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Áîðèñîâ ùå õàð÷è
ïî áëèçî 2 ìëðä.
ìåñå÷íî, áåç äà å
ÿñíî çàùî
Изпълнителното
бюро на БСП подкрепи Корнелия Нинова,
че в Бюджет 2021 не се
предлагат решения на
най-болезнените въпроси за България - доходи, бедност, неравенства, здравеопазване,
икономика и борба с корупцията. От излишък
в държавния бюджет
преди един месец, сега
правителството извежда
държавата на над 5
млрд. лева дефицит. Излиза, че до края на годината управляващите
ще изхарчат по 1700
млрд. лева на месец, без
да са обяснили къде ще
отидат парите", коментираха членове на ИБ.
Те са единодушни в извода, че правителството на Борисов е претърпяло пълен провал и в
бюджетно отношение. В
левицата се обединиха
около мнението, че бюджетът, който предлагат
управляващите, ще
ипотекира бъдещето на
поколения българи. Те
посочиха, че това е бюджет, който ще вкара
страната ни в дългова
спирала, който увеличава дефицита и дълга, а
правителството създава
хаос и е изпуснало
здравните, социалните
и икономическите мерки, коментираха от
БСП. ç
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Áþäæåò
на разорението

Ï

равителството предлага разоряващ
бюджет за следващата година и огромни харчове без цели, без план, без ясни
процедури и без обосновка на резултатите от тези харчове, предупреди държавният глава Румен Радев на полевия
учебен полигон "Корен", където присъства на демонстриране на способности
на тактическо учение "Балканска стена
20", съобщиха от прессекретариата на
държавния глава.
Президентът изрази опасенията си,
че бъдещите поколения ще бъдат натоварени с погасяването на дългове, с
които настоящото управление "си купу-

○

○

○

○

○

○

-12
○

○

○

○

○

○

○

○

○

Óïðàâëÿâàùèòå
ñè êóïóâàò
ñïîêîéñòâèå è
âëàñò ñ ïàðèòå
íà ãðàæäàíèòå,
ïðåäóïðåäè
ïðåçèäåíòúò

ва спокойствие и власт с парите на
гражданите". Радев предупреди за опасната тенденция средствата на данъкоплатците да бъдат разходвани непрозрачно, а чрез бюджетното планиране
изкуствено да се създава бюджетен
излишък, който се използва безконтролно. Огромни харчове без обществени
поръчки от изключение се превръщат в
правило, а хаосът - в норма. Примери много, колкото искате. Затова трябва
най-сетне да има обществено внимание,
защото това са нашите пари. Това са
пари и на нашите деца и внуци, заяви
Радев.
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Русе. С възстановка вчера беше отбелязана 80-годишнината от откриването на Съдебната палата. Сградата е емблематичен
елемент от уникалния архитектурен ансамбъл на града.
Снимка Пресфото БТА

ÑÏÎÐÒ

ÑÂßÒ

Áåëãèÿ ïîâåäå
â ÅÑ ïî äÿë
íà çàðàçåíèòå

○

6

ÒÓÐÖÈßДНЕС

Първото място в ЕС със заразени с
COVID-19 вече се заема от Белгия,
съобщи Европейският център за предотвратяване и овладяване на заболяванията, цитиран от БТА. В страната
дневно се установяват по 1390 новозаразени за последните 14 дни на
100 000 жители (по около 13 000 на
ден). Така Белгия измества от първенството Чехия. Засега не се наблюдава
положително развитие от предприетите
най-нови ограничения, включително
налагането на строг вечерен час. ç

Ñèðàêîâ ñå
ñïîðàçóìÿë
ñ íîâèÿ
òðåíüîð

Собственикът на Левски Наско Сираков разкри, че клубът е много близо
до разбирателство с нов треньор. Той
не спомена неговото име, но почти
сигурно е, че става дума за Славиша
Стоянович. "Водил съм разговори с
евентуалния нов треньор, няма смисъл
да ме питате за име. Има дребни неща
за уточняване, но имаме разбиране и
съгласие. Надявам се другия вторник
или по-скоро в сряда новият треньор
да води заниманията на тима", каза
Сираков.
< 14

Òîïëèíåí
óäàð
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ъпреки топлото време на "циганското
лято" от "Топлофикация - София" обявиха, че поетапно започва
пускането на парното. С това официално е открит сезонът на убийствено високите сметки, които всяка
зима вгорчават и превръщат в ад живота на всеки
българин. Ток, вода, парно
- все харизани от държавата монополи, които изпразват портфейла на хората с надписване, с нереално високи цени, които
отчитат котировките на глобалните борси, а може би
нивото на световния океан след 30 години, но никога - социалното положение на потребителя. Цената на парното уж бе понижена, но на края на сезона стотици хиляди семейства усетиха по джоба си,
че всъщност има увеличение. После две вдигания на
цената на природния газ,
които тепърва ще усетим…
А да говорим ли за чиновническото КЕВР-бездушие
и охолния живот на босовете на дружествата, рекета на ЧСИ-тата и колекторите, безхаберието на управляващите, които обслужват монополите, но нехаят за интереса на потребителя, който по съвместителство е и данъкоплатец, и избирател. Монополистите ще вампирясат в
опитите да ни грабят с високи сметки. Сочи го и печалният опит от извънредното положение, когато
сметките бяха очевидно
раздути, а отсрочката в
тяхното плащане - едва няколко дни, докато в Европа те масово бяха опрощавани и поемани от държавата. Но така е, когато
държавата я няма или когато обслужва корпоративни интереси - липсва контрол, спекулата вършее, а
народът гладува и се бори
за оцеляване. Подобно е
положението в здравеопазването - днес лекари се
бунтуват, че около коронавируса системата ще се
срути. Ами как да не се
срути, когато здравето е
алъш-вериш, а системата
и досега избираше кого да
лекува: имаш пари - имаш
грижа, нямаш пари - кучета те яли… Така и ключови
за хората услуги като отопление, електричество и вода не са само стока, а преди всичко човешко право,
което държавата трябва да
осигурява на социално поносима за хората цена. Нека управляващите го разберат, ако не искат през
януари и февруари улиците на България да се напълнят с милиони българи
- вбесени от монополния
фашизъм, който пладнешки ни граби!

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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42-ма души са загубили
битката с коронавируса през
последното денонощие. 2243
са новите случаи при направени малко над 7600 PCR
теста, което означава, че една трета от всички проби дават положителен резултат.
Отново най-голям е броят на
новозаразените в София 913, следват Пловдив с 209
и Благоевград със 130. Над
100 са положителните проби и във Варна. 2130 души
са вече в болница, като 149
от пациентите се нуждаят от
интензивни грижи. 296 души
са се излекували от коронавируса през последното денонощие.
За последните две денонощия общият брой на заразените с коронавирус лекари и персонал в "Пирогов"
е 61. Има и 60 пациенти, които са заразени, съобщи директорът на "Пирогов" проф.
Асен Балтов пред БТВ. В лечебното заведение ще започ-

не преразпределение на етажите и два от тях ще бъдат
отделени за новозаразените с COVID-19. Единият етаж
ще е за пациентите, а другият - за заразените лекари и
друг персонал на "Пирогов",
които имат нужда от лечение.
Посланикът на Съединените щати у нас Херо Мустафа също съобщи, че се е
самоизолирала след контакт
с болен от COVID-19. Спаз-

вам правилата и съм в изолация след контакт с човек
с COVID-19, заяви Мустафа
във видео, качено на
Facebook страницата на
американското посолството
у нас. Още един университет минава на онлайн обучение. НМА "Проф. Панчо
Владигеров" се присъединява към висшите учени заведения, които ще провеждат
занятията си дистанционно,
съобщи Facebook страница-

та на университета. Онлайн
обучението ще е до 7 ноември. Оптимистичната прогноза за ноември е 68 500
регистрирани COVID-19 случая. Както знаете обаче, оптимистичните прогнози се
надхвърлят. Според мен има
числа и карти, които не бива да се показват, за да не
се паникьосват хората. Ситуацията вече е трудно контролируема, над 2000 случая
на ден са сериозна тежест
за здравната система, заяви математикът на Националния оперативен щаб
проф. Николай Витанов пред
"Нова телевизия". Специалистът обясни, че при достигане на тези 68 500 случая, 8000 легла за COVIDболни все още ще бъдат достатъчни. Притеснително е
базовото репродуктивно
число, което вече е 1,56 т.е. 100 души оздравяват, 156
души се заразяват, предупреди проф. Витанов. ç

Ðóìåí Ðàäåâ: Ïðàâèòåëñòâîòî ïðåäëàãà
ðàçîðÿâàù áþäæåò - áåç öåëè, áåç ïëàí,
áåç îáîñíîâêà!
Óïðàâëÿâàùèòå ñè êóïóâàò ñïîêîéñòâèå
è âëàñò ñ ïàðèòå íà ãðàæäàíèòå,
ïðåäóïðåäè äúðæàâíèÿò ãëàâà
Правителството предлага разоряващ бюджет за
следващата година и
огромни харчове без
цели, без план, без ясни
процедури и без обосновка на резултатите от тези
харчове. Това заяви
държавният глава Румен
Радев на полевия учебен
полигон "Корен", където
днес присъства на демонстриране на способности
на тактическо учение
"Балканска стена 20",
съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Държавният глава
изрази опасенията си, че
бъдещите поколения ще
бъдат натоварени с погасяването на дългове, с
които настоящото управление "си купува спокойс-

твие и власт с парите на
гражданите". Румен Радев
предупреди за опасната
тенденция средствата на
данъкоплатците да бъдат
разходвани непрозрачно,
а чрез бюджетното планиране изкуствено да се
създава бюджетен излишък, който се използва
безконтролно. Огромни
харчове без обществени
поръчки от изключение се
превръщат в правило, а
хаосът - в норма. Примери - много, колкото искате. Затова трябва найсетне да има обществено
внимание, защото това са
нашите пари. Това са пари
и на нашите деца и внуци,
заяви Радев.
Държавният глава
коментира пред журналис-

:

Êîðîíàâèðóñúò ó íàñ: Îòíîâî åïèäåìè÷åí âçðèâ

Íàêðàòêî

Няма промяна в
здравословното
състояние на Борисов
Благодаря на всички, които
проявяват внимание и подкрепа.
Няма промяна в здравословното
ми състояние: все още съм със
симптоми на общо неразположение. Това написа в профила си
във Фейсбук премиерът Бойко
Борисов. Лекувам се като всеки
български гражданин, на когото е
предписано домашно лечение от
личния му лекар. Общото ми
състояние не ми пречи да
продължавам да изпълнявам
служебните си задължения.
Уверен съм, че нашето общество,
водено от нашите лекари, които
са едни от най-добрите в света,
ще премине и през това изпитание, подчерта Борисов. Спазвайте мерките и се пазете, призова
още той.

Фандъкова защити
затварянето на нощните
заведения в столицата
Столичният кмет Йорданка
Фандъкова защити решението на
местната власт за затварянето на
нощните заведения в София за
две седмици като мярка срещу
разпространението на коронавируса, съобщи БНР.
Фандъкова се обяви за диалог с
бранша, който по-рано поиска
нейната оставка. Надявам се на
диалог, Дончо Барбалов, зам.кметът, има тази задача. Да
подчертая, че за разлика от
ресторантите и кафенетата, където
има обективна възможност да се
спазва дистанция, в нощните
клубове и барове такава възможност няма.
Очаква се национална среща на
собствениците на заведения, на
която браншът трябва да реши
какви действия ще предприеме,
след като част от дискотеките и
нощните клубове в различни
градове бяха затворени.

Две катастрофи с
линейки в София

ти, че в момента е в
добро здравословно
състояние. Чувствам се в
отлично здраве. Спазвам
стриктно предписанията
на РЗИ и относно тестване, и относно карантиниране. По закон има ясно
определен орган, който е

оторизиран и компетентен
да налага и да отменя
карантина, това е РЗИ.
Следвам стриктно правилата - така е разпоредиля
РЗИ, така изпълнявам
абсолютно всичко! Няма
да участвам повече и да
коментирам. ç

Катастрофа с линейка на Орлов
мост. Инцидентът е станал около
13:30 часа. Екипът на "Спешна
помощ" е отивал на адрес.
Линейката е била с включени
светлини и звуков сигнал, когато
е била ударена от лек автомобил.
В превозното средство е имало
фелдшерка, която се почувствала
зле. За нея също е изпратена
линейка, потвърди за "Нова
телевизия" говорителят на ЦСМП София Катя Сунгарска.
Сутринта във вторник, около 6
часа, на бул. "Стамболийски" е
имало още една катастрофа с
линейка. При този инцидент лекар
е със счупени ребра.

Âúë÷åâ: Âÿðâàìå, ÷å ïðèñúñòâåíîòî îáó÷åíèå å íàé-äîáðîòî
Най-лесно е да затворим
училищата. Правим го централно, жертваме качеството на образованието, увреждаме психиката на децата, караме родителите да
стоят вкъщи. Избрахме обаче варианта да се действа
локално, за да има максимум присъствено обучение,
защото вярваме, че то е
най-доброто, заяви образователният министър Красимир Вълчев в студиото на
"Нова телевизия". Към момента има заразени с
COVID-19 469 ученици и 453

учители. Прави впечатление, че учителите са много
повече като процент. Те се
заразяват много по-често и
стигат до симптоми и боледуване, коментира още той.
Дори да се стигне до
частичен учебен план, нашата цел е да има максимално присъствено обучение. Най-лесно е да затворим всички училища, но това означава да жертваме
правото на децата на образование, категоричен бе
Вълчев.
По думите му към мо-

мента няма лесни решения,
но има прагови стойности,
които са подадени от министъра на здравеопазването. Ако 15% от учениците или учителите в едно
училище отсъстват поради
симптоми като тези на
COVID-19, училището се
затваря. Респективно - 20%
от паралелката, припомни
министърът. Той обяви, че
в последните седмици има
повишение на броя на отсъстващите ученици, които
кихат и кашлят. Учителите
ги връщат и ги отбелязват.

Целта е вместо да затворим 10% от общините или
областите, да затворим
училища там, където има
проблем. В момента се въздържаме от централно затваряне, подчерта още Вълчев. Държавата няма план
за цялостно преминаване
на обучение в електронна
среда. Вероятно ще стигнем дотам, ако ситуацията
с COVID-19 се усложни значително или в седмиците на
сезонните грипни вируси,
категоричен бе образователният министър. ç

ÏÎÇÈÖÈß

28.10.2020 ÇÅÌß

4

Êîé å ïî-ïî-íàé-àìåðèêàíîäðàã Áîðèñîâ èëè Ðàäåâ?
Какво от бученето на "Три морета" заглуши корона скандалът
в Естония? Защо у нас не се чуха
думите на Майк Помпео от Талин
за задълженията на 12-те страни
между Балтика, Черноморието и
Адриатика? Ориентирани ли са
транспортните и енергийните коридори към обслужване на вероятен военен сблъсък с Русия? Колко прехвърлени от Германия насам американски войски да чакаме? Вариантите за дислоцирането им ли инспектира гостувалият
тези дни помощник държавен секретар по политико-военните въпроси Кларк Купър?
В скандал на седмицата у нас
се превърна корона шумотевицата около участието на президента Румен Радев в среща на
Инициативата "Три морета"
(И3М) в естонската столица Талин. Срещата бе обявена онлайн, но Радев отиде "на живо",
защото България от догодина поема председателството на стартиралата през 2016 г. инициатива, обединяваща 12 държави
между Балтика, Черноморието и
Адриатика. Другите лидери, участвали физически, бяха само Керсти Калюлайд, президентка на
досега председателствалата групата и домакинстваща форума
Естония, и държавният глава на
"майката" на И3М - Полша, Анджей Дуда. Но онлайн се включиха и представители на останалите страни, а най-важно бе
обръщението, отправено дистанционно от държавния секретар
на САЩ Майк Помпео, което чинно изслуша и Радев.
У нас обаче никой и не чу
какво каза Помпео, нито обществото обърна внимание с какво
въобще се занимава въпросната Инициатива "Три морета" и какъв е българският интерес от
нея. Защото всичко бе заглушено от гръмката разправия между Радев и правителството кой
е в основата на прекъснатата
визита на президента.
Единственото ясно, откроило се сред всички тези страсти,
е впечатлението, че в този случай президентът Румен Радев и
премиерът Бойко Борисов са в
люто съперничество помежду си
кой от двамата е по-по-най-американофил и американодраг. Ако
е вярно, че правителството има
пръст в опорочаването на талинското участие на Радев, то
това може да е продиктувано от
ревността на Борисов, че с редовните си изяви на срещите на
И3М президентът става прекалено драг на американските брадъри, взели под своя егида инициативата - а Радев е участвал
в почти всичките й форуми досега. Очевидно това е непоносимо за гордия от личната си
среща с Доналд Тръмп Борисов,
който съвместно с военния си
министър Красимир Каракачанов
не спря да угажда на Вашингтон
с щедри самолетни покупки.
Или пък Борисов е изнервен,
че тези сделки не стигат, за да
убеди американците да не бутат
правителството му заради ангажимента с "Турския поток" с руски газ, минаващ през България

под псевдонима "Балкански поток"? Тресе го след отбиването в
София в началото на октомври
на помощник държавния секретар на САЩ по енергийните въпроси Франсис Фанън, който
скръцна със зъби точно за "потока" и за АЕЦ "Белене"? Бесен е
на Радев, че го засенчва пред
американците, говорейки в Талин
за интерколектора с Гърция и
предлагайки да привлече и нея,
и Кипър в "Три морета"?
Въпроси много и няма кой
да отговори. Но докато си ги задаваме, нека си припомним какво представлява въпросната
Инициатива "Три морета". Тя
всъщност е модификация на ста-

Русия обаче отдавна възприема И3М еднозначно като недружелюбно обединение под американско ръководство и с полска координация, прекъсващо пряката й комуникация със Западна
Европа и на първо място с важната й бизнес партньорка Германия. Впрочем на свой ред самата Германия, както и Франция,
също по-скоро се притесняват от
намиращата се под силно американско влияние Инициатива
"Три морета", макар на думи да
демонстрират евро-атлантическо
единство. Все пак двата основни
стълба в ЕС са съвсем наясно,
че чрез И3М САЩ си изграждат
нещо като свой анклав вътре в
Майк Помпео

ра идея, издигната още през
20-те години на 20-и век от полския маршал Йозеф Пилсудски
под мотото "Междуморие". Пилсудски иска да изгради под предводителството на Полша обединен източноевропейски "санитарен кордон" от Север до Юг срещу тогавашната Съветска Русия.
Но не се получава заради вътрешни противоречия между
страните от региона.
Идеята обаче е изтупана от
прахта и съживена от американски стратези в началото на
21-ви век, а основателят и директор на частната разузнавателно-аналитична агенция "Стратфор"
Джордж Фридман я включва и в
книгата си "Следващите 100 години", излязла през 2009 г. и чертаеща бъдеща поява на "полскотурска граница". След украинската криза от 2014 г. САЩ пряко
пристъпват към реализация на обновената версия на идеята на Пилсудски, оформила се вече като
Инициатива "Три морета".
Характеристиките й, описани
и на сайта на българското МВнР,
изглеждат привлекателно. И3М е
представена като "прагматична
платформа за сътрудничество с
основен фокус задълбочаване на
интеграцията на страните от региона между Балтийско, Адриатическо и Черно море и създаване на по-голяма свързаност
между тях по линията Север-Юг
в областта на енергетиката, транспорта, комуникациите, информационните технологии, бизнеса".
А ето и целите й: "икономически
растеж, получаване на инвестиции, енергийна сигурност, геополитическа сигурност, дигитална
свързаност, борба с климатичните промени".

Евросъюза, което несъмнено го
отслабва и създава предпоставки за вътрешни противопоставяния. Никой не е забравил отдавнашните заигравки на Вашингтон
с "Нова Европа", както още по
време на нахлуването в Ирак
през 2003 г. тогавашният военен министър на САЩ Доналд
Ръмсфелд определи източноевропейските "пудели", предано скочили като пушечно месо в "коалицията на желаещите" под американско предводителство - докато Франция и Германия тогава
категорично се противопоставиха на несакнкционираната от ООН
иракска война на Белия дом…
Естествено, че сегашното вече много по-стройно и целенасочено изграждано източноевропейско съюзничество с интересите на САЩ под "шапката" на
"Три морета" безпокои и Западна Европа, и Русия с негативните последици, които носи и за
икономическото сътрудничество
помежду им, и за рисковете от
военно нагнетяване. И3М е открито анонсирана преграда срещу руските газови доставки,
включително срещу "Северен поток 2" и "Турски поток". А в контекста на новоизбуялото съперничество между САЩ и Китай "Три
морета" цели също така да неутрализира със собствени проекти
досега дейно напредвалото китайско проникване в Източна и
Централна Европа чрез мрежата
на мащабната пекинска стратегия "Един пояс, един път". И едновременно с всичко това в очите по-специално на Москва широко рекламираните от САЩ и
Полша инфраструктурни и други
проекти в рамките на И3М всъщност изглеждат като подготвяне

на транспортни и енергийни коридори, способни да обслужват
евентуални военни действия тъкмо по руско направление.
Опасенията от развитието на
такива сценарии се засилват и
от продължаващото вече години наред и под различни форми
разширяване на американското
военно присъствие в страните
от "Три морета" и форсираното
им превъоръжаване с американска военна продукция. Тазгодишното допълнение към тази картина е известеното вече изтегляне на около 12 000 американски военнослужещи от базите
на САЩ в Германия и предислоцирането на голяма част от тях
в по-близки до руските граници
страни като Полша. Буквално тези дни отново се чу - първо от
изявления на военния министър
на САЩ Марк Еспър, а после бе
потвърдено и от американската
представителка в НАТО Кей Бейли Хъчисън - нещо, за което се
говори отдавна. А именно, че
част от тези американски войски ще се разположат и в Румъния и България.
Никой обаче все още не казва какъв именно брой такива
"преселници" да чакаме? И дали именно инспекцията на евентуалните места за базирането им
не беше причината за посещението на приетия и от Бойко Борисов американски помощник
държавен секретар по политико-военните въпроси Кларк Купър? Същия, който наобиколи и
огледа няколко военни бази у
нас, щедро обяви, че САЩ ни
подаряват два изведени от експлоатация F-16 за тренировки,
и предупреди, че без американската военна мощ сме загубени
пред превзелите Черно море
руснаци и ламтящите за пристанищата ни китайци…
Най-същественото от този
форум бе споменатото онлайн
изказване на Помпео, в което
държавният секретар на САЩ
очерта ключови трасиращи линии за И3М. Той в прав текст
обяви, че инициативата цели да
възпира "авторитарните фактори
в Москва и Пекин" и техните
енергийни и инфраструктурни
сделки. Но това не е ново - всички отдавна го знаят. По-интересна бе онази част в изказването
на Помпео, в която той се спря
на финансовите измерения на
"Три морета". Това е и призмата,
през която И3М обикновено е
поднасяна и пред българската
публика - в смисъл, че в този
формат ще се наливат много пари и България ще спечели като
участничка, защото ще получи инвестиции в транспортни връзки
и енергийни мощности. Отдавна
се говори, че САЩ ще налеят в
инициативата общо около един
милиард долара.
Само че сега от думите на
Помпео излиза нещо малко поразлично. Той приветства страните от И3М за това, че са създали междувременно свой инвестиционен фонд - управляван
впрочем от частна международна компания. И апелира: "Държавите членки, които още не са

инвестирали в този фонд, трябва да го направят сега, а други
държави членки трябва да вложат и допълнителни инвестиции".
Да си самофинансират проектите, с една дума. Защото "отговорността за вашата свобода
и вашето икономическо благополучие лежи върху самите вас".
Засега не бе конкретизирано дали в българския случай вече установената ни вноска от 20 милиона евро, които според МВнР
идват от Българската банка за
развитие АД, трябва да се увеличава с "допълнителни инвестиции"…
Но има и още - Помпео нареди финансирането да не е само държавно, а да е главно частно, защото "нищо не може да
се сравни с финансовата мощ
на частния сектор". Е, а частният сектор е наднационален, нали - важното е да му се създадат благоприятни условия, за да
дойде, само не от авторитарни
адреси и "ненадеждни доставчици", а от прогресивни, американски…
Какво значение всъщност има
при толкова ясно спусната от едно-единствено място генерална
линия дали ще е естонско, или
българско председателството на
И3М, било тази, било следващата година…
Единствената политическа
партия в България, която излезе
със становище за резултатите от
срещата на И3М в Талин, бе новата формация на Цветан Цветанов "Републиканци за България".
Знаем, че чрез своя Евро-атлантически център Цветанов отдавна се изявява като деен пропагандатор на "Три морета".
Партията на Цветанов натяква на държавния глава, че тази
формулировка издавала "непознаване на философията и концепцията на фонда, който е управляван от независим изключителен финансов съветник международна компания, специализирана в управлението и
привличането на инвестиции, и
решенията за избор на проекти
за финансиране ще бъдат вземани от този съветник на база
пазарна логика и възвръщаемост
на инвестициите".
Накратко - какви български
печалби от членството в И3М,
какви пет лева? Друг взима решенията в тази компания и други са целите.
РБ недоволства също от намерението на Радев да фокусира приоритетите на българското председателство на "Три морета" върху науката и образованието. И поучава: "Без да подценяваме значението на науката и образованието, би трябвало да е ясно на всеки политик и
експертен анализатор, че те не
са обект на високата дипломация, към която се числи Инициативата "Три морета"."
Е, двама се карат - трети печели. Цветанов ще да е най-американодрагият висок дипломат в
родината…
Къдринка КЪДРИНОВА
www.barikada.org
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ългария планира да
насочи около 2 млн.
евро в стратегически проекти за подобряване на сигурността и безопасността на граничните зони с Турция в програмния
период 2021-2027 г. Средствата са заложени като индикативна стойност в новите европейски програми
за трансгранично сътрудничество с двете държави.
Това съобщи заместникминистърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова,
която участва в 18-та Европейска седмица на регионите и градовете. Форумът, който тази година
е посветен на сигурността, е сред най-големите за
регионална политика, като обединява градове и ре-

Á

гиони от цяла Европа.
Заради ограниченията от
Ковид 19 събитието се провежда онлайн.
Николова съобщи, че
към момента в съвместната програма с Турция са заложени индикативни 2 млн.
евро за стратегически проект за управление на миграционните процеси в граничния регион. Въпреки че
се наблюдава спад на миграционните потоци от края
на 2016 г., са планирани
дейности с насоченост към
превенция и подобряване
оперативната работа на
граничните охранителни
власти. Проектът предвижда още изграждане на център за обучение на служителите, както и доставка на
специализирано оборудване, транспортни и технически средства за подоб-

ряване на оперативното
сътрудничество в рамките
на 2 години от подписване
на договора.
„Очакваме той да допри-

несе и за социално-икономическото развитие на граничната зона, засилване на
икономическите дейности и
взаимодействието между

хората, както и да минимизира негативните външни
ефекти в областта на граничната сигурност“, подчерта Николова.

Турска компания планира да произвежда чаши с покритие против
стъкло. Компанията планиCOVID-19 в завода си в България
ра да реализира продукци-

Турската компания „Шишеджам“ планира да произвежда чаши със специално покритие, както и други стъклени съдове с покритие против разпространението на заразата от Ковид. Производството ще
бъде в заводите в Турция,
а в България в завода, който се намира в Търговище.
Това стана ясно на среща
на изпълнителните директори на компанията в Министерството на икономиката с Министър Лъчезар
Борисов, както и с министъра на здравеопазването
д-р Костадин Ангелов. На
срещата присъстваха още
зам. –министрите на икономика и здравеопазването, както и главният държавен здравен инспектор

доц. Кунчев, съобщиха от
Министерството на икономиката.

След започване на масовото производство от
компанията ще доставят

безплатно за болничните
заведения в страната произвежданите продукти от

ята си и за износ, като вече има разрешителни за
производство и лиценз от
две сертифицирани лаборатории в Турция, а на срещата бе обсъдено и съдействието от българска страна за бърз процес и изпитване и в сертифицирани лаборатории за ЕС.
От компанията обсъдиха
с министъра на икономиката и плановете им за нова
инвестиция в страната ни
в размер на 25 млн.евро,
като икономическият министър посочи мерките за
подпомагане на инвестициите от страна на държавата.
Представителите на "Шишеджам" проведоха работна среща и с премиера Бойко Борисов.

Огромни опашки на турско-българската граница
През последните седмици
няма уикенд, през който на българо-турската граница да не се
образуват огромни опашки от
автомобили. Много често преминаването на границата от
двете страни отнема доста време.
Причината е, че много българи използват двата почивни
дни, за да посетят нашата югоизточна съседка. Обикновено
целта на тяхното пътуване е
близкият град Одрин, където те
пазаруват, а някои разглеждат
и свързани с българското минало исторически паметници,
като църквата „Свети Георги“.
През последните седмици
Турция се превърна в една от
най-любимите дестинации за
пътувания на нашите сънародници, защото тамошните власти не изискват PCR тест за влизане.
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от Ковид–19. Вашето рекламно присъствие, условията, които създавате във Вашите
прекрасни хотели, инвестициите и подкрепата за туризма от турските банки, застрахователни дружества и
строителни компании са добре познати в България“, подчерта вицепремиерът.
Тя акцентира, че българските туристи са сред трите
най-важни пазара за Турция
с над милион и половина посещения на година. Същевременно през 2019 г. отчетохме рекордните близо 650
000 пътувания с цел почивка
на турски граждани у нас.
В рекламната стратегия
на Министерството на туризма, адаптирана към предизвикателствата на глобалната пандемия, Турция е приоритетен пазар. Ведомството
традиционно участва на найголямото специализирано
изложение в съседната страна – EMITT в Истанбул, и на
неговото 24-то издание през
февруари 2020 г. бе отличено за най-добър щанд.
Хиляди турски граждани
избират България като туристическа дестинация. През
2019 г. общият брой на посещенията им с тази цел е 648
740, което е ръст от близо
4% спрямо 2018 г. Също през
2019 г. Турция бе топ туристическа дестинация за българските граждани с над 1,6
млн. визити (увеличение със
7% спрямо 2018 г.). Бизнес
туризмът е сред водещите
цели за турските туристи,
пребиваващи у нас. През
2019 г. този вид посещения
са били над 183 хил., или 28%
от всички, а от началото на
2020 г. са около 104 хил. близо половината от всички
туристически визити от Турция.
Българските зимни курорти също имат добра популярност в Турция. През зимния
сезон на 2020 г. над 15 хил.
туристи от южната съседка
са отседнали в Банско, Боровец и Пампорово. Въпреки затворените граници на
останалите страни от ЕС България проявява добра воля
да осигури безпрепятствен
транзит за турските граждани през своята територия.
Заместник-министърът на
културата и туризма на Турция Надир Алпаслан увери
гостите, че институцията работи активно с бизнеса, за
да насърчи двустранния туристообмен. Турското министерство заедно с други ведомства е разработило сертификационна програма за
услугите по настаняване, изхранване, транспорт и пр., в
която с цел безопасен туризъм са разписани основни
правила за хигиена и соци-

ална дистанция при максимално ниво на сигурност.
Зам.-министърът изрази готовност тази информация да
бъде предоставена на българските партньори. Институцията следи и иновациите в сектора и съвместно с Агенцията за насърчаване и развитие на туризма ги прилага на
практика. Възможно е да си
сътрудничим в тази посока
за съвместни проекти. Няма
причина България да не бъде включена в някои от над
100-те нови проучвания за туристически маршрути, прогнозира г-н Алпаслан.
Г-жа Оя Нарин, председател на управителния съвет на
Турската асоциацията на инвеститорите в туризма TTYD,
отбеляза на практика неограничените възможности на
турските инвеститори в туризма. Вярвам, че с края на
пандемията и с увеличаване
на възможностите за пътуване отношенията между
двете страни ще се задълбочат. Интересни за турските инвеститори в туризма са
сектори като СПА и голф. Тя
изрази увереност, че през
пролетта ще има готовност
за провеждане на разговори за конкретни инвестиционни проекти.
Свои становища за разширяване на двустранното
партньорство изказаха също
Фируз Баалъкая, президент
на Асоциацията на турските

пътни агенции TURSAB, и
г-жа Мюберра Ересин, президент на Хотелската асоциация на Турция TUROB. Отбелязано бе, че през 2018 г.
турската страна е обсъждала сътрудничеството в областта на здравния туризъм
и възможностите за съвместна промоция на трети пазари. България разполага с
прекрасни дадености за развитие на СПА туризма, който може да бъде промотиран. Съществува потенциал
и за партньорство в обмена
на ученици и студенти по
специалности, свързани с хотелския бизнес.
Според Ялчън Айдън,
представител на Федерацията на турските хотелиери
T?ROFED, добрата пътна инфраструктура в Турция позволява да се разширяват
възможностите на българските граждани за повече пътувания с автомобили. Освен
в Одринска област се отбелязва повишен интерес за
посещения и в други региони като Истанбул, Кападокия,
Анталия и Измир.
Мустафа Земи Саръбекир,
председател на Турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически връзки на Турция DEIK,
коментира, че се работи за
развитие на търговската дипломация. Двете страни имат
обща сухопътна граница и
подобряването на транспор:

ицепремиерът и министър на туризма
Марияна Николова
проведе работна среща с най-големите туристически сдружения в Турция. По време на разговорите тя представи възможностите на страната ни за
целогодишен туризъм. „България има великолепни условия за туризъм. Нашата
целенасочена рекламна кампания повиши интереса на
турските гости към зимните
ни курорти и към посещенията в най-големите ни градове София, Пловдив, Варна и Бургас“, заяви българският министър, съобщиха от
Министерството на туризма.
Сред приоритетите, които тя изтъкна, са и специализираните форми за туристически услуги, предлагани
у нас – здравният туризъм и
СПА пакетите, които заедно
с останалите перспективни
ниши имат много добра база за развитие. Тя подчерта,
че страната ни е с печат за
безопасност и хигиена
(Safety and hygiene travel
stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC), и се стреми
максимално да облекчи условията за посещения, инвестиции и бизнес в сектора при спазване на строг хигиенно-санитарен контрол.
Вицепремиерът посочи, че от
вчера в България са в сила
единни правила за българските СПА и ски курорти, които гарантират сигурно и
здравословно пребиваване,
информира още вицепремиерът.
В дискусията с представители на водещите турски
сдружения в сектора участие взеха лидерите на Съвета за външноикономически
връзки на Турция DEIK, Турската асоциация на инвеститорите в туризма TTYD, Асоциацията на турските пътни
агенции TURSAB, Хотелската асоциация на Турция
TUROB, Федерацията на турските хотелиери TUROFED,
заместник-министърът на
културата и туризма на Турция Надир Алпаслан. Министър Николова изрази задоволството си от традиционно добрите двустранни отношения и от възможността да
се обменят идеи, добри практики и натрупан опит в туризма, който е икономически отрасъл с приоритетно
значение и за България, и
за Турция.
„Искам да благодаря за
усилията, които полагате в
тези трудни времена, за да
съхраните и развиете активността на туристическата индустрия, която е най-засегната от глобалната пандемия

тната и техническата инфраструктура спомага за разширяване на бизнес връзките
към вътрешността на страната и съкращаване на времето за пътуване. Г-н Саръбекир предложи съвместно
с партньорите им от БТПП
да се проведе съвместен онлайн семинар, за да се включат и представители на туристическия сектор.
Зам.-министър Алпаслан
обобщи изразената от всички присъстващи решителност
за развитие на двустранните отношения в бъдеще и
надграждане над постигнатите добри резултати.
В заключение министър
Николова благодари на турските домакини и информира за готовността на българската страна за провеждане на двустранен семинар
(уебинар) в условията на Ковид-19. Тя очерта като особено перспективно сътрудничеството в областта на СПА
индустрията. България постигна споразумение със
Сдружението на германските здравни каси за реимбурсиране възстановяването на
здравноосигурени германски
граждани, ползващи услуги
в български СПА и уелнес
центрове, което е висока
оценка за нивото на балнео
индустрията в България.
Предлагам, и това ще обсъдя и със своя колега на
утрешната ни среща, балканските страни да останем отворени помежду си. Да не
се затваряме и въвеждаме
карантина, каза още вицепремиерът Николова. Ще се
радвам да посрещнем нашите турски приятели в българските зимни курорти, които,
уверявам Ви, отговарят на
всички изисквания на противоепидемичните мерки, въведени от българските власти, допълни тя.
Министърът отправи покана към участниците във форума да посетят България с
работна делегация на най-високо ниво, което ще даде нови възможности за съвместни инициативи.
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артията на справедливостта и
развитието на
турския президент
Ердоган попадна в
необичайна ситуация.
След като вече близо две
десетилетия безусловно
доминираше в политическия живот на Турция, днес
управляващата коалиция
под нейно ръководство
събира все по-малко
подкрепа. Това твърдят
всички големи институти
за проучване на общественото мнение в Турция.
Причината за спадащото доверие се крие в
продължаващата икономическа и валутна криза.
Турската лира непрекъснато губи от стойността си
спрямо долара, като
мнозина отдават това на
колебанията в лихвения
процент, отговорност за
които носи турската
Централна банка. Икономистът Стив Ханке от
американския университет
"Джонс Хопкинс" смята
освен това, че инфлацията
в Турция е доста повисока от официално

Ï

обявената. Правителството съобщава за около 12процентна инфлация,
докато според Ханке тя е
близо 37 на сто.
Хората са все понедоволни и от начина, по
който властите се опитват
да се справят с пандемията. Наскоро се разбра
дори, че здравното министерство е манипулирало
числата: отчитало е само
онези положителни тестове, които са били съпътствани и от проявени симптоми. Т.е. броят на заразените е много по-висок от
официално оповестения.
Успоредно с тези
неволи на управляващите
опозицията набира все
повече сили. Подкрепата
за нея расте, а трите
партии в опозиционния
блок демонстрират единство, въпреки сериозните
си идеологически и
политически различия.
Най-голямата от тях,
социалдемократическата
Републиканска народна
партия, се опитва по
всички възможни начини
да изиграе ролята на

обединител. Под девиза
"Управляваме с приятели"
социалдемократите искат
в скоро време да поемат
управлението заедно със
своите коалиционни
партньори.
Какво се крие зад
призивите за предсрочни
избори и апела към Бахчелъ? В интервю за ДВ
фракционният лидер на
социалдемократите Йозгюр Йозел обяснява, че
партията на Бахчелъ е
обещала да намали безработицата, но това не ? се
е удало. Правителството
не е успяло да обуздае и
инфлацията. Очевидно
опозицията си прави
сметката, че ако коалици-

онният партньор на Ердоган се оттегли, това ще
събори правителството и
ще доведе до нови избори.
Повечето опозиционери подкрепят призива на
Калъчдароглу. Особено
радостен за него е фактът, че подкрепа сигнализират и две нови партии,
които се отцепиха от
управляващата Партия на
справедливостта и развитието. Техни лидери са
бившият министър на
икономиката Али Бабаджан и бившият премиер
Ахмет Давутоглу. Те засега получават едва между
три и пет процена в
допитванията, но това
може да се окаже фатал-

но за властта на президента Ердоган. Те искат
да отцепят гласове от
управляващия блок, а
ефектът ще се удвои, ако
тези гласове се присъединят към гласовете за
опозицията.
Коалиционните партньори в турското правителство обаче засега не виждат
причини за предсрочни
избори. Президентът
Ердоган също категорично
се обяви против ранен вот.
Редовните избори трябва
да се състоят през 2023
година. Техният лидер
Кемал Калъчдароглу вече
настоява за предсрочни
избори. Наскоро той се
обърна с недвусмислен
призив към Давлет Бахчелъ, лидер на Партията на
националното действие,
коалиционен партньор на
Ердоган: "В момента никой
не управлява тази страна.
Спасението е във възможно най-бързи нови избори.
Ако действително обичате
нашата страна, тогава още
утре трябва да се изправите и да кажете: Дотук
бяхме!".

Борба с алкохола по турски: Aйран вместо ракъ

За много турци анасоновата ракия-ракъ, е традиционната напитка на страната. Властите
се опитват по всякакъв начин да ограничат употребата й, което благоприятства
консумацията на ментета
Алкохолът е все в устата
на турците. Но не буквално,
а като тема, която се дискутира в обществото. Акцизът
върху алкохолните напитки
като вино, бира и ракия непрекъснато расте, а редом с
него расте и броят на хората, които умират поради употреба на опасни подправени
алкохолни напитки или "ментета".
През последните десетина дни общо 52 души умряха
от алкохолни отравяния, а
още много хора лежат в интензивни отделения. Властите твърдят, че отравянията са
дължат на метилов алкохол,
но също така на напитки,
подправени с различни дезинфекционни течности. Полицията е конфискувала 25
000 литра метанол и 18 500
литра фалшифицирани алкохолни напитки и временно е
задържала 220 души. Съобщава се още, че през последните години продажбата
на етанол се е увеличали четири пъти и половина, при
това не непременно за медицински цели.
Думата "алкохол" има
арабски произход, но самата му употреба е забранена

от исляма. В Турция обаче,
особено в по-светските провинции, по традиция употребяват алкохол - най-вече анасоновата ракия, известна като ракъ. Сред широки кръгове от турското население,
включително и жени, ракията просто върви с храната и
без нея не се сяда на маса.
Основателят на съвременната турска република Кемал
Ататюрк също е известен с
това, че обичал да обръща
по няколко ракии. Неслучайно при откриването на новата джамия, която турските власти инсталираха в легендарната истанбулска черква "Света София", шефът на
религиозната служба укоризнено спомена "пияницата".
Подобно неуважително отношение към великия национален герой доскоро беше направо немислимо в Турция, но
днес Ататюрк все по-често
получава неодобрение от
страна на властите заради
разпускането на Османската империя, което беше последвано и от въвеждането на
различни светски правила и
обичаи в държавата и в обществото. Сред тях - употребата на алкохол.

Ако зависеше от турския
президент, днес турците от
сутрин до вечер щяха да пият само айран - според Ердоган, тъкмо това била турската национална напитка. За
редица светски турци обаче
националната напитка се
казва ракъ. И се пие с лед и
вода в тесни високи чаши,
тип "стъкленица". Другите
концентрати като уиски или
коняк не са толкова популярни в страната, само водката
през последните години успява да си пробие път.
Под ръководството на религиозния Реджеп Тайип Ердоган турските власти пос-

ледователно ограничават
употребата на алкохол. Ето
защо те непрекъснато увеличават акциза върху алкохолните напитки, който за
последните 10 години е скочил с цели 443% за ракията
и с 365% за бирата. В момента една бутилка ракъ от
0,7 литра струва около 20 евро – почти една десета от
месечния доход на средния
човек в Турция. Тези непосилни цени явно дават резултат при легалната продажба на алкохол, където
през миналата година оборотът е стаднал с една четвърт. Властите смятат това

за голям успех. Мащабът на
проблема с нелегалния алкохол обаче се илюстрира
добре от последните акции
на полицията в Истанбул и
Адана, при които бяха конфискувани хиляди литри етилов алкохол. Той е бил предназначен за производството на спиртни напитки.
Ердоган и неговото семейство са лично ангажирани с
борбата срещу алкохола: дъщерята на президентът Есра, която е омъжена за министъра на финансите, има
пост в УС на "Зеления полумесец" - една организация,
която се бори срещу зависимостите. Освен това от
2013 година насам в Турция
действа закон, който забранява продажбата на алкохол
след 22 часа. Забранени са
още както пряката реклама
на алкохолни напитки, така
и спонсорството. Големите
фирми се опитват да заобиколят тези забрани по какви ли не начини. Така например най-голямата пивоварна "Ефес" използва цветовете синьо и бяло, които всички познават от етикетите на
бирата, за да обозначава магазините си.
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решението си да изпрати своя проучвателен кораб „Оруч Реис” в гръцкия континентален шелф близо
и откриването на Вароша в
Кипър, Анкара рискува дипломатически изолация.
Участието на Турция в поредица от кризи, включително в избухналия наскоро конфликт в Нагорни Карабах, също допринесе
много за неблагоприятното
й представяне пред международната общност, пише
гръцкият „Катимерини”.
Приветствайки германския външен министър Хайко Маас в Атина, премиерът Кириакос Мицотакис
подчерта, че Гърция няма да
води диалог с Турция, докато „Оруч Реис” се намира в
гръцкия континентален
шелф.
От своя страна Маас изпрати послание за солидарност към Гърция и Кипър и
заяви, че действията на Турция нямат „нищо общо“ с
духа на разбирателство и
взаимно доверие. Всеки
опит на турски изследователски кораб да започне
търсене на въглеводороди

Ñ

в спорни води около гръцкия остров Кастелоризо ще
нанесе „сериозен удар“ върху усилията за намаляване
на напрежението и подобряването на връзките между Европейския съюз и Турция, предупреди германският външен министър.
Маас каза, че е отменил
пътуването си до Анкара, за
да демонстрира солидарността и подкрепата, „която Гърция има от всички нас
в Европейския съюз и от
Германия”. Той също така
подчерта, че последната
криза с Турция ще бъде обсъдена на предстоящата
среща на върха на ЕС.
Държавният департамент
на САЩ също зае ясна позиция срещу навтекс на Турция, която зае зона в гръцкия континентален шелф само на 6,5 морски мили от
Кастелоризо, наричайки я
„изчислена провокация“.
„Едностранното съобщение на Турция повишава
напрежението в региона и
умишлено усложнява възобновяването на ключовите
разговори между нашите
съюзници в НАТО Гърция и
Турция“, се казва в изявле-

ние на говорителя Морган
Ортагус. Тя подчерта, че
„принудата, заплахите,
сплашването и военните
действия няма да облекчат
напрежението в Източното
Средиземноморие. "
„Призоваваме Турция да
прекрати тази изчислена
провокация и незабавно да

започне проучвателни преговори с Гърция. Едностранните действия не могат
да изградят доверие и няма да доведат до трайни
решения“, добави говорителят.
САЩ също така осъдиха
едностранното решение за
отваряне на затворения

град Вароша в окупирания
от Турция Кипър, определяйки го като провокативен и
контрапродуктивен за възобновяване на мирните
преговори по кипърския
въпрос.
Ясни послания бяха отправени и от Париж, Виена
и ЕС.

Гърция призова ЕС да не продава оръжие на Турция
Гърция се обърна към останалите държави от ЕС с
молба да не продават военно оборудване и материали на Турция, както и да
преустановят действието на
митническия съюз с нея. Това съобщи министър-председателят Кириакос Мицотакис след края на тристранната среща на върха в
Кипър с участието на президента на Кипър Никос
Анастасиадис и президента на Египет Абдел Фаттах
ас-Сиси.
В изказването си, излъчвано пряко по телевизия
ЕРТ-1, Мицотакис припомни, че Гърция е изпратила
писмо с такова съдържание
в министерствата на външните работи на Германия,
Испания и Италия и се е
обърнала към еврокомисаря по разширяването Оливер Вархели за преустановяване дейността на митническия съюз между Брюксел и Анкара.
Гръцките власти „пред
лицето на агресивна Турция
молят европейските държави да не продават повече
военно оборудване и материали на Турция, което се
предвижда и от съюзното
законодателство от 2008 г.
за продажба на оръжие”.
Не бива държавите сами да снабдяват агресора
с куршуми, които противни-

ковата страна може да използва срещу държавичленки на Европейския съюз, подчерта гръцкият премиер.
Атина настоява да бъдат
регистрирани многобройните нарушения на мерките,
отнасящи се до споразумението за митнически съюз
между ЕС и Турция.
Не може трета държава,
която е кандидат за членство в Евросъюза, да се освобождава от мита, да ползва изгодите на единния пазар и в същото време да
заплашва източните граници на ЕС и да създава напрежение в Средиземноморието, категоричен е Мицотакис.
Той подчерта, че времето на провеждане на тази
тристранна среща съвпада
с допълнителните опасности, предизвикани от „мно-

гобройните едностранни
провокации” на Турция в Източното Средиземноморие,
„които често са придружени от екстремистка и агресивна реторика”.
Лидерите на Гърция, Кипър и Египет са единодушни, че такива действия нарушават международното
право, включително решенията на Съвета за сигурност на ООН и на ЕС, поставят под съмнение задължителния характер на международните договори и в
същото време подкопават
регионалната сигурност и
създават проблеми в НАТО.
„Това е поведение, което противоречи рязко на заявените позиции на редица държави – САЩ, Русия,
арабския свят, всички съседни страни”, допълни Мицотакис.
Атина не признава склю-

чения през ноември 2019 г.
меморандум между Анкара
и Триполи за взаимно разбирателство относно разграничаването на морските
зони. Според гръцкото външно министерство, документът лишава гръцките острови между Турция и Либия от континентален шелф
и изключителни икономически зони.
Това лято Гърция на свой
ред сключи договор с Италия и Египет за морските
зони, а Турция обяви, че не
признава споразумението и
изпрати проучвателния си
кораб „Оруч Реис” на мисия в гръцкия морски шелф
близо до остров Кастелоризо.
Корабът се охранява от
турски военни кораби. След
излизането на „Оруч Реис”
от Анталия Гърция отново
приведе военноморския си
флот в бойна готовност и
заяви, че ще защитава суверенните си права.
По-рано гръцките медии
съобщиха, че външният министър Никос Дендиас е изпратил писма до колегите
си в Германия, Хайко Маас, в Испания, Аранча Гонсалес-Лая и в Италия, Луиджи Ди Майо.
В писмото до германския
си колега гръцкият външен
министър иска да не се предоставят разрешения за из-

нос за Турция на някои видове военна техника, като
подводници, фрегати, модернизация на самолети и
въоръжение. Дендиас посочва неотдавнашната поредица от провокативни
действия на Турция, които,
както той подчертава, имат
за цел да решат конфликта
с военни средства. В този
контекст Дендиас припомня призива на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис
на последния Европейски
съвет относно задължението на страните-членки на
ЕС, произтичащо от общата позиция, която те са приели. Тя е да преустановят
износа на военна техника
за трети страни, когато това оборудване се използва
за актове на агресия или
регионална дестабилизация, което прави Турция.
По-рано дипломатически
източници съобщиха, че
външният министър е изпратил писмо до европейския комисар по разширяването с призив за спиране
на споразумението за митнически съюз с Турция.
Не закъсня реакция от
страна на гръцки опозиционери на правителството:
„Германия ще се противопостави на собствените си
интереси и ще наложи оръжейно ембарго на Турция?
Това е шегата на деня!“.
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резидентът Реджеп
Тайип Ердоган
съобщи през уикенда за найновите открити от
Турция залежи от природен газ в Черно море.
Това развитие на събитията показва, че енергийните стремежи на Турция
са достигнал следващото
ниво - и не става въпрос
само за икономиката. С
разрастването на борбата за власт в Източното
Средиземноморие, Черно море може да се
окаже нова гореща
геополитическа точка.
През уикенда международните медии съобщиха за нападението на
Армения срещу Нахчиван
в района на Кавказ,
източно от Черно море.
Прекратяването на огъня
с посредничеството на
Русия между Азербайджан и Армения се
оказа изключително
крехко. Очевидно спирането на боевете няма да
бъде лесна задача.
Арсеналът от балистични
ракети на Армения от
съветската епоха, заедно
с притока на чуждестранни бойци, включително членове на терористичната организация на
ПКК, разположени в
Нагорни Карабах, и
„тежкото въоръжение“,
което Москва заплашва
да предостави на арменците, предизвикват
безпокойство. Атаките
срещу енергийните
линии и Нахчиван също
представляват отчаяни
актове на провокация от
страна на Ереван.
Черно море и Кавказ
се появиха като фокусна
точка на конкуренцията
между Запада и Русия,
след ангажимента на
НАТО от 2008 г. да приеме Украйна и Грузия за
нови членове. В отговор
на разширяването на
организацията на изток
Москва предприе различни политики към
Украйна и Грузия. Анексията на Крим през 2014
г. вероятно беше зенитът
на тази агресивна политика на Москва.
Въпреки че Съединените щати и Европейският
съюз се опитаха да
променят поведението на
Русия чрез икономически
санкции под наблюдението на администрацията
на Барак Обама, те
претърпяха неуспех. По
времето на администрацията на Тръмп руският
президент Владимир
Путин разшири сферата
на влияние на страната
си до Източното Среди-
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земноморие, Северна
Африка и Персийския
залив. Само съвместните
руско-египетски военноморски учения в Черно
море свидетелстват за
продължаващата борба
за власт в различните
части на света. Излишно
е да казвам, че Черно
море заема централно
място в стратегическите
оценки на Москва. Регионът е ключов за руското
влияние върху Източна
Европа (т.е. Румъния,
България и Молдова),
Украйна и Кавказ. Москва придава голямо значение на Черно море за
националната си отбрана, военните способности
и борбата за влияние в
Източното Средиземноморие и Близкия изток.

И за западния съюз
Черно море е твърде
важно, за да бъде предадено под руски контрол. Както наскоро
заяви американският
мозъчен тръст RAND,
борбата за власт между
Запада и Русия ще
определи бъдещето на
Европа. Всъщност американските стратези,
опитващи се да предефинират глобалната роля
на Вашингтон, не очакват САЩ да пренебрегнат напълно Европа дори в случай на пълно
отстъпление. Президентът на САЩ Доналд
Тръмп упражни натиск
върху Германия заради
зависимостта й от руските енергийни източници.
Ако бъде преизбран,

Тръмп се очаква да се
съсредоточи върху Китай
и да се придържа към
настоящата политика на
администрацията си по
отношение на Русия. В
този случай Москва
може да запази настоящия баланс на силите в
Черно море. Последните
събития в Беларус,
Нагорни Карабах и
Киргизстан обаче показват, че статуквото няма
да бъде лесно запазено.
Ако кандидатът на
демократите за президент Джо Байдън спечели надпреварата, то се
очаква Вашингтон да се
концентрира върху ограничаването на Русия.
Опитвайки се да упълномощи трансатлантическия съюз, Байдън трябва

да намали руския натиск
върху Европа. С други
думи, той трябва да спре
разширяването на сферата на влияние на
Русия.
Независимо от резултата от президентските
избори в САЩ на 3
ноември, геополитическото напрежение в
съседните на Турция
региони ще ескалира. В
зависимост от победителя, няма да има само
нова глава в отношениета между Турция и САЩ.
Най-вероятно Анкара и
Москва ще имат нова
пътна карта в светлината
на конкуренцията, сътрудничеството и напреженията помежду им.
Както наскоро заяви
руският външен министър Сергей Лавров, едва
ли Турция и Русия ще
бъдат повече от „партньори“. Двете страни се
състезават в Либия,
Източното Средиземноморие, Сирия, Черно
море и Кавказ. Както
изглежда инициативите
на Турция в Либия и
Нагорни Карабах разстройват Русия.
Тъй като Турция става
по-силна, тя трябва да
развие нов вид отношения не само с НАТО, но
и с Русия. Черно море
може да е геополитическото пространство,
където това ще бъде
поставено на изпитание.
Бухранетин
ДУРАН
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Ïðåäèçáîðíàòà ñòðàòåãèÿ
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Турция след общинските избори, проведени през март 2019
г., прокюрдската
Партия на народната демокрация (HDP) окончателно получи прозвището „коронована“. В крайна
сметка, нейната добре обмислена тактика доведе до
първото поражение на изборите на управляващата
Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на
турския президент Реджеп
Тайип Ердоган. Тогава ръководството на HDP умишлено отказа да номинира
свой кандидат в някои градове и призова своите привърженици да гласуват за
друга опозиционна сила Републиканската народна
партия (CHP). Окончателната победа на представителите на CHP на изборите в
отделни градове на страната не би била възможна без
подкрепата на кюрдските
избиратели, се казва в анализ на „Дойче Веле“.
Успешната стратегия на
HDP, която толкова много
е помогнала на своя опозиционен партньор, може
да се отрази на самата партия. През последните месеци в Турция бяха задържани десетки опозиционни фигури, включително 17 членове на партията HDP. Генералната прокуратура посочи като причина за тези
задържания безредиците,
които се случиха в района
на град Кобани в Северна
Сирия през 2014 г.
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Кобани: доказателства,
събрани за една нощ?
Преди шест години, когато Кобани беше обсаден
от терористичната група
„Ислямска държава“ (ИД)
по време на гражданската
война в Сирия, кюрдските
групировки, включително
партията HDP, призоваха за
протести. Наред с други неща, техните участници настояват турското правителство да заеме по-последователна позиция по отношение на ИД. Демонстрациите обаче скоро загубиха
своя мирен характер. Редица градове в турския регион Южен Анадол са преживели вълнения, в резултат
на които са загинали десетки хора. Днес турската генерална прокуратура казва,
че тези "убийства, мародерства и грабежи" са станали
причина за задържането на
политиците от HDP.
Политическите анализатори и правни експерти, интервюирани от „Дойче Веле“ смятат, че задържанията заради протестите в Кобани са просто начин да се
елиминират неудобните.

„Какви доказателства могат
да бъдат намерени за една
нощ, за да бъдат задържани 82 души въз основа на
това?“ - пита адвокат Фиген Чалъкусу от партията
CHP. Според опозиционния
политик тези арести са извършени „не в рамките на
обикновените разследващи
и наказателни процеси“.
Подобно мнение изразява и политологът Бурак Билгехан Йозпек. „Изглежда събитията в Кобани са се превърнали в инструмент за
победа на политическите
позиции на кюрдското движение, партията HDP и нейните привърженици“, казва
той.

Принудителна оставка
на ръководителите
на местните власти
След поражението си на
изборите през март 2019 г.
турското правителство постоянно увеличава натиска
си върху HDP. В повечето
от 65-те общини, в които
прокюрдската партия спечели, наскоро ръководителите на местните власти бяха отстранени от длъжност
и заменени от управители
от Анкара. В момента представители на партията HDP
са начело на само шест
малки общини. Редица политици бяха арестувани.
Обосновката за прокуратурата остана непроменена:
връзки с Кюрдската работническа партия (ПКК), забранена в Турция. От 2016 г.
бившите съпредседатели на
партията HDP Селахатин
Демирташ и Фиген Юксекдаг са в затвора, въпреки
оскъдните доказателства за
вина.
Политологът от универси-

тета в Анкара Башкън Оран
вижда честите задържания
на политици от HDP като
опит да се предотврати обединението на опозицията.
„Режимът реши да изведе
някои стари документи, за
да саботира процеса на обединение на опозицията “,
казва той.

Кюрдският въпрос като
предизборна тактика?
Опозицията, която в миналото беше затруднена от
идеологически противоречия, най-накрая успя да обедини сили за борба с правителството на Ердоган. Това беше особено очевидно
по време на общинските избори през 2019 г. Най-раз-

нообразните опозиционни
сили - ислямисти, националисти, социалдемократи и
леви либерали - въпреки
политическите си различия,
тогава за първи път обединиха сили, за да се противопоставят заедно на „общия враг“ - Ердоган.
Наред с икономическата криза обединението на
опозиционните сили е едно от най-сериозните предизвикателства пред турския президент днес. Въз основа на това някои турски
експерти смятат, че правителството ще се опита да
раздели опозицията с много чувствителния кюрдски
въпрос. Той разчита на факта, че в обединения опо-

зиционен блок Републиканската партия CHP съжителства с ултранационалисти
от Добрата партия (IYI), подкрепяни от избиратели с
възгледи, вариращи от патриотични до националистически. Твърде приятелската
политика спрямо кюрдите,
както и сътрудничеството с
HDP, получило етикета на
„терористична партия“ от
правителството, може да
изплаши ядрения електорат
и на двете страни.

„Шамар в лицето
от демокрацията“
за Ердоган
И все пак, в момента изглежда, че стратегията за
разделяне на опозицията
все още не е дала очаквания резултат. Председателят на социалдемократите
Кемал Кълъчдарооглу в началото на октомври отново
подкрепи политиците от
HDP. Той разкритикува вълната на задържанията и
подчерта успеха на сътрудничеството с националистическата партия IYI. "Нашият съюз няма да бъде унищожен от никого. Винаги ще
имаме добри отношения",
каза той по време на реч в
турския парламент.
В същото време той демонстрира боен дух преди
следващите президентски
избори. Те са насрочени за
2023 г., но е възможно да
бъдат проведени предсрочно. "Ще спечелим тази игра на урните", каза Кълъчдароглу. Както при общинските избори в Истанбул,
„правителството ще трябва
да изтърпи шамар от демокрацията“, добави той.
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урските специалитети адана кебаб, дюнер и сърма влязоха
в първата десетка на
най-вкусните ястия в
света.
Световният атлас за храна представи 100-те найдобри традиционни специалитети на планетата. Атласът на вкусовете, който съдържа база данни с над
10 000 традиционни ястия и
местни продукти, публикува годишен списък с найдобрите ястия в света. Той
е базиран на гласовете на
повече от 63 000 души.
На първо място е неаполитанската пица „Мар-

T

гарита“ с резултат 4,66, а
италианската кухня спечели титлата за най-добра традиционна кухня в света.
Аданата се класира непосредствено след нея, докато дюнерът е пети, а сърмата – десета.
Списъкът включва още
гулаш, мусака, паприкаш,
но също и чийзбургер като
традиционен американски
специалитет.

Ето кои заемат
първите 10 места:
1. Пица „Маргарита“
(Италия)
Адана Кебаб (Турция)
2. Супа рамен (Япония)

3. Ломо Салтадо (телешко по перуански) (Перу)
Дюнер кебап (Турция)
4. Такос ал Пастор (Мексико)
Студена супа „Шалтибаршчяй” (Литва)
5. Гьоза (японски равиоли с кайма) (Япония)
6. Кочинита
Пибил
(свинско мариновано в подправки) (Мексико)
Сарма (Турция)
Гръцкият Гирос е на 12
място, италианските Ризото Миланезе и лазаня Болонезе са съответно на 13
и 15. Талятелите Болонезе
(16) са преди пастата Карбонара (19), а турското кюф-

те е на 20-то място. Любимите на много американски BBQ ребра са на 21-во.
Унгарският гулаш е на 39то, а японското суши - на
45-то. Чийзбургерът и муса-

ката са съответно на 56-то
и 57-мо място. Веднага след
тях е украинският борш.
Пържените американски пилета в стил KFC се нареждат на 86-то място.

Анкара обяви война на трафика на антики Останки от църква, открити
Въпреки вълната от нелегален трафик на антични
предмети в региона, Турция
предприема стъпки за борба с кражбата на културни
ценности, съобщи Анадолската агенция.
Войната в Сирия и Ирак
доведе до вълна в контрабандата на артефакти от богатото културно наследство
на тези нации. Турция предприе спешни мерки, за да
пресече тази дейност на
своя територия, каза Зейнеп Боз от звеното за борба с трафика на Министерството на културата и туризма. След избухването на

Борбата срещу трафика
на културни ценности в
Турция има три елемента:
Първият е свързан със
законодателството – още от
1906 г. в Турция действа забрана за неразрешени разкопки. Неуведомяването на
държавните органи дори за
случайни находки се санкционира. Съгласно законодателството, износът на културни ценности се наказва
с от 5 до 12 години затвор.
Сигналите, които стига
до Министерството на културата и туризма, се разглеждат незабавно и цялата
необходима информация се

чение”, заяви експертът.
Международното сътрудничество е третият елемент в борбата срещу трафикантите. То включва
идентифициране на обекти,
намиращи се в чужбина,
искове за тяхното връщане, съвместно преследване, полицейски операции и
спазване на международни конвенции и двустранни споразумения.
От 2002 г. насам 4 441
артефакта са върнати в
Турция, но още „десетки
хиляди“ остава да бъдат
репатрирани. Сред тях са
плочки от комплекса „Све-

на дъното на езеро

Руини на църква са открити дълбоко в езеро в
черноморския регион на
Турция, съобщи „Хюриет“.
Останките на потопената църква се намират на
около 15 метра под повърхността на езерото Гага в
град Фаца в провинция Орду, каза ръководителят на
провинциалната Дирекция
за култура и туризъм за
Анадолската агенция.
Руините на църквата, чиято възраст все още не е
ясна, били открити по време на гмуркания от подводен археолог.
Дълбочината на езеро-

то варира между 10 и 15
метра и е с площ от почти
6 хектара.
През хилядолетията Турция е била дом на хора от
различни религии, от древни езичници, християни и
днес мюсюлмани.
Езерото Гага, което е
природно защитена територия, предстои да бъде регистрирано като археологически обект.

Страната прие най-много
туристи през лятото

конфликтите в тези държави турските музеи и частни
колекционери станаха особено внимателни по отношение на предмети, които
идват евентуално от Ирак
или Сирия, сподели тя.
Всеки предмет, придобит
по незаконен път и конфискуван в Турция, вече е върнат или е предвидено да бъде върнат в страната си на
произход, подчерта Боз.
Само през 2019 г. Турция
е върнала 81 предмета на съседен Иран и два на Китай.

обсъжда с прокурорите,
както и със съответните
правоприлагащи органи.
Вторият елемент е превенцията. „Много е важно
да се предприемат действия, преди незаконната
дейност да стане факт. В
този смисъл проучванията
на инвентара, мерките за
сигурност - като охранителни камери и охранителни системи или алармени
системи, и усилията за повишаване на осведомеността са от огромно зна-

та София”, намиращи се в
парижкия музей Лувър, пет
предмета в музея Пергамон в Берлин и статуя на
Тихе в джамията Коня Бейхеким и стара статуя на
рибар от Афродизия, статуя на Тих (Тик) от Кралския музей за изящни изкуства в Брюксел.
Основните западни държави, в които се изнасят
нелегално артефакти от Турция, са САЩ, Великобритания, Франция, Германия и
Швейцария.

Председателят на Съюза на туристическите агенции на Турция (TURSAB) Фируз Багликая заяви, че Турция е средиземноморската
държава, която е приела
най-много туристи през тази година по време на пандемията.
Багликая обясни за Анадолската агенция, че първоначално са дошли много
британски туристи, но след
това са намалели. За разлика от тях, руснаците и украинците са предпочели да
се насладят до край на топлото средиземноморско лято.
Броят на приетите туристи е много малък в сравнение с капацитета на Турция,
но в някои райони е достатъчно, за да спаси сезона
през месеците юли, август
и септември.
„Нямаше много движение и във вътрешния туризъм. След празниците хо-

рата предпочитаха да посещават своите семейства и
близки. Бутиковите хотели
и къмпингите се оказаха
предпочитани“, казва Багликая.
„Не може да се каже, че
имахме добър сезон. Следващата година трябва да се
планира съобразно с медицинските открития. Ако се намери ваксина, лекарство,
бихме могли да продължим,
където сме спрели. Ако този
процес отнеме повече време, очакванията са за сезон
като този“, казва Багликая.
Председателят на отрасловата уверява, че кампаниите за ранните резервации ще продължат. „Не знаем кога ще приключи тази
пандемия. Очакваме значително увеличение на туризма, когато всичко приключи. На всички ни липсва
свободно да ходим на почивка”, добавя председателят на Съюза.

Приложението „Турция днес“ използва следните
информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА,
ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Хора с предпазни маски се разхождат в централния парк
"Леополд" в Брюксел. В Белгия носенето на маски навсякъде
извън дома е задължително, а баровете, ресторантите,
спортните зали, музеите, кината и театрите са затворени
поне до средата на ноември. За последната седмица средно
на ден са установявани над 13 000 новозаразени.

Допитване, представено в местни медии, определи десетте найдразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия, предаде БТА.
На първо място е поставено
носенето на маска под носа.
Второ място заема свалянето
на маската, за да се говори.
Следват призивът към събеседник да си свали маската, защото
това е "безопасно"; носенето на
маска от някой, който се движи
сам в автомобила си; хвърлянето
на маска на улицата.
На 6-о място са поставени хората, които сами се провъзгласяват за вирусолози. 7-ото е за онези, които работят у дома, като забравят, че и съседите им правят
същото.
На 8-о място са поставени хората, които не спазват безопас-

но разстояние в магазина. Последните 2 места са заети от пътниците, които очакват някой друг
вместо тях да натисне звънеца в
автобуса за заявяване на желание за слизане на следващата
спирка, и онези, които се самоупълномощават да проверяват останалите за спазването на общите противоепидемични правила.
До края на седмицата властите в Белгия се очаква да решат
дали да върнат общата карантина, наложена в средата на март
и продължила повече от месец,
като мярка срещу разпространението на COVID. Това съобщи националният щаб за противодействие на епидемията.
Здравните власти поясняват, че
решението зависи от това дали досегашните мерки ще доведат до
спад в броя на новозаразените. ç
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Езат Ибрахим ал Дури зловещият номер 2 в
режима на иракския
президент Саддам Хюсеин
и който през 2003 г. беше
сред най-издирваните от
американците високопоставени служители, е починал, обявиха неговата
партия и дъщерята на
покойния иракски диктатор, предаде АФП.
Мъжът, за чиято глава
САЩ бяха обявили награда
от 10 млн. долара по
време на нахлуването,
свалило от власт партията
Баас, която управляваше
Ирак от 1968 г., се укриваше. В съобщенията за
кончината му не се посочват причината и мястото
на смъртта му.
Поднасям съболезнования по повод смъртта на
другаря в борбата Ибрахим ал Дури, написа в
послание дъщерята Рагад

Саддам Хюсеин.
Партия Баас също
публикува съобщение за
смъртта на човека, който
през 2003 г. беше зам.председател на революционния команден съвет и
вицепрезидент на Ирак.
След 2003 г. баасистите
изиграха ключова роля в
бунта срещу американците, преди да се сближат с
джихадистката групировка
"Ислямска държава" (ИД),
победена военно в Ирак
през 2017 г.
Във видео, разпространено в интернет през 2016
г., Дури нарече "герои"
членовете на ИД, които
завладяха големи части от
Ирак след юни 2014 г.
Дури беше тясно свързан и с Армията на мъжете
от накшбандийския орден,
от която бяха значителен
брой бойци, участвали в
бунта.

Слухове за смъртта на родения през 1942 г. Езат Ибрахи ал Дури се
появяваха на няколко пъти в миналото, но всеки път бяха отричани
от длъжностни лица. Във видео, разпространено в интернет през
2016 г., Дури нарече "герои" членовете на ИД, които завладяха
големи части от Ирак след юни 2014 г.

Над 100 полицаи и
служители на силите за
сигурност са ранени в
сблъсъците с демонстранти в Багдад и още няколко
иракски града.
Според правозащитниците в цялата страна при
сблъсъците са били ранени
139 участници от силите на

реда, включително и 7
офицери", както и 32-ма
демонстранти.
Масовите демонстрации
отбелязаха първата годишнина от широкомащабните
протестни акции, обхванали столицата и отделни
райони в южната и централната части на Ирак. ç
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Снимки Пресфото БТА и Интернет

Íàêðàòêî

Бившият президент
на Киргизстан Алмазбек
Атамбаев е обявил гладна
стачка в знак на протест
срещу задържането му в
предварителен арест в
столицата Бишкек. Според
адвоката Сергей Слесарев
клиентът му е държан в
подземие, където обикновено
пребивават осъдени на
разстрел. В килията няма
отопление и канализация, а
Атамбаев има проблеми с
кръвното налягане, добави
адвокатът. Експрезидентът
Алмазбек Атамбаев, излежаващ присъда за корупция, и
няколко видни политици бяха
освободени от следствени
арести и затвори от демонстрантите по време на безредиците в средноазиатската
република на 5 и 6 октомври
след парламентарните
избори, отменени впоследствие от ЦИК.

Белгийският

бивш крал Албер се е
срещнал за първи път с
дъщеря си Делфин, след като
тя спечели седемгодишна
съдебна битка, за да докаже,
че той й е баща. Двамата са
се видели миналата неделя в
кралската резиденция
Белведере в Лаакен в
присъствието на кралица
Паола, съпруга на Албер.
Делфин Боел (52 г.), която е
скулпторка, е родена от
връзка на Албер II с майка й
Сибил дьо Селис Лоншам,
продължила през 60-те и 70те години на миналия век. По
онова време Албер е бил
престолонаследник, но е бил
вече женен от 1959 г. за
бъдещата кралица Паула.

Китаец

постави рекорд на Гинес,
като покри тялото си с
повече от 63,5 кг живи
пчели. Жуан Лянмин накарал
свои близки да изсипят
пчелите върху него с кофи в
град Ичун, провинция
Цзянси. Те били достатъчно,
за да постави световен
рекорд за най-тежък плащ от
пчели. Точното теглото на
пчелите по тялото на Лянмин
било 63,7 кг.

Òàéëàíäöèòå èñêàò äà çíàÿò êàê êðàë
Âàäæèðàëîíãêîðí óïðàâëÿâà îò Ãåðìàíèÿ

Поддръжници на тайландската монархия подкрепят краля в столицата Банкок. В Тайланд монархията и кралското семейство са
защитени от обиди и клевети със закон, като наказанията са до 15
г. затвор. Всякакви критики срещу тях доскоро бяха табу, но със
засилването на протестното движение в страната протестиращите
все повече отправят критиките си срещу монархията.

Десетки хиляди антиправителствени демонстранти в
Тайланд се събраха под германското посолството в столицата Банкок с искане Берлин да разследва с какво се
занимава техният крал Маха Ваджиралонгкорн и как
той упражнява своите властови пълномощия от Германия, където прекарва голяма част от времето си, предаде ДПА.
"Предадохме в посолството писмо, настоявайки за
разследване на дейността на
нашия монарх в Германия,
каза пред своите привърженици Пацаравале Танакитвибулпон - един от лидерите
на протестното движение
срещу управляващите, обхванало страната от няколко

месеца. Той прочете и съдържанието на връченото писмо, в което се настоява германските власти да разкрият датите и дължината на пътуване и пребиваване на краля в Германия, за да се изясни доколко той е имал време от германска земя да се
занимава с висшите държавни дела на Тайланд, като например да одобри годишния
държавен бюджет, представен от правителството.
В писмото се настоява
още Германия да разследва
обвиненията за причастност
на Ваджиралонгкорн, смятан
за най-богатия монарх в света, който е обект на критики, че прекарва дълги периоди от време в Баварските
Алпи вместо в Банкок. Той

наследи трона след смъртта
на баща си Пумипон Адулядет през 2016 г. и оттогава
се опитва да наложи по-голям личен контрол над финансите на монархията и над
ключови военни части. За
разлика от своя баща, който се радваше на масова почит в страната, синът скоро
след възкачването си на
престола стана обект на критики заради страстта си към
разкоша и показността.
Протестното движение започна с искания за ново правителство, нова конституция
и реформа на монархическата система. Протестите пламнаха с нова сила преди месец, след като правителството въведе извънредно положение в Банкок. ç
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Гаюс Макоута първо пропусна дузпа, а в края се превърна
в герой за тима от Стара Загора

Алексей Кулбаков ще
ръководи мача

Берое победи трудно с
3:2 Етър при гостуването
във Велико Търново в
последния мач от десетия
кръг на Първа лига. Тимът
на Димитър Димитров-Херо
събра 18 точки и се изкачи
на третото място в класирането. Начело е Локомотив (Пд) с 22, пред Лудогорец - 20, като тимът от
Разград е с мач по-малко.
След осмата си загуба от
началото на първенството
Етър остава последен с
едва 2 точки в актива си.
В гостуването на стадион "Ивайло" гостите от
Стара Загора доминираха,
но бяха на път да изпуснат победата, след като
"виолетовите" съумяха да
изравнят от 0:2 до 2:2.
Футболистите на Херо
започнаха по-активно и
откриха резултата в 25-ата
минута с гол на Октавио.
Гаюс Макоута пропусна
дузпа в 35-ата минута.
Двата отбора стигнаха
до бърза размяна на
голове десетина минути
след подновяване на
играта. Първо Алиун Фал
удвои преднината на
Берое в 53-тата минута, а
в 55-ата Стелиян Добрев
намали на 1:2. Преслав
Боруков изравни в 73тата. След това гостите се
вдигнаха на финален
щурм и успяха да стигнат
до трите точки. Макоута
се реваншира за пропус-

на Ботев (Вр) в мач от десетия
кръг на Първа лига. Головете
отбелязаха Атанас Илиев (56) и
Димитър Тонев (66).

между Рома и ЦСКА от втория
кръг на група "А" на Лига
Европа. 40-годишният Кулбаков е един от топ реферите в
Беларус. Любопитното е, че
Кулбаков е надувал свирката в
два двубоя на Лудогорец равенството 2:2 с Партизан в
третия квалификационен кръг
на Шампионската лига през
2014 година и равенството 1:1
с Базел в груповата фаза на
турнира през 2016 година.

Съдийска бригада
от Испания

Конгоанският футболист на Берое Гаюс Макоута бе избран за Играч на мача

натата дузпа и в 88-ата
минута се превърна в
герой за гостите, разписвайки се за крайното 2:3.
Треньорът на Берое
Димитър Димитров бе
недоволен въпреки победата на тима си. "Ние сме
си виновни. При положение че водихме с 2:0, при
положение че изтървахме
дузпа, несериозно бита,
нормално е да се случват
такива неща. Някои хора
дойдоха тук, взехме ги от
3-та-4-та дивизия, станаха
национали и се помислиха
за много велики футболисти, но може би ще ги

Ðîìà îòðàçè óâîëíåíèåòî
íà òðåíüîðà íà ÖÑÊÀ
Следващият съперник на
ЦСКА в груповата фаза на
Лига Европа Рома отрази
раздялата на клуба от "Българска армия" с досегашния
наставник Стамен Белчев.
На официалния профил в Туитър на гранда от Рим пише: "Стамен Белчев вече не
е треньор на българския отбор, който е следващият ни
опонент в Лига Европа. Фатално се оказа равенството 1:1 срещу Арда (Кърджали), шестият в лигата, което идва след загубата в първия кръг на Лига Европа у
дома от румънския Клуж
(0:2)". Рома приема ЦСКА на
"Олимпико" в четвъртък от
22 часа.
В същото време Рома завърши 3:3 като гост на лидера Милан в двубой от 5ия кръг на италианското
футболно първенство. "Вълците" допуснаха ранен гол
още във втората минута, когато Златан Ибрахимович
откри резултата. Последва

Ботев (Пд) спечели с
2:0 домакинството си

добра възможност за Един
Джеко, преди босненецът
да възстанови равенството
в 14-ата минута.
Второто полувреме започна като първото и "росонерите" пак вкараха още в началото му. Този път се разписа 20-годишният белгиец
Алексис Саелемакерс. Натискът на Рома се усили и
"вълците" стигнаха до дузпа,
превърната в гол от Жордан
Верету в 70-ата минута. Помалко от десет минути след
това обаче и Милан получи
право да изпълни дузпа, а
Ибрахимович не сбърка и
прати вратаря в другия ъгъл
за 3:2. Головото шоу обаче
не беше свършило и Мараш
Кумбула вкара отблизо (84).
Милан остава начело в
класирането с първа загуба на точки от началото на
сезона (4 победи и равенство), докато Рома е на 9-о
място, записвайки втори
хикс след старта на шампионата. ç

приземя скоро време, за
да разберат, че така
футбол не може да се
играе. Ако човек не се
влага на 100%, ако не
бъде агресивен, концентриран и отговорен, няма
как да печели. Аз след
такава победа не мога да
бъда доволен. Само
резултатът ме задоволява,
но не мога да бъда щастлив от такава игра",
коментира Херо.
"Не знам какъв е проблемът. Ще се опитаме да
анализираме нещата,
защото това се получава
за втори мач. Подходихме
несериозно и към мача с

Пирин за Купата - трябваше в последните 10-15
минути да натискаме и
променяме статуквото.
Макоута вкара дузпата
срещу Пирин, Иван Минчев пропусна. Основният
изпълнител ни е Конте, но
той отсъства. Казах, който
се чувства в по-добро
състояние, да изпълнява.
Виждайки състоянието, в
което бе Макоута, и че не
му спореше играта, казах
на Иван Минчев да изпълнява, но Макоута взе
топката и сам реши да си
изпълни, видяхме по
какъв начин", завърши
Димитър Димитров-Херо. ç

ще свири мача на Лудогорец
срещу австрийския ЛАСК в
Линц от групите на Лига
Европа. Главен съдия ще бъде
Шавиер Естрада Фернандес, а
негови помощници ще са
Роберто Алонсо Фернандес и
Гуаделупе Порас Аюсо, която е
жена. Мачът ЛАСК - Лудогорец
е в четвъртък от 19,55 часа.

Отборът на Славия е
застигнат от мощна
COVID-19

вълна. Деветима футболисти от
"белите" са дали положителна
проба за коронавирус и са
карантинирани. Треньорът на
Славия Александър Тарханов
се оказва в изключително
трудна ситуация преди мача с
Ботев (Пд), който е по програма в събота от 16,30 часа.
Наред със заразените футболисти, руският наставник има
проблеми и с контузени.

Дубълът на Лудогорец
постигна успех

с 4:1 като домакин на Септември (Симитли) в среща от 11ия кръг на Втора лига.

Ñèðàêîâ ñå ñïîðàçóìÿë ñ íîâèÿ òðåíüîð
От стр. 1
Наско Сираков благодари на Георги Тодоров и
обясни, че той ще остане
на работа в клуба.
Очаква се Левски да подпише договор със Славиша
Стоянович в петък. Според
запознати двете страни нямат почти никакви разминавания, дори и финансови.
Треньорът ще гледа от трибуните дербито с Лудогорец
в неделя, а на пейката ще
бъде триото - Живко Миланов, Димитър Телкийски и Тодор Симов. Словенският специалист ще завари девет футболисти, които е тренирал.
Това са Николай Михайлов,
Паулиньо, Ивайло Найденов,
Станислав Иванов, Илия
Юруков, Деян Иванов, Илия
Димитров, Мартин Петков и
Марин Петков. Последните
двама се появиха в първия
отбор на "сините" именно по
негово желание. Освен това
той настояваше и за привличането на Мартин Райнов,
но този трансфер се осъществи едва след като Стояно-

50-годишният Славиша Стоянович малко неочаквано
се завръща на "Герена"

вич си тръгна. Той води Левски през есента на 2018 година, но по време на зимна-

та подготовка през 2019-а бе
заменен с Георги Дерменджиев. ç
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00.15
01.30
02:30
03.30
04.50
05.50
06.50
07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
22.00
22.30
23.15

„Нашият следобед с БСТВ“ (п)
„За историята свободно“ (п)
„Студио Икономика“ (п)
„Не се страхувай“ (п)
„Общество и култура“ (п)
„Дискусионен клуб“ (п)
Музикален антракт
„Антидот“ с Юлия Ал-Хаким (п)
„Не се страхувай“ (п)
„Лява политика“ (п)
ТВ пазар
„Актуално от деня“ (п)
ТВ пазар
„Думата е ваша“ (п)
Документален филм
ТВ пазар
„Дискусионен клуб“ (п)
ТВ пазар
„Нашият следобед с БСТВ“ с водещ
Елена Пенчукова
Новини
„Антидот“ с Юлия Ал-Хаким
„Думата е ваша“ – открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини – централна емисия
„Актуално от деня“
„За историята свободно“
Новини (п)
„Актуално от деня“ (п)
„За историята свободно“ (п)

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
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
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 2 - тв филм /2
епизод/
15.00 Очи в очи с животните - Пъстри
бъбривци
15.20 Влакът на динозаврите 2 - анимационен 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 предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Следите остават
22.00 Геният Пикасо - тв филм /2 епизод/
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 Когато сърцето зове 2 - тв филм /2
епизод/п/

bTV
05.00 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 59
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 19
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
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12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
2, еп. 117
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 112 - 114
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 78
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 91
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 разследвания" - сериал, с. 20, еп. 11
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 51
02.50 "Преди обед" /п./

bTV Action
05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
18
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 18 - 21
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.
18
09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 2
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 10
11.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 3
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
13.00 "Друг живот" - трилър (тв филм,
Канада, 2019), в ролите: Сара Канинг, Стив Байърс, Габриел Роуз,
Андрю Макълрой, Райън Брус и др.
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 1
16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 3
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 4
19.00 "Българската следа в УЕФА Шампионска лига" - магазинно предаване,
еп.2
19.30 Студио "Шампионска лига"
19.55 Пряко, УЕФА Шампионска лига, II
кръг от груповата фаза: Краснодар Челси
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига, II
кръг от груповата фаза: Ювентус Барселона
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно
магазинно предаване
01.45 УЕФА Шампионска лига, II кръг от
груповата фаза /запис/: Борусия
Дортмунд - Зенит
03.30 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 4
04.15 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 3

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
14.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

"Гранд" /п./ - сериал
"Фитнес" - сериал, еп. 1, 2
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Сродни души" - романтичен, комедия (тв филм, САЩ, Канада, 2017), в
ролите: Уилям Болдуин, Стефани фон
Пфетен, Джулия Бенсън, Робърт Молоуни и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Селцето" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис"
"Приятели" - сериал, с. 4, еп. 6, 7
Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 110
"На гости на третата планета" - сериал, еп. 63

Превалявания
Днес облачността ще бъде променлива, предимно висока и
средна. Минималните температури ще са от 5 до 10 градуса, в
източната половина на страната до 12-13. По-късно следобед на
места в южната половина на страната е възможно да превали
слаб дъжд.
В четвъртък облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На отделни места ще превали слаб дъжд. Минималните
температури ще бъдат от 7 до 12 градуса, а дневните - от 15 до
20. В петък облачността ще бъде значителна. Минималните температури ще са от 6 до 11, а дневните от 15 до 20, в южните райони
до 21 градуса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина - до умерен
западен вятър. Следобед над крайните североизточни райони ще
превали дъжд.
В събота и неделя ще бъде слънчево, сутрин в низините и
котловините на места - мъгливо. Температурите слабо ще се понижат и минималните ще са от 1 до 7 градуса, а дневните - от 12 до
17 градуса.

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ
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bTV Cinema, 19.00 ч., "Двоен агент" - трилър,
романтичен, драма, в ролите: Шарън Стоун,
Рупърт Евърет, Джулиън Уодъм, Майкъл Кокрън,
Ан Ламтън, Джим Пидок и др.
20.30 Премиера: "Селцето" - сериал, еп. 6
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал,
с. 3, еп. 1
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 5, еп. 5, 6
00.00 "Сродни души" /п./ - романтичен,
комедия (тв филм, САЩ, Канада,
2017)
02.00 "Фитнес" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп. 9,
10
08.00 "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще" - фантастика, екшън, приключенски (САЩ, Великобритания,
2014), в ролите: Патрик Стюарт,
Иън Маккелън, Хю Джакман, Джеймс
Макавой, Майкъл Фасбендър, Дженифър Лорънс, Хали Бери, Никълъс
Хоулт и др.
10.45 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 11, 12
13.00 "Коледата на Денис Белята" - фентъзи, комедия, семеен (Канада, САЩ,
2007), в ролите: Максуел Котън,
Робърт Уагнър, Луиз Флечър, Айзък
Дърнфорд и др.
14.45 "Сватбата на Уайлд" - комедия,
романтичен (САЩ, 2017), в ролите:
Глен Клоус, Джон Малкович, Патрик Стюарт, Мини Драйвър, Грейс
Ван Патен, Джак Давънпорт, Ноа
Емърик, Питър Фачинели, Лили Енглърт и др.
16.45 "Вълна след вълна" - комедия (Италия, 2016), в ролите: Роко Папалео,
Алесандро Гасман, Луз Чиприота,
Масимилиано Гало и др.
19.00 "Двоен агент" - трилър, романтичен,
драма (САЩ, 2004), в ролите: Шарън
Стоун, Рупърт Евърет, Джулиън Уодъм, Майкъл Кокрън, Ан Ламтън,
Джим Пидок и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ледена смърт" - екшън, криминален,
мистъри (САЩ, Канада, Франция,
Турция, 2009), режисьор Доминик
Сена, в ролите: Кейт Бекинсейл, Гейбриъл Макт, Том Скерит, Шон Дойл,
Къламбъс Шорт, Алекс О`Лафлин,
Ерин Хайкок, Башар Рахал и др.
23.00 "Логан: Върколакът" - фантастика,
екшън (САЩ, 2017), в ролите: Хю
Джакман, Патрик Стюарт, Дафни
Кийн, Бойд Холбрук, Стивън Мърчант, Ричард Грант, Ерик Ла Сал,
Елизабет Родригес и др. [14+]
01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
11, 12
03.45 "Смъртоносна надпревара: Адска жега" - фантастика, екшън, трилър (ЮАР,
Германия, 2013), в ролите: Дани
Трехо, Люк Гос, Винг Реймс, Дугрей
Скот, Фред Коулър, Робин Шу [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 8 /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (премиера) - сериал, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 22
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 8
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 9
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
07.00 "Не се закачай с Клара" - романтична
комедия с уч. на Дженифър Улрих,
Марк Бенджамин, Един Хасанович,
Милена Драйсиг и др. /п/
09.00 "Героят на моите мечти" - драма с уч.
на Антонио Сабато мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук Невин и др.
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10
12.00 "Свободният щат" - военен екшън с
уч. на Матю Макконахи, Кери Ръсел,
Шон Бриджърс, Гугу Мбата-Роу и др.
15.00 "Апетит за любов" - романтична комедия с уч. на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Маркъс Роснър
17.00 "Шифърът на Леонардо" - драма с уч.
на Том Ханкс, Жан Рено, Одри Тоту,
Иън Маккелън, Пол Бетани, Алфред
Молина, Юрген Прохнов и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4
21.00 "Дневниците на принцесата" - комедия с уч. на Ан Хатауей, Хектор
Елизондо, Джули Андрюс, Манди Муур и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.15 "Малки жени" - романтична драма с
уч. на Сюзън Сарандън, Уинона Райдър, Кирстен Дънст, Трини Алварадо,
Клеър Дейнс, Крисчън Бейл и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 204
ВОДОРАВНО: Макарони. Илина (Елена). Рали.
Анон. Лад. Мелинит. Ма. Мед. НИКОН. Тек. Накат.
Нал. "Сара". Онон. Ризома. Таратор. Салака. КЕНАР. КАТ. Лов. Меридор. "Да". Рик. Тиган. Бар. Марон. Там (Игор). "Нали". АМОПЕН. Ради. "До живот". Реване. "Кал". Литин. Кок. Китеник. "Те". Вар.
ПАСОК. Дол. Пират. Сол. "Тони". Набат. Володин
(Александър). Ваталин. Галера.
ОТВЕСНО: Панама. Агора. Оловина. Декор. Вираж. Карат. Рар. Данак. Комик. РАБА. РАМ. Тотем.
Новак (Витезслав). Тал (Михаил). Полен. Нонет. Полип. "Ти". Нилин (Павел). Раритет. Тас. Ни. ИКАР.
Риган. Лесов (Петър). Анолис. Дам. Ринолог. Линин. Закон. Ретик (Георг). Ла. ЛОТ. Солар. Навик.
Тол. Лин. ТАМАТ. Бадан. Доде (Алфонс). Мерак. Далин (Мартин). Тонир. "Гатака". АТАРИ. "Евелина".

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.
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Æåðàð Äåïàðäèéî
ùå ó÷àñòâà
â àíèìàöèÿ

Френският актьор
Жерар Депардийо ще
бъде главният герой на
анимационния сериал
за възрастни "Само
Депардийо знае",
съобщава Lalibre.be.
Илюстрациите ще
направи близкият
приятел на Депардийо,
дизайнер и режисьор
Матийо Сапен. Той е и
автор на комикса
"Жерар, пет години с
Депардийо", който бе
публикуван през 2017 г.
Очаква се шоуто,
което ще включва 52
епизода от по три
минути, да разкаже
забавните инциденти
на актьора в "искрена,
понякога поетична"
форма.
"Ще ви накараме да
видите света такъв,
какъвто го вижда
Жерар, без филтри и
без украса", казва
Тиери Бертие.çç
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Çàïî÷âà ñèìâîëè÷íî èçäàíèå
íà ôåñòèâàëà â Êàí
Кинофестивалът в Кан,
който отмениха през
пролетта заради пандемията от COVID-19, организира символично тридневно
мини издание с прожекция
на четири филма, съобщи
АФП. Филмите са от
официалната селекция на
кинофестивала в Кан за
2020 г. Жури в състав Клер
Бюрже, актрисата Селин
Салет и режисьора Рашид
Бушареб ще присъди
награда "Златна палма" за
късометражен филм.
След като кинофестивалът в Кан беше отменен,
организаторите обявиха
официалната селекция от
56 филма. Има много
комедии и драми с участието този път на много
френски звезди. Някои
ленти бяха на други фестивали, като Венеция или
Сан Себастиан.
С този известен кинофест са се случвали
досега два пъти неприятности. Единият път заради
Втората световна война, а
през 1968 г. поради студентските стачки във Франция. За първи път журито
ще бъде без председател.

Мини фестивалът стартира във Фестивалния
дворец с прожекция на
"Триумф" на Еманюел
Коркол и ще завърши с
"Двамата алфредовци" на
Брюно Подалидес. От 27
до 29 октомври ще се
завъртят също "Истински
майки" на японката Наоми
Кавазе и "Начало" на

грузинката Деа Кулумбегашвили, който спечели
наградата "Златна раковина" на кинофестивала в
Сан Себастиан. Тя ще
присъства на мини фестивала.
Макар и те да са
отворени за публика,
броят на зрителите е
ограничен. Изкачването

Младите музиканти ще
свирят в зала България на
1 ноември. Двама изключителни млади пианисти, избрали да се реализират като ансамбъл, ще гостуват на
Софийската филхармония.
Клавирно дуо Шаламов
избира да представи Концерта за две пиана в ми бемол мажор на Моцарт, с
който впечатляват всички
на Международния музикален конкурс в Мюнхен през
2015 г.
Създадено през 2009 г.,
клавирното дуо Шаламов
съчетава възможностите на
двама забележителни пианисти. Симбиозата между
две ярки индивидуалности
ражда необичайна за младостта им творческа зрялост и уникално сценично
присъствие. Изпълнителите
имат и чудесни постижения.
"Свиренето на тази двойка
е просто феноменално" - по-

Îðãàíîâà
ìóçèêà çâó÷è
â çàëà
"Áúëãàðèÿ"
Органова музика ще
изпълни Симфоничният оркестър на БНР на 30 октом-

:

Àëèíà è Íèêîëàé Øàëàìîâè - êëàâèðíîòî äóî ñ áúäåùå

на стъпалата пред Фестивалния дворец остава, но
поканените не трябва да
се задържат много на тях.
Физическата дистанция и
маските са задължителни.
Организаторите на кинофестивала се надяват
догодина да проведат 74тото издание от 11 до 22
май.çç

Íàêðàòêî

Национален литературен
конкурс "Станка Пенчева"
Повече от 420 произведения са постъпили
за участие в Петия
национален литературен конкурс "Станка
Пенчева" под наслов
"Дървото на живота",
който организира
община Стралджа.
Конкурсът се провежда на всеки две
години в следните
направления: стихотворение и проза кратък разказ или есе.
сочва "Мундо класико".
Алина Шаламова е възпитаничка на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София и
на Националната музикална академия "Проф. Панчо
Владигеров" в класа по пи-

ано на проф. Милена Моллова.
Руснакът Николай Шаламов завършва Музикалната школа и Консерваторията в родния си град Ростов
на Дон при проф. Игор Бендитски. Той учи и в Нов бъл-

гарски университет в София
при проф. Милена Моллова (2008-2009). Победител е
в Международния конкурс
"Панчо Владигеров" в Шумен. В момента следват във
Висшето училище за музика и театър в Рощок.çç

ври от 19.00 ч. в зала "България". Радиосимфониците
ще почетат Кирил Илиевски в концерта, дирижиран
от Константин Илиевски.
Симфоничният оркестър
на БНР ще изпълни Концерт за орган, тимпани и
струнни от Франсис Пуленк. Солист в един от
най-красивите органови
концерти ще бъде Янка Хекимова, която от години

концертира в Париж.
"Аз дадох тук всичко и
това, което съм дал, вече
няма да го направя отново," казва Камий Сен-Санс
за Третата си симфония
"Органова". Тя наистина остава последната симфония
на композитора, а заради
нея Гуно нарича Сенс-Санс
"френския Бетовен". Партията на орган ще изпълни именитият български

музикант Велин Илиев.
Радиосимфониците ще
почетат и Кирил Илиевски, който си отиде преди
година. Те ще изпълнят
"Нюанси" за оркестър. Константин Илиевски е диригент на Словашкия радиооркестър, а за концерта си
със Симфоничния оркестър на БНР през 2018 г.
стана носител на "Кристална лира".çç

На 30 октомври е
премиерата на "Вещиците"
с Ан Хатауей
Премиерата на "Вещиците" е с Ан Хатауей в главната роля.
Във фентъзи приключението участват още
Октавия Спенсър
("Южнячки", "Формата
на водата"). Популярността си дължи на
ролята си в "Дневниците на принцесата"
и на копродукцията
"Никълъс Никълби".
Режисьорът Гари
Маршал казва: "Мултиталантливата Хатауей е съчетание от
Джулия Робъртс,
Одри Хепбърн и
Джуди Гарланд".

