пейката. Той по-

добре от мен знае какво
трябва да направи. Треньор
с много опит, занаятчия. Ако
трябват нови футболисти,
ще се прецени. Треньорите
сядат, разговаряме и ако
трябва, ще търсим", заяви
босът на "белите" за новия
треньор. ç

нация". Луксозното 400-
странично издание събра
30 от общо 41 олимпийски
шампиони на България.
Книгата описва спортните
герои на нацията от
летните игри Токио 1964
до Рио де Жанейро 2016.
Сред спортните легенди
на България присъстваха:
Боян Радев, Петър Киров,
Валентин Йорданов,
Армен Назарян, Нораир
Нурикян, Иван Иванов,

Петър Лесов, Екатерина
Дафовска, Йорданка
Благоева, Мария Грозде-
ва, Йордан Йовчев, Кра-
симир Дунев, Румяна
Нейкова, гимнастички от
двата ансамбъла по
художествена гимнастика.

Олимпийският шампион
по бокс от Москва 80
Петър Лесов изрази
своето задоволство, че се
е видял с толкова много
известни български спор-

тисти. "Страхотен празник,
много съм щастлив! Ние,
българите, сме трудолю-
бив народ. Много се
промениха нещата с тия
телефони, дискотеки....
Премахнаха казармата...
Сега има много кадърни
хора, но в бокса стигат до
18 години и после се
губят. Винаги ще има
шампиони, но трудно ще
се върне онова време",
заяви Петър Лесов. ç

,



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

15 30.09.2020

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26

email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg

web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20

Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ

946-19-02

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Голямата политика
Володя СТРАТИЕВ
Светлана МИХОВА

Съботник
Теменужка ХРИСТОВА

Бони НЕМСКИ

Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg

Рекламите и обявите се заплащат

авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД

Счетоводство, Каса
944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Лява политика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Общество и култура" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия

със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "За историята свободно" (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "Лява политика" (п)
02.30 "Дискусионен клуб" (п)
03.50 "Студио Икономика" (п)
04.50 "Не се страхувай"  (п)
05.50 "Общество и култура" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 - тв филм

/16 епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните - Храна от

водата /2 част/
15.15 Влакът на динозаврите - анимаци-

онен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър
22.00 Бригада - тв филм /8 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с Митко Павлов /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Вечната музика /п/
04.25 Търсачи на реликви 3 - тв филм

/16 епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 2,
еп. 14

06.00 "Трансформърс: Роботи под прик-
ритие" - анимация, сериал, с. 3,
еп. 5

06.30 "Лице в лице" /п./

07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Антон Хекимян

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

2, еп. 97
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 52 - 54
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сери-

ал, с. 14, еп. 58
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.

3, еп. 71
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разслед-

вания" - сериал, с. 19, еп. 15
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 31
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 40

bTV Action

05.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 24
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал,
еп. 7 - 10

08.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 24
09.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 7
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 4, еп. 8
11.00 "Последният кораб" - сериал, с. 5,

еп. 6
12.00 "Стоте" - сериал, с. 4, еп. 11
13.00 Премиера: "Измамна съблазън" -

трилър, драма (тв филм, Канада,
2017), режисьор Скот Белиа, в
ролите: Чандра Уест, Стив Бакич,
Кейт Спроул, Луси Гест и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 25
16.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 8
17.00 "Стоте" - сериал, с. 4, еп. 12
18.00 "Последният кораб" - сериал, с. 5,

еп. 7
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - се-
риал, с. 4, еп. 9

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал,
еп. 12 (последен)

21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Шампионска лига"
22.00 УЕФА Шампионска лига, пряко:
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 Шампионска лига, обзор
01.15 УЕФА Шампионска лига /запис/
02.45 "Изчезнали" - сериал, еп. 12
03.45 "Последният кораб" - сериал, с. 5,

еп. 7
04.30 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Гранд" /п./ - сериал
06.00 "Гранд" - сериал, еп. 7, 8
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета"

/п./ - сериал
08.30 "Супер екипаж" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Турски за начинаещи" - приклю-

ченски, романтичен, юношески (Гер-
мания, 2012), режисьор Бора Даг-
текин, в ролите: Йозефин Пройс,
Елиас М`Барек, Анна Щиблих, Ад-
нан Марал, Соня Герхард, Гюнтер
Кауфман и др.

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

сериал
14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 15, 16
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 90
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 43

20.30 "Преспав" - сериал, еп. 65, 66
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с. 2, еп.

14, 15
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 13, 14
00.00 "Турски за начинаещи" /п./ - прик-

люченски, романтичен, юношески
(Германия, 2012)

02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.30 "Звездите отблизо" - биографична
рубрика

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с. 3, еп.
10, 11

08.00 "Отряд самоубийци" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2016),
режисьор Дейвид Ейър, в ролите:
Уил Смит, Джаред Лето, Марго
Роби, Вайола Дейвис, Скот Истууд,
Джай Кортни, Джей Хернандес, Ка-
ра Делавин, Лони Лин-Комън, Аде-
уале Акиной Агбадже, Джоуел Ки-
наман и др.

10.45 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп.
1, 2

13.00 "Сватбено проклятие" - трилър (тв
филм, САЩ, 2018), режисьор Сам
Ървин, в ролите: Ана Хъчисън, Одри
Ландърс, Лейни Маколи, Мелиса
Болона и др.

14.45 "Убийствена любов" - трилър (тв
филм, САЩ, 2017), режисьор Алън
Дарней, в ролите: Барби Кастро,
Брайън Грос, Джейсън Кук, Тейлър
Кастро, Дина Майър и др.

16.30 "Отмъщение: Любовна история" -
екшън, криминален, драма (САЩ,
2017), режисьор Джони Мартин, в
ролите: Никълъс Кейдж, Ана Хъчин-
сън, Талита Бейтман, Дон Джонсън,
Дебора Кара Ънгър, Джошуа Ми-
кел, Джо Октърбек

18.45 "Ченгето от Белвил" - комедия,
криминален (Франция, 2018), ре-
жисьор Рашид Бушареб, в ролите:
Омар Си, Луи Гузман, Ерик Ебуане,
Исака Савадого, Жюли Ферие, Франк
Гастамбид и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Седем" - криминален, психотрилър

(САЩ, 1995), режисьор Дейвид Фин-
чър, в ролите: Брад Пит, Морган
Фрийман, Кевин Спейси, Гуинет
Полтроу, Ричард Раундтрий [14+]

23.30 "Петдесет нюанса сиво" - романти-
чен, драма (САЩ, 2015), режисьор
Сам Тейлър-Джонсън, в ролите:
Дакота Джонсън, Джейми Дорнан,
Дженифър Ийли, Люк Граймс [14+]

02.00 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 12,
13 (последен)

04.00 "Убийствена любов" - трилър (тв
филм, САЩ, 2017), режисьор Алън
Дарней, в ролите: Барби Кастро,
Брайън Грос, Джейсън Кук, Тейлър
Кастро, Дина Майър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериал
13.30 "Остани с мен" - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера)
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (пре-

миера) - сериал, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ал, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 7
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

07.10 "Загадки при разпродажби: Доспе-
хи на смъртта" - мистерии с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Албум
на смъртта" - мистерии с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др.

11.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 9, 2 епизода

13.00 "Инстинкт" - трилър с уч. на Антъни
Хопкинс, Джон Аштън, Мора Тиър-
ни, Куба Гудинг мл., Доналд Съдър-
ланд, Джордж Дзъндза и др.

15.20 "Rogue One: История от Междузвез-
дни войни" - приключенски екшън с
уч. на Фелисити Джоунс, Диего
Луна, Алън Тъдик, Дони Йен, Фо-
рест Уитакър, Мадс Микелсън /п/

18.00 "Автобус 657: Обирът" - екшън с уч.
на Робърт Де Ниро, Джефри Дийн
Морган, Кейт Босуърт, Дейв Баутис-
та, Джина Карано и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 14

21.00 "Карибски пирати: На края на све-
та" - приключенски екшън с уч. на
Джони Деп, Орландо Блум, Кийра
Найтли, Джонатан Прайс, Джефри
Ръш, Джак Дейвънпорт, Чоу Юн
Фат, Том Холандър, Бил Най и др.

00.10 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 14 /п/

01.00 "Красив ум" - драма с уч. на Ръсел
Кроу, Ед Харис, Дженифър Конъли,
Кристофър Плъмър, Пол Бетани и
др. /п/

Тв програма - сряда, 30 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Слаби превалявания
Днес ще бъде ветровито, със значителна облачност, намаляваща

по-съществено в Дунавската равнина, където западният вятър ще бъде
силен. Почти без валежи или със слаби превалявания само на отдел-
ни места в планините.

Сутрин ще бъде хладно, с температури от 6 до 11 градуса, в мес-
тата с вятър до 12-13 градуса.

В четвъртък ще бъде облачно, на места отново ще превали дъжд,
но предимно слабо и главно в планините и Северна България.

През деня температурите ще са от 16 до 22 градуса. Вятърът ще
стихне и ще се ориентира от югозапад.

В петък ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на
облачността, по-значителни преди обяд над северните райони. Мини-
малните температури ще бъдат от 7 до 12, а дневните ще се повишат
и ще достигнат 21 до 26 градуса.

През почивните дни повишението на температурите ще продължи и
те ще достигнат 25 до 30 градуса в събота и до около 32 градуса в
неделния ден. Облачността ще бъде променлива, предимно средна и
висока, но почти без валежи.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Седем" - криминален, психо-
трилър, в ролите: Брад Пит, Морган Фрийман, Кевин

Спейси, Гуинет Полтроу, Ричард Раундтрий и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 184

ВОДОРАВНО: "Гераците". Имаго. Мелатонин. Лак.
"В окото на бурята". Дара. Ерато. Ит (Емилия-Со-
фия). Липан. Лонан. Но. Ни. Граве (Дмитрий). Инар
(Гюстав). Лата. Ад. Сали. Мусинак (Леон). Нако. Ви-
лани. АНАНОВА. Каре. Арат. Лам. Кацарова (Сил-
вия). Имола. Икили. Ив (Артър). Ния. Етикет. Ле
(Иван). Екарисаж. "Коло Коло". Окала. Ливадина.
Аран. Лив (Егон). "Нани-на". Оме. "Те". "Итаколомит".
Карате. Аватара.
ОТВЕСНО: Хемодинамика. Иполита. Рекапитулация.
Ливер. "На Лора". Асарак. Лов. Цатанг. Инери. Ека-
нит. "Кито". Рани. Оле ("Оле затвори очички"). Ода-
те. Тонелада. Авителина. Кенаров (Иван). Кара (Ра-
фаела). Иконика. Ибанес (Висенте). "На". Ока. Анов
(Николай). Минута. Анати. Еро ("Еро от оня свят").
"Ала". РОНИЛАН. Митика. От (Дмитрий). Галя. Нико-
лов (Никола). Сарома. Гатина. Овал. Маламир. Ло-
катори. Амар. "Жанета".
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Изложбата "Реално и
магично" представя илюст-
рациите в творчеството на
Дечко Узунов. Откриване-
то е днес в галерията
музей "Дечко Узунов".
Богатото и разнообразно
творчество на Дечко
Узунов е изследвано и
представяно чрез не една
изложба и публикации
през годините, но не
всичко, създадено от него,
е добре познато на публи-
ката.

Живял почти девет
десетилетия, художникът
оставя наследството,

Театрална работилница „Сфумато“ чества 30 години
Сборник, посветен на 30-годишния юбилей на "Сфумато", ще бъде пред-
ставен на 2 октомври. Изданието съдържа пет студии на театроведите
Камелия Николова, Николай Йорданов, Анна Топалджикова, Венета Дой-
чева и Ромео Попилиев, които са гледали всички представления на
"Сфумато" от създаването на театъра през 1989 г. Различни гледни точки
на хора, занимаващи се с критическа рефлексия и театрални изследва-
ния, потвърждават значимостта на "Сфумато" и се опитват да го положат
в контекста на историята на българския театър.

Млада пианистка свири „Есенна привечер“ в Добрич
Пианистка - лауреат на международни конкурси, ще пресъздаде атмосфе-
рата на "Есенна привечер" с творби на Лудвиг ван Бетовен, Роберт Шу-
ман, Йоханес Брамс, Панчо Владигеров. Това е концерт на Мария-Десис-
лава Стойчева. Тя е носител на лауреатско звание на международния
конкурс в памет на Владимир Хоровиц в Киев, Украйна, на отличия от
конкурсите Citta di Barletta в Италия, "Шопенов златен пръстен" в Слове-
ния.  Концертът е на 2 октомври в Огледалната зала "Нели Божкова".

�
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което свидетелства за
стремежа му към познава-
не на различни материал-
ни и духовни "светове".
Един от тях е този на
книгата. Узунов като
мнозина други художници
отделя немалко време да
изследва връзката слово-
образ. Този процес започ-
ва още преди да постъпи
в Художествено-индустри-
алното училище (ХИУ) в
София (1919 г.), и продъл-
жава до края на живота
му с различна степен на
интерес. Работата му в
посока създаване на

Съвремен-
на литерату-
ра, интересни
места, извест-
ни лица:
такава е
Нощта на
литературата,
която запоз-
нава широка-
та публика с

Íîù íà ëèòåðàòóðàòà 2020
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Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"

пусна на пазара

две нови заглавия

с автор

проф. Димитър

Иванов:

"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и

"БЪЛГАРСКИ

ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

произведения за печатни
издания се увеличава
след приключване на
подготовката му в Худо-
жествената академия в
Мюнхен (1922-1923).

Престоят в чужбина му
дава възможност да
общува с водещи чуждес-
транни и български
творци не само в област-
та на изобразителното
изкуство, но и с такива
от света на литературата.
Става предпочитан худож-
ник, подготвя корици,
илюстрации към книги и
портретни скици, за

Млади дизайнери старти-
раха в Седмицата на женс-
ката мода прет-а-порте в
Париж с виртуални презен-
тации - формат, избран от
повечето марки в разгара
на пандемия, с изключение
на "Диор". Американската
актриса Шарън Стоун обя-
ви началото на модната
седмица с видеопослание.
В него холивудската звез-
да отправя призив към ди-
зайнерите да помислят за
"по-справедливо представя-
не на силните и еманципи-
рани съвременни жени".

"За да бъде актуална,
модата трябва да е по-
справедлива, разнообраз-
на и равноправна", заяви
62-годишната Шарън Стоун.
От шестте марки, които по-
казаха колекциите си в по-
неделник, четири са нови

Øàðúí Ñòîóí îòêðè Ñåäìèöàòà
íà ìîäàòà â Ïàðèæ

На 3 октомври от 13.00
ч. ще бъде открита възста-
новената паметна плоча на
Николай Лилиев на еднои-
менната улица в кв. Лозе-
нец. В 11.00 ч. с начална
точка Народен театър
"Иван Вазов" ще се прове-
де последният Литературен
маршрут за този сезон. Не-
гов автор и водещ е писа-

Каралийчев, Чичо Стоян
(Стоян Попов), Йордан
Кюранов, Атанас Душков,
Славчо Красински, Дими-
тър Пантелеев, Емилиян
Станев, Николай Зидаров,
Павел Матев и не на
последно място Ален
Боске.

В настоящата изложба,
подредена в ХГ "Дечко
Узунов", се прави опит за
първи път след ретроспек-
тивната изложба, посвете-
на на стогодишнината от
рождението на художника
от края на ХХ в., да се
представят както ориги-
нални илюстрации, така и
такива, останали само
между страниците на
печатните издания. ç

автори като: Светослав
Минков, Никола Фурна-
джиев, Йордан Стубел,
Чавдар Мутафов, Ангел

откъси от произведения на европейски писатели,
изпълнявани от популярни личности на нетрадиционни
за четене локации.

Деветата за България Нощ на литературата ще бъде
на 7 октомври от 18.00 до 21.30 ч. Освен столицата в
Нощта на литературата се включват още 13 града в
България и десетки населени места в различни евро-
пейски страни.

Проектът е иницииран и се организира от
Чешките центрове от 2006 г. и постепенно към него
се включват градове от различни държави. България
става част от международната Нощ на литературата
през 2012 година благодарение на Чешкия център в
София. ç

участници в официалния
календар, включващ 84
модни къщи - знак, че Па-

риж е мястото за предста-
вяне въпреки ситуацията с
COVID-19. ç

Âúçñòàíîâÿâàíå íà ïàìåòíàòà

ïëî÷à íà Íèêîëàé Ëèëèåâ

телят и драматург Георги Те-
нев, а разказът е посветен
на една от най-значимите
фигури в българската лите-
ратура - поета и драматург
Николай Лилиев. Писателят
е сбирал в дома си Влади-
мир Димитров-Майстора и
Панчо Владигеров, писате-
ли и актьори, поети и ху-
дожници. ç


