
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 178 (7286) Год. XXX 70 ст.

18.09.2019
СРЯДА

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

6
ПРИЛОЖЕНИЕ

9
-16

ÒÓÐÖÈßДНЕС
Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова:Мая Манолова: Ще управлявам София със столичани,
с ума, таланта, потенциала, надеждата и енергията
на всички граждани

ÁÚËÃÀÐÈß < 3

овощарите като зеленчукопроизводителите
това лято отчитат пълен крах в цените
на готовата продукция, след като килог-
рам ябълки от градините се изкупува меж-
ду 7 и 12 стотинки, а за биологичните
ябълки, чиито разходи превишават трик-
ратно тези на конвенционалното гради-
нарство, търговците дават на фермерите
само 20 стотинки за килограм. В същото
време по магазините плодовете се прода-
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ват от 1 лев до 1,40 лв. килото, казва
Димитър Рачев от Съюза на дунавските
овощари, коментирайки, че няма никак-
во обяснение за аномалиите на пазара.
"Има нещо сбъркано в пазара, затова за
пореден път поискахме да се въведе об-
ратно начисляване на ДДС при плодове-
те и зеленчуците, което би донесло облек-
чение за нас като производители", обяс-
ни градинарят от Тутракан. < 4

Â
чера столичани отбелязаха Деня на София,
свързан с красивия християнски празник
Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка
София. Естествено, това е празник на всички
софиянци, независимо от пол, възраст, ре-
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Публично отстраненият
по искане на Бойко Бори-
сов от всичките му посто-
ве в парламента и ГЕРБ
Цветан Цветанов създаде
своя "Евро-атлантически
център за сигурност"
(ЕАЦС). Това бе оповесте-
но вчера, а в екипа на Цен-
търа правят впечатление
имената на крайните анти-
комунисти и инициатори на
пренаписването на учебни-
ците в антикомунистичес-
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Снимка
Пресфото
БТА

Китай. Жена
от Даченг,
намиращ се
в провинция
Хъбей,
изработва
сувенири
от тиква. В
последните
години
регионът е
прочут със
стимулите
за развитие
на културна-
та индустрия
и художест-
вените
занаяти,
в които са
заети над
40 000
работници.

„Ìîçú÷íèÿò“ öåíòúð íà Öâ. Öâ. çàðàáîòè
ки дух проф. Евелина Кел-
бечева и журналиста Христо
Христов, както и на бив-
шия заместник военен ми-
нистър в кабинета "Костов"
Румен Кънчев. Центърът се
подкрепя от бившите вис-
ши сътрудници на Съвета
по национална сигурност
към Белия дом Даниел
Фрийд и Фиона Хил, от из-
пълнителния директор на
Американския еврейски ко-
митет Дейвид Харис и от

бившия вицепрезидент на
Световния еврейски кон-
грес Робърт Сингер, както
и от бившия шеф на ис-
панската полиция и бивш
евродепутат Агустин де Ме-
ра и други. Очаквано, в
прессъобщението за осно-
ваването на ЕАЦС са пов-
торени всички популярни
клишета за евро-атланти-
ческите ценности и нуж-
дата от тяхното популяри-
зиране. ç

лигия, политически възгледи. Но денят буквално бе
приватизиран от кмета на София Йорданка Фандъ-
кова за целите на нейната предизборна кампания.
Образът и гласът й бяха тиражирани по всички ме-
дии, режеха се ленти, проведоха се помпозни кон-
церти и тържествени събрания, бяха обявени нови
почетни граждани. И безспирни хвалби за свърше-
ното, щедри обещания за бъдещите четири години -
детски градини, паркове, улици, метро. И нито дума
за хроничните проблеми на града - модела на ко-
рупцията, непрозрачно управляваните местни фи-
нанси и обществените поръчки, калпавите и прескъ-
пи ремонти и "ремонтите на ремонта", задръствани-
ята, недостига на места в детските градини и учили-
щата, увеличаващата се "ножица" в стандарта между
лъскавия център и периферията, бездомните кучета,
битовите отпадъци.

Кметът Йорданка Фандъкова добре е усвоила пре-
дизборния модел на ГЕРБ. Първо Цветанов използ-
ваше целия информационен и силов ресурс на МВР,
докато оглавяваше щаба на ГЕРБ. Така задълго бяха
"опитомени" в полза на властта държавните и об-
щинските чиновници, местният бизнес, бяха удряни
неудобни опоненти.

После Бойко Борисов, когато видя, че ГЕРБ е
напът да изгуби европейските избори, яхнал слу-
жебния джип, режеше лентички и откриваше и пре-
откриваше заводи и цехове, раздаваше милиони бю-
джетни пари, за да обърне отрицателния за него и
за партията му тренд след "Апартаментгейт".

Днес Столична община потретва същото - със
софийския бюджет в джоба и с помощта на прави-
телствените институции се прави всичко възможно
ГЕРБ да запази властта си в София.

Но честно ли е това? Не беше ли много по-
адекватно кметът Фандъкова да излезе в неплатен
отпуск, за да има поне видимост за равнопоставе-
ност в кампанията. Без административния апарат на
общината, без служебните коли и охрана, без инс-
титуционалния и медиен комфорт, без откриването
на нови детски градини и ремонтирани училища.

Така постъпи омбудсманът Мая Манолова - пода-
де оставка (а не излезе просто в отпуск) като об-
ществен защитник в мига, в който се кандидатира.
Направи го не защото законът го изисква, а защото
моралът така повелява.

Разликата е и в това, че Манолова от години без
държавен и общински ресурс върши огромна реална
работа за София и софиянци. А реалната работа е в
решителната битка с ощетените от пладнешкия гра-
беж на "Топлофикация", "Софийска вода", на ЧСИ-
тата, на банките и фирмите за бързи кредити. С
битката за достъпна среда и за защита на майките
на деца с увреждания, на пациентите на колабира-
лото здравеопазване, на жертвите на чиновнически
рекет и корупция, на битови престъпления и соци-
ална дискриминация. Именно затова избирателите
ще гласуват за своя кмет не по лъскавата реклама и
властовия гръб, а по реалните дела и искрената заг-
риженост за тях и децата им.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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В държавния сектор
има таван на заплатите и
това понякога е пречка,
за да бъдат наети най-
добрите специалисти в
борбата с киберпрестъп-
ността, заяви  премиерът
Борисов на форум за
противодействието на
този вид престъпност. От
конкурс за работа в този
сектор идват по сто души,
накрая най-глупавият
остава, само един. Всич-
ки, като чуят за заплаща-
нето, се обръщат и каз-
ват: "Благодаря". И затова
сега с финансовия минис-
тър мислим дали в елект-
ронното управление, в
дружеството, където би
могло да се получат по-
високи заплати, да не
променим така закона
или правилата, за да
можем на тези 10-15
души, които да обслужват
всички министерства, да
плащаме по-големи запла-
ти, за да привлечем по-
кадърни хора, каза още
премиерът, цитиран от
БНР. Борисов призова за
обществена нетърпимост
към хакерските атаки.
Вътрешният министър

Младен Маринов обясни,
че и след случая с теча
на данни от НАП е имало
опити за хакерски атаки
срещу различни институ-
ции. Те обаче са били
предотвратени. Маринов
допълни, че ниските
заплати наистина са
проблем, но въпреки това
в ГДБОП работят изклю-
чителни специалисти в
борбата с киберпрестъп-
ленията. Ниските заплати

Ïðåìèåðúò Áîðèñîâ: Òàâàí íà çàïëàòèòå
ïðå÷è çà íàåìàíå íà êèáåðñïåöèàëèñòè
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са изключителен проблем
специално за наемане на
хора, които работят в тази
сфера, но това не означа-
ва, че хората, които
работят при нас, не могат
да си намерят работа
никъде. Премиерът каза,
че само това, че те защи-
тават една много силна
кауза, ги кара да направят
компромис със заплаща-
нето, за да работят в една
престижна структура
ГДБОП. За постоянни
атаки от злонамерени
хакери към държавни
институции и бизнеса
призна Явор Колев,
началник на отдел "Кибер-
престъпност" към ГДБОП
по време на дискусията.
Това са инструменти,
оръжия на организираната
престъпност, на терорис-
тични организации, на
тоталитарни държави,
които целят, от една
страна, дестабилизация на
държавата, предупреди

Политическа бариера
пред Каракачанов!? Има ли
такава? Сигурно, след като
той сам го допуска. Минис-
терството на отбраната
подготви промени в Закона
за резерва, които, макар и
недостатъчно точно, получи-
ха популярност като закон
за доброволната военна
служба и военното обучение
в училищата. Като че ли
обаче той трудно ще види
бял свят. Самият министър
на отбраната призна, че
каквото предложи ВМРО,
т. е. той, започва да се "тупа
топката". Най-вероятно
тупането ще продължи до
края на мандата на този
парламент, за да не се
развали коалицията.

Някои от министерствата,
между които и Министерст-
вото на финансите, са дали
отрицателно становище,
защото според тях в МО
имало по-приоритетни
разходи, казва Красимир
Каракачанов. Дали това е
само финансов аргумент?
Едва ли, след като става
дума за по-малко от 3 млн.
лв. за следващата година,
което си е направо нищо
пред милиардите за самоле-
ти и друга техника. По-скоро
везните клонят към полити-
чески мотиви за отказа.
Самият министър усещал, "че
има някаква ревност,
особено след евроизборите"
И е категоричен: "Ако така
ще я караме, няма как да
стане".

Впрочем тази история не
е от днес. Най-големият
радетел на връщането на
наборната служба, която бе
премахната от 2008 г., бе
блокиран политически и по
време на предишния състав
на парламента. Може да се
каже, че тогава управлява-
щите бяха същите. И пак
доказваха, че ще излезе
много скъпо. Тогавашният
министър на отбраната
Николай Ненчев от прави-
телството на Бойко Борисов
излезе публично с разчети,
които показвали, че профе-
сионалният войник е по-
евтин от наборния поне с
1000 лв. на месец. Лошото
обаче е, че нямаше доста-
тъчно войници на заплата. И
сега няма. Некомплектът е
доста голям. Няма обаче и
политическа воля у мнозинс-
твото за връщане, дори под
определена форма, на
доброволното носене на
военната служба.  Все пак
Каракачанов е оптимист за
връщането и на наборната
служба. Това е идея, която
рано или късно ще се
реализира, казва той. Може,
но не и с по-големия брат
от коалицията. Макар че
тези намерения са залегнали
в управленската програма на
сегашното правителство.

Спирдон
СПИРДОНОВ

ПриЗЕМЯване

:
Ùå âèäè ëè áÿë
ñâÿò äîáðîâîëíàòà
êàçàðìà?Проверките на ДАНС, КРС и

СЕМ са установили серия от теж-
ки нарушения в БНР по повод
прекъсването за няколко часа на
сигнала на програма "Хоризонт"
в петък, съобщи Дир.бг. От прес-
съобщение на Върховна проку-
ратура става ясно, че материа-
лите са прехвърлени в Софийс-
ката градска прокуратура, която
ще установи дали техническият
директор Пламен Костов е извър-
шил престъпление по служба. Из-
несените публично факти свиде-
телстват, че не е извършвана как-
вато и да е профилактика на сту-
дийния комплекс на програма
"Хоризонт", не е съществувал ка-
къвто и да е технически проб-
лем, налагащ профилактиране, не
е имало и проблеми с преноса
на сигнал от студията на БНР до
Централната апаратна. Освен то-

ÄÀÍÑ, ÊÐÑ è ÑÅÌ ñ ðàçêðèòèÿ çà ñïèðàíåòî íà ïðîãðàìà "Õîðèçîíò"

тор на БНР Светослав Костов, от
и. д. директора на програма "Хо-
ризонт" Николай Кръстев, от ди-
ректора на дирекция "Техника"
Пламен Костов и други служите-
ли на националното радио. Обяс-
нения са снети и от ръководни
длъжностни лица от "НУРТС Бъл-
гария" ЕАД - разпространител на

сигнала на радиото. Изискана е
официална писмена и електрон-
на комуникация между ръковод-
ни длъжностни лица на БНР, как-
то и между тях и и длъжностни
лица на дружеството - разпрост-
ранител на сигнала. Проверката
е установила още, че техничес-
кият директор Пламен Костов е
изготвил писмено уведомление
до генералния директор на БНР
за "създаден голям технически
проблем", който налага "профи-
лактиране на студийния комплекс
на Програма "Хоризонт" за вре-
мето от 6:00 до 11:00 часа на
13.09.2019 г.". Никъде в това уве-
домление обаче той не е посо-
чил, че ще се извършва спиране
на излъчването на програмата и
не е довел до знанието на гене-
ралния директор такова свое на-
мерение.ççççç

ва е потвърдено, че за да под-
сигури информираността на на-
селението при събития от зна-
чение за националната сигурност,
БНР разполага с резервни сту-
дия за всяка от програмите си.
В хода на проверката, възложе-
на на ДАНС, са снети писмени
обяснения от генералния дирек-

Колев. По време на
форума главният прокурор
Сотир Цацаров поиска
промени в Наказателния
кодекс, свързани с прес-
тъпления срещу киберп-
рестъпността. Според
Цацаров е необходимо
преформулиране на
остарелите текстове,
както и завишаване на
финансовите санкции.
Осъществяването на
неправомерен достъп до
информационна система
по сега действащия закон
се наказва с лишаване от
свобода до две години и
то в немаловажни случаи,
а неправомерното копира-
не, използване, променя-
не, унищожаване на
компютърни данни в
информационна система
се наказва с лишаване от
свобода до две години и
глоба до три хиляди лева,
също в немаловажни
случаи, уточни държавни-
ят обвинител номер едно.ççççç

От 16 до 17 септември в ре-
зиденция "Евксиноград" край Вар-
на се проведе XVII заседание на
Българо-руската междуправителс-
твена комисия за икономическо
и научно-техническо сътрудничес-
тво. Съпредседатели на комисия-
та са министърът на енергетиката
на Република България Теменужка
Петкова и министърът на промиш-
леността и търговията на Руската
федерация Денис Мантуров, съ-
общи Агенция КРОСС. В рамките
на сесията двете страни обсъди-
ха въпроси от взаимен интерес в
областта на търговията, енергети-

Ìèíèñòúð Ïåòêîâà ïðåäñåäàòåëñòâà XVII ñåñèÿ íà Ìåæäóïðàâèòåëñòâåíàòà áúëãàðî-ðóñêà êîìèñèÿ
ката, туризма, инвестициите,
околната среда, транспорта и сел-
ското стопанство. Успоредно със
заседанието на междуправител-
ствената комисия се проведе и
българо-руски бизнес форум. Ру-
сия е един от основните външ-
нотърговски партньори на Бълга-
рия. Икономическите връзки меж-
ду България и Руската федерация
се регулират от договореностите
между Руската федерация и Ев-
ропейския съюз. Предварителните
данни за миналата година сочат,
че стокообменът между двете
страни е намалял с 4 % до 4,14

млрд. долара. Износът също се е
свил с 46% и е 451 млн. долара,
а при вноса има увеличение с 6%
и той е достигнал стойност 3,7
млрд. щ. долара. Така Русия е най-
големият вносител у нас в група-
та на страните извън Евросъюза.
Търговското салдо е отрицателно
за страната ни, а през миналата
година се е увеличило до 3,24
млрд. долара.България заема око-
ло 1% от външнотърговския сто-
кообмен на Русия. Най-голям дял
в износа ни имат медикаментите.
Над 85 % от вноса у нас се фор-
мира от минерални продукти и го-

рива, а останалата част се със-
тои от суровини, материали и из-
делия на машиностроенето. През
първото полугодие на тази годи-
на стоки на най-голяма стойност
България е внесла от Руската фе-
дерация - 2,5 млрд. лв., но има
спад от 23 на сто. По данни на
БНБ към декември 2017 г. обемът
на инвестициите в България от Ру-
сия възлиза на 1.97 млрд. евро,
което представлява 4% от всички
инвестиции. В ранглистата на чуж-
дестранните инвеститори по стра-
ни Русия заема седмото място за
периода 1996-2017-а.ççççç
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Ìàÿ Ìàíîëîâà: Ùå óïðàâëÿâàì Ñîôèÿ ñúñ
ñòîëè÷àíè, ñ óìà, òàëàíòà, ïîòåíöèàëà,
íàäåæäàòà è åíåðãèÿòà íà âñè÷êè ãðàæäàíè

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Внасяме 6255 подписа,
като имаме още около 2000
подписа, които не успяхме
да обработим и можем да
внесем до края на деня или
утре, но и тези са доста-
тъчни на хората, които под-
крепят моята гражданска
кандидатура за кмет на Со-
фия. Избрахме днешния
ден, защото аз и екипът ми
имаме вяра, надежда и лю-
бов за София.

Това заяви кандидатът за
кмет на столицата Мая Ма-
нолова пред журналисти
преди внасяне на подписи-
те за регистрация на мест-
ните избори , предаде
Novini.bg

"Днес е един прекрасен
празник, който ще отбеле-
жим с регистрацията в Из-
бирателната комисия, а по-

късно с гражданите от "Лю-
лин" сме поканени на тър-
жество на Кооперативния
пазар. После ще уважим
инициативата на майките от
"Системата ни убива всич-
ки", за да проверим заедно
колко достъпна е средата

Âìåñòî â îôèöèàëíè ìåðîïðèÿòèÿ
ãðàæäàíñêèÿò êàíäèäàò çà êìåò, ïîäêðåïåí
îò ÁÑÏ, îòáåëÿçà Äåíÿ íà Ñîôèÿ ñ õîðàòà íà
"Êîîïåðàòèâíèÿ ïàçàð" è ñ ìàéêèòå îò
ïðîòåñòà "Ñèñòåìàòà íè óáèâà"

Вчера лидерката на БСП Кор-
нелия Нинова поздрави столича-
ни в социалните мрежи: "Да ни е
честит светлият християнски
празник на Света София и дъще-
рите й Вяра, Надежда и Любов.
Вярвайте в себе си и в собстве-
ните си възможности. Нека има-
ме надежда, че заедно като на-
род можем да постигнем много.
Пожелавам ви любовта да топли
вашите семейства, близки и при-
ятели. А над всички ни да бди
София - мъдростта. Честит праз-
ник на имениците. Честит праз-
ник на софиянци!". По повод Де-
ня на София говори и председа-
телят на столичната БСП Калоян
Паргов, който заяви пред "Фо-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Äà èìàìå íàäåæäà, ÷å çàåäíî ìîæåì äà ïîñòèãíåì ìíîãî
ката е по-важно понякога не как-
во си направил или казал, а с
какво усещане си оставил хора-
та. Дано в този мандат, използ-
вам позитивна насоченост, без
значение кой в каква позиция е,
да сме успели малко от малко и
да оставим хората с добро усе-
щане за София.

Пожелавам на всички софи-
янци да са живи и здрави. И не-
ка колегите, с които скоро ще
се впуснем в предизборна кам-
пания, да работим в името на
столицата - партийните пристрас-
тия не интересуват софиянци",
добави още Паргов.

 "Днешният християнски праз-
ник за пореден път отбелязваме

за хората с увреждания.
Днес е ден за празник, по-
желавам на всички столи-
чани да са усмихнати, кре-
ативни и да имат вяра, на-
дежда и любов за София",
коментира още Манолова.

На въпрос как ще управ-
лява града без общински
съветници, Мая Манолова
отвърна, че ще се справи с

:

Събития
” 96 г. - След убийството на
Домициан за римски импера-
тор е определен Нерва -
първият от Петимата добри
императори.
” 1759 г. - Канадската
провинция Квебек окончател-
но попада под английски
контрол.
” 1793 г. - Президентът
Джордж Вашингтон прави
първата копка на сградата на
Конгреса на САЩ - Капито-
лия.
” 1906 г. - Тайфун, придру-
жен с цунами, стават причина
за смъртта на около 10 000
души в Хонконг.
” 1961 г. - Генералният
секретар на ООН Даг Хамар-
шелд загива в самолетна
катастрофа над Конго.
” 1973 г. - Двете Германии -
ФРГ и ГДР са приети за
членки на ООН.
Родени
” 1905 г. - Грета Гарбо,
шведска и американска
актриса
” 1916 г. - Росано Браци,
италиански актьор
” 1932 г. - Николай Рука-
вишников, руски космонавт
” 1942 г. - Аксиния Джуро-
ва, български учен - изкуст-
вовед
” 1945 г. - Катя Паскалева,
българска актриса
” 1946 г. - Павел Поппан-
дов, български актьор
” 1971 г. - Ланс Армстронг,
американски колоездач
” 1972 г. - Димитър Рачков,
български актьор
Починали
” 1753 г. - Христофор
Жефарович, български
зограф
” 1911 г. - Пьотр Столипин,
руски политик, държавник и
реформатор
” 1936 г. - Василий Немиро-
вич-Данченко, руски писател
” 1970 г. - Джими Хендрикс,
американски рок музикант и
китарист
” 1990 г. - Проф. Алексан-
дър Обретенов, български
изкуствовед

Íà òîçè äåí

кус": "Няма битка за София, има
битка за решения и политики -
нека езикът на омразата да не е
водещ в кампанията. В полити-

В т. нар. шпионски скандал
има много малко шпионаж и
много политика, каза пред БНР
Петър Кънев от БСП - председа-
тел на парламентарната коми-
сия по икономическа политика
и туризъм и член на групата за
приятелство между България и
Русия в Народното събрание.

"Изборите наближават. Рус-
ката страна оценява политичес-
ката ситуация у нас, че тя е доста
нервна и турбулентна", добави
той в интервю за предаването
"Преди всички".

Вчера и днес в Евксиноград

Ïåòúð Êúíåâ, ÁÑÏ: Åíåðãèéíèòå ïðîåêòè íè çàîáèêàëÿò, à ìîæåõìå äà ñìå òåõåí êðúñòîïúò
ботата на комисията, показва,
че руската страна сдържано и
търпеливо приема това, което
става в България:

"Моите впечатления са, че
той е един от влиятелните хора
от близкото обкръжение на Вла-
димир Путин и самото му при-
съствие в България показва, че
Русия приема все пак, със скър-
цане на зъби, случилото се и
иска да продължи работата в
България. Сигурен съм, че ще се
проведе една нормална работ-
на среща".

Не трябва да се преувелича-

ва влиянието на българо-руски-
те икономически отношения в
целия стокооборот на България,
смята още депутатът от левица-
та и добави:

"За 2018 г. търговският ни
обмен с Русия е само 6% от це-
лия обмен на България. Няма ни-
що драматично. Лошото е, че ня-
кой път с такива непремерени
изказвания, с повече политика
и по-малко разум, объркваме не-
щата".

На 19 септември ЕС ще пос-
редничи между Русия и Украйна
при преговорите за транзит на

газ към Европа заради изтича-
нето на дългосрочен договор.
Как и на каква цена да се тран-
зитира газ - това е по-сериоз-
ният въпрос, който България
трябва да следи, отбеляза Къ-
нев.

Според него България тряб-
ва да се притеснява за енер-
гийната си сигурност, защото го-
дини наред тези проблеми се
затлачват:

"В момента България, вмес-
то да е кръстопът на енергийни
потоци, е едно кръгово движе-
ние, което всички заобикалят".ç

величието на нашата столица през
вековете. Днешният празник и
днешният ден е повод и за рав-
носметка - дали назад 5-10 годи-
ни, или 50 и повече. Хубава е
нашата столица - расте, но не ста-
рее. Няма да правя равносметка
на мандата, защото тази равнос-
метка ще я направят след близо
месец гражданите на София - те
ще кажат в какво сме успели и в
какво не. Хората искат решения
на проблемите".

В последните месеци много
хора се опитаха да изнервят Мая
Манолова, за да й придадат емо-
ционално краен тон, но аз ис-
кам да им кажа, че няма да им
се получи, каза още Паргов.ç

ще заседава междуправителст-
вена българо-руска комисия за
икономическо и научно-техни-
ческо сътрудничество. Съпред-
седатели са енергийният минис-
тър Теменужка Петкова и руски-
ят министър на промишленост-
та и търговията Денис Мантуров.
Ще се обсъждат въпроси от сфе-
рите на търговията, енергетика-
та, туризма, инвестициите, окол-
ната среда, транспорта и селс-
кото стопанство. Ще има и бъл-
гаро-руски бизнес форум.

Според Петър Кънев фактът,
че Мантуров ще участва в ра-

помощта на столичани.
"Ще управлявам София

със столичани, с потенциа-
ла, капацитета и енергията
на всички граждани на Со-
фия. София заслужава да
бъде управлявана с ума, та-
ланта, надеждата, вярата и
любовта на всички столи-
чани", допълни в заключе-
ние Манолова.ç
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Ñðàìîòà: Èçêóïóâàò ÿáúëêèòå ïî
12 ñòîòèíêè, à ãè ïðîäàâàò ïî 1,20 ëâ.

Подобно на зеленчукоп-
роизводителите и овоща-
рите тази година отчитат
пълен крах в цените на
готовата продукция, след
като килограм ябълки от
градините се изкупува
между 7 и 12 стотинки, а
за биологичните ябълки,
чиито разходи превишават
трикратно тези на конвен-
ционалното градинарство,
търговците дават на фер-
мерите - забележете, само
20 стотинки за килограм! В
същото време цените за
ранните сортове на паза-
ра варират между 1 лев и
1,40 лв. С тези думи
Димитър Рачев от управи-
телния съвет на Съюза на
дунавските овощари
коментира пред Екатерина
Стоилова от Синор.БГ
приключването на стопан-
ската година и очаквания-
та на бранша за тазгодиш-
ните доходи в сектора.
"Нямам никакво обяснение
за аномалиите на пазара,
затова поискахме среща
със заместник-министъра
на земеделието Чавдар
Маринов, на която за
пореден път разисквахме
причините за огромните
диспропорции при реали-
зацията на нашето произ-
водство", коментира Рачев.

Браншът е предложил
от следващата година
министерството да разпо-

Âíîñúò íà ïëîäîâå îò Ãúðöèÿ è Òóðöèÿ çà
æúëòè åâðîöåíòîâå ñðèâà âúòðåøíèòå
öåíè, óíèùîæàâàéêè ðîäíîòî
ïðîèçâîäñòâî, æàëâàò ñå îâîùàðè

лага с пълен списък на
регистрираните търговци
на плодове и зеленчуци,
като целта е чрез този
регистър те да упражняват
пълен контрол над пазара.
"Нееднократно сме поста-
вяли проблема със сивия
сектор в бранша, който
декларира вноса на
плодове от Гърция и
Турция за евроцентове и
това срива вътрешните
цени, унищожавайки
родното производство",
посочи още Рачев.

Още през юни българс-
ките градинари са били
тотално отнесени от
нелоялната конкуренция
при кайсиите, в резултат
на което цените са падна-
ли и около 600-700 декара
от градините са останали
необрани, защото никой
не е луд да прави разхо-
ди за бране при този
сринат пазар. "Докато
минали години румънци
изкупуваха българските
кайсии, тази година те
почти изцяло се насочиха
към Гърция. И това е
обяснимо, след като
субсидиите за гръцките
фермери са в пъти по-
високи от нашите и това
определя ниските цени,
на които те ги предлагат",
обясни още представите-
лят на Съюза на дунавс-
ките овощари.

- Г-н Митов, сравнявайки
реколтите от тази и минала-
та година, как ще определите
2019-та?

- Определено годината не е по-
добра от миналата, въпреки че все
още не сме приключили с жътва-
та на слънчогледа, а и царевица-
та тепърва ще прибираме. Но ако
говорим за есенниците, там ре-
колтата е доста под постигнатото
през миналото лято. Като започ-
нем от ниските средни добиви при
пшеницата и завършим със спада
в цените и затворения пазар, оче-
видно е, че колегите са силно зат-
руднени в реализацията.

Специално в нашия регион
средните добиви от пшеница ва-
рират около 500 кг от дка, което
е доста под очакваното. Ако срав-

Áîæèäàð Ìèòîâ: Ñóøàòà â Èçòî÷íà Áúëãàðèÿ óäàðè èêîíîìè÷åñêè
áðàíøà, ãîäèíàòà å ïî-ñëàáà îò 2018-à

Максимум до 3 прасета за
угояване ще могат да отглеж-
дат в дворовете си личните
стопани, когато се приемат но-
вите правила. Това съобщи
пред Агро Пловдив директорът
на дирекция "Животновъдство"
в земеделското министерство
Силвия Василева. Ще има ме-
ханизми, чрез които ще се да-
дат възможности за същест-
вуващите все още свиневъд-
ни стопанства тип "заден двор"
да покрият изискванията по
новите изисквания. "Готови
сме с новите правила, скоро
ще ги представим пред бран-
ша. След това те ще минат
през обществено обсъждане",
посочи директорът. Силвия Ва-
силева поясни, че ще има
преструктуриране на типове-
те ферми, които са изброени
в Наредба 44 за ветеринар-
номедицинските изисквания
към животновъдни обекти.
Вместо 4, както е сега, фер-
мите ще бъдат три типа: ин-
дустриални, общофамилни и
лично стопанство. Все още
въпросът за броя на живот-
ните в общофамилните фер-
ми е дискусионен. Продължа-
ва да се обсъжда при какъв
минимален и максимален брой
прасета стопанинът ще може
да бъде ефективен и да га-
рантира биосигурност.

Основното изискване при
личните стопанства ще е да
има обособено място, така че
прасетата да не са в общ обор
заедно с останалите животни.
Помещението за отглеждане
на прасета трябва да осигу-
рява минимум по 1 кв. м за
животно. Трябва да е осигу-
рено място за почистване и
дезинфекция, за смяна на об-
леклото и обувките. "Тоест
трябва да се поддържа хигие-
на", отбеляза Василева.

Стопаните с доброволно
усвоени животни, които бяха
в 20-километровата санитар-
на зона около индустриални-
те свинеферми, ще могат от-
ново да отглеждат животни
след година, което те са дек-
ларирали при изплащането на
компенсацията от 300 лева за
обект.ç

губите в реколтата да са между
10 и 20 процента. Засега цареви-
цата се развива добре, но жътва-
та не е започнала, така че трудно
мога да преценя развитието й.
По предварителни разчети от де-
кар може би ще ожънем около
600 кг.

- Какви са очакванията ви
за предстоящата есенна се-
итба?

- Трети месец в нашия реги-
он не е имало валежи с иконо-
мическа стойност, затова сме
повече от притеснени - да не
се повтори есента от миналата
година. Много колеги вече се
отказват да сеят рапица. Спе-
циално аз също се колебая, за-
щото, ако до десетина дни не
завали сериозно, тази култура
ще бъде обречена. На земята
са й нужни поне 20 литра на
квадратен метър, за да се възс-
танови. Прогнозите засега не са
обнадеждаващи, но ще изчака-
ме още десетина дни и ако не
завали, няма да залагаме на та-
зи култура.ç

Äî 3 áðîÿ
ïðàñåòà â ëè÷íî
ñòîïàíñòâî è
ïîìeùåíèå
çà ïðåîáëè÷àíå

ним със съседите от Разградско,
където миналата есен все пак ва-
ляха дъждове, при тях поне ре-
колтата от рапица тази година е
сравнително успешна. При нас
около Търговище обаче регионът
остана безводен и дори след про-
летните дъждове влагоемкостта в
почвата беше само в горните по-
върхностни слоеве. Затова и про-
валът при рапицата беше голям.

- Каква е реализацията на
зърното, все пак изкупните
цени в началото на жътвата
бяха добри?

- Да, но веднага след това пад-
наха и сега пазарът е доста зат-
ворен. Миналата година високите
цени на ечемика отчасти компен-
сираха не толкова добрите офер-
ти при пшеницата (въпреки че то-

гава добивите от нея бяха доста
над тазгодишните). Но тази година
не стана така, а и прогнозите не
дават надежди за равновесни це-
ни. Преди края на жътвата на слън-
чогледа също имаме притеснения
заради срива в цените. Единстве-
но високоолеиновите сортове се
търгуват на добри цени, затова е
трудно да се дават прогнози.

- Какви са добивите при слън-
чогледа?

- В нашия регион заради дъж-
довете постигнахме добра рекол-
та. Специално при мен от декар
получаваме малко под 300 кг мас-
лодайно семе. Проблемът е, че за-
ради силния вятър имаме полягане
на стъблата - стъблата се пречуп-
ват, питите падат и машините не
могат да ги приберат. Очаквам за-

"Има нещо сбъркано в
пазара, затова за пореден
път поискахме от минис-
терството да се въведе
обратно начисляване на
данъка върху добавената
стойност (ДДС) при плодо-
вете и зеленчуците, което
би донесло облекчение за
нас като производители",
обясни градинарят от
Тутракан, който отглежда
немалко площи с кайсии,
праскови и други плодове.

"Ако се въведе обратно-
то начисляване на ДДС,
преработвателните предп-
риятия ще имат стимул да
изкупуват от нас, тъй като
сега при 20% ДДС, ако
продукцията се развали,
преди да е преработена,
това означава огромна
загуба за консервните
заводи и от провалената
продукция, и от начисле-
ния данък", посочи Рачев.
Държавата не връща ДДС
за бракувана продукция,
но ако ДДС-то е нула,
тогава и загубите ще са
по-малки.

С обратното начислява-
не на ДДС според бранша
ще изчезнат и аномалиите
с огромните разлики в
цената, която градинарите
получават от изкупвачите
и печалбата, разпределяна
между търговците по
веригата до магазините.
Освен при производството

на ябълки, круши и сливи,
аномалии тази година
има и с изкупните цени
на гроздето. "Мой колега
заяви, че предпочита да
подари продукцията си,
вместо да я дава на
търговците за предлагани-
те от тях смешни цени",
обясни Рачев. И добави,
че това ще осъди на
фалити редица градинари,
които разчитат само на
производството на плодо-
ве и нямат страничен
бизнес, който да покрие
загубите им.

При срещата с бранша
зам.-министър Маринов е
обяснил, че българското
финансово министерство
е съгласно за въвеждане-
то на обратното начисля-
ване на ДДС. "В петък
представихме в Mинис-
терството на финансите
пълен списък със стоките,
за които предлагаме
обратно начисляване,
като в него фигурират и
плодовете и зеленчуците",
съобщи за Синор.БГ зам.-
министър Маринов. Оттук
нататък преговорите за
бъдещото одобрение на
българското предложение
за въвеждане на обратно
начисляване на ДДС при
някои храни са родното
Mинистерство на финан-
сите и Европейската
комисия.ç

Тежка стопанска година с огромни разходи за възстановява-
не на щетите от сухата зима и кишавата пролет, последвани
от спад в цените на основните зърнени култури - това е заклю-
чението на фермери от различни краища на страната във връзка
с приключването на стопанската година в края на септември
2019 г. Такова е становището, изразено пред Синор. БГ от Божи-
дар Митов от Търговище - регион, силно засегнат от сушата
през миналата есен.
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Европейският съюз (ЕС) е
вторият по големина потреби-
тел на пшеница в световен ма-
щаб с около 250 кг на глава
от населението след Черномор-
ския регион, се казва в пазар-
но проучване, публикувано от
Комисията по земеделие към
ЕП. То е озаглавено "Световно

предлагане и консумация на
храни, тенденции на потреби-
телите и търговски предизви-
кателства". Потреблението на
пшеница в ЕС непрекъснато на-
раства, като анализаторите по-
сочват като главна причина
развитието на животновъдния
сектор и използването на зър-
но за изхранване на животни-
те.  Като цяло четири региона
снабдяват света с пшеница -
ЕС, Черноморският регион, Се-
верна Америка и Океания. По
отношение на експорта ЕС е
на основен износител на пше-
ница.

Що се отнася до цареви-
цата, Северна Америка е най-
големият потребител, достигащ
почти 900 кг на глава от насе-
лението. Това е значително над
употребата в Южна Америка
(240 кг) и ЕС (140 кг), се по-
сочва още в проучването. През
последните години световното
търсене на царевица значител-
но се увеличава главно зара-
ди разрастването на животно-
въдния сектор и отскоро зара-
ди производството на етанол.
Основните доставчици на ца-
ревица са Южна и Северна
Америка, следвана от Черно-
морския регион. А най-големи-
ят вносител е ЕС с близо 25
млн. тона вносна царевица
през 2018/2019 г.

Соята е култура, която се
произвежда и търгува основно
от Америка. Там е съсредото-
чено 82% от производството.
На глобално ниво две трети от
наличността се използва във
фуражите.

ЕС е основният пазар за
соеви продукти, представляващ
30% от световната търговия.
През последните години обаче
нуждите на европейците от
внос намаляват, тъй като се за-
лага повече на алтернативни
източници като зърнени култу-
ри и варива. ç

Горивата в България може да
поскъпнат с 5-10 ст. за литър, ако
цената на суровия петрол на
световните пазари се запази в
рамите на 70 долара за барел.
Това коментира пред БНТ предсе-
дателят на Българската петролна и
газова асоциация Андрей Делчев.
"Всичко, което се случи не само
около Саудитска Арабия, обвинени-
ята срещу Иран и дрънкането на
оръжия около Иран, от много
време вече предизвика тревога в
световната търговия със суров
петрол. Трудно е да се гадае с

Àíäðåé Äåë÷åâ: Ãîðèâàòà â Áúëãàðèÿ
ìîæå äà ïîñêúïíàò ñ äî 10 ñò.
Íàøèÿò ïàçàð å ìàëúê, òîé
èçöÿëî çàâèñè îò òîâà, êîåòî
ñå ñëó÷âà â åâðîïåéñêè ïëàí,
òâúðäÿò îò Áúëãàðñêàòà
ïåòðîëíà è ãàçîâà àñîöèàöèÿ

колко точно би поскъпнал, защото
няма аритметична прогресия, която
да казва, че 5 долара нагоре в
суровия петрол води до 5 стотинки
примерно на вътрешния пазар.
Българският пазар е малък пазар,
той изцяло зависи от това, което
се случва в европейски план, така
че начинът, по който вървят цените
в Европа, предопределя и начина,
по който се изменят и в България,
но да, ако цените на суровия
петрол се запазят на тези нива,
това ще даде отражение на вът-
решния пазар", коментира Делчев.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
София - 1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136 В

централа 955-44-62; тел. 855-61-61; факс 955-95-68

О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 34, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на

търгове и конкурси, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1076/31.07.2019 г. на Кмета на
Столична община и Заповед № РОК19-РД09-266/16.09.2019 г. на Кмета на СО район "Овча
купел"

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС
За отдаване под наем за срок от 5 (пет) календарни години на част от имот - частна

общинска собственост, по реда на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и
конкурси за следния обект:

1.1. Свободен, нежилищен имот, частна общинска собственост, част от УПИ1, кв.19, с
идентификатор 68134.433.1905, одобрен със Заповед №РД18-51/15.07.2010 г. на АГКК, акту-
ван с АОС№3722/2016 г., вписан в Агенцията по вписванията с площ 13,34 кв.м, за поставяне
на преместваемо съоръжение-павилион по типов проект, находящ се в ж.к. "Овча купел 2".

- Начална конкурсна наемна цена - 74,00 лв. (седемдесет и четири лева) месечно, без ДДС.
ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС.
2. Цена на конкурсните книжа за участие - 60,00 лв. (шестдесет лева) с вкл. ДДС
3. Гаранция за участие в конкурса е в размер на 100.00 лв. (сто лева) и се внася на касата

на СО район "Овча купел", ет. 1 или по банкова сметка: Общинска банка, филиал "Красно
село", район "Овча купел", BG48SOMB91303324913501 BIC-SOMBBGSF.

4. Място на терена - гр. София, ж.к. "Овча купел 2".
5. Място за закупуване на конкурсната документация: Район "Овча купел", бул. "Цар Борис

ІІІ" №136 В, 1 ет. - каса, всеки работен ден от 8.30 часа на 18.09.2019 г. до 17.00 часа на
18.10.2019 г. включително.

6. Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник)
- Район "Овча купел", бул. "Цар Борис ІІІ" №136 В, 1 ет. - деловодство до 17:00 ч. на
18.10.2019 г. включително.

7. Разглеждането и оценяването на предложенията ще се извърши на 21.10.2019 г. от
10.00 часа от комисия, назначена със заповед на кмета на район "Овча купел", в сградата на
района на бул. "Цар Борис III" №136 В, заседателна зала на II-ри етаж.

8. Организатор на конкурса: СО - район "Овча купел" - отдел "УОСЖФ и ТД " тел. 02/955-
44-62, вътр. 217 e-mail: sоок@mail.bg

9. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само
една оферта, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен с 15 дни

КМЕТ НА РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ": (Христина Семерджиева)

Светослав Бенчев от Българска-
та петролна и газова асоциация
пък коментира в ефира на Нова
телевизия, че сегашната ситуация
е извънредна за петролния пазар.
"От 10 години се занимавам с
горива и досега такова нещо не
съм виждал. Поскъпването е с над
12-15% за една нощ. Само с една
атака с дронове се унищожиха
около 5% от световното производ-
ство на петрол. И все още не е
ясно за колко време може да
бъде възстановено това производ-
ство", посочи той.

Относно вероятността за конф-
ликт между САЩ и Иран, експертът
смята, че това няма да се случи.
"Ако това се случи, това ще бъде
най-лошо за всички, включително и
за световната икономика. Ще
доведе до цени от над 100 долара
на барел. Никой няма интерес,
това ще доведе до рецесия", заяви
Бенчев. ç

Ïî 250 êã ïøåíèöà
ñå ïàäàò íà ãëàâà
îò íàñåëåíèåòî
â åâðîçîíàòà

Очаква се от 1 юли 2020
година пенсиите да бъдат
увеличени с над 6%, като в
началото на октомври ще е
ясен точният размер на
ръста. Това каза в отговор
на въпрос министърът на
труда и социалната полити-
ка Бисер Петков. Той обяс-
ни, че изчисленията са на
база на достигнатия досега
ръст на средния осигурите-
лен доход и на индекса на
потребителските цени, чрез

Ïðåäèçáîðíî âëàñòòà îáåùàâà äà âäèãíå
ïåíñèèòå ñ íàä 6 % îò þëè 2020 ã.

който по швейцарското пра-
вило се формира процен-
тът за осъвременяване на
пенсиите.

"Не мога да кажа точно
с колко ще бъде увеличе-
нието. То може да бъде с
6,6 или с 6,2 на сто. Въз-
държам се да обявя конк-
ретно число, защото все
още сме в началото на фи-
налната фаза на подготов-
ката на проектобюджета на
Държавното обществено

осигуряване. Точният про-
цент на увеличение би тряб-
вало да бъде ясен в нача-
лото на идния месец. Той
не е произволен, а зависи

от нарастването на ръста
на средния осигурителен
доход и на индекса на пот-
ребителските цени", обясни
Петков, цитиран от БТА. ç

Ï÷åëàðè îò ×åðíîìîðñêèÿ ðåãèîí îáñúæäàò
âúçìîæíîñòè çà ñúâìåñòíî èçëèçàíå íà ïàçàðà

Във Варна се откри Международен панаир на пчеларски продукти.  В него
участват пчеларски организации от България, Молдова, Румъния, Турция и

Украйна. Форумът се организира от Агенцията за икономическо
развитие-Варна.

Пчелари от пет страни
от Черноморския регион
обсъждат възможностите
за съвместно излизане на
различни пазари. Това съ-
общи Тодорка Димитрова,
директор на Агенцията за
икономическо развитие-
Варна, която е организа-
тор на Международният
панаир на пчеларските
продукти. Форумът се про-
вежда в партньорството на
Областния информационен
център в морската столи-
ца, като в проявата участ-

ват производители от Бъл-
гария, Румъния, Турция, Ук-
райна и Молдова, преда-
де БТА.

Според Димитрова ос-
новната цел на пчеларско-
то събитие е да се създаде
мрежа на производители-
те на пчелни продукти от
региона, за да могат в бъ-
деще те да работят заед-
но, да обменят информация
за новостите в биологично-
то пчеларство, новите тех-
нологии и други. Една от
целите на мрежата е да се

видят възможностите за
съвместно излизане на па-
зара не само в Черномор-
ския басейн, но и на други
места. Причината за това
е, че пчеларите от отделни
райони не могат да осигу-
рят достатъчно количество
мед за други континенти.

Проектът "Увеличаване
на търговията и модерни-
зацията на пчеларството и
свързаните с него сектори
в Черноморския басейн" е
финансиран от програма
"Черно море 2014-2020" и е
с продължителност две го-
дини. ç

Снимка Пресфото БТА
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Глобални цели за устойчиво развитие 2030

През 2015 г. страните
членки на ООН единодуш-
но приеха Дневен ред за ус-
тойчиво развитие, с който
набелязаха приоритетите за
развитието на света до 2030
г. Дневният ред обединява
17 стратегически цели,
свързани с икономическо-
то, социалното и екологич-
но развитие на човечество-
то. Сред тях са изкореня-
ване на бедността, край на
глада, запазване на добро-
то здраве, качествено обра-
зование, равенство между
половете, чиста вода и са-
нитарно хигиенни условия,
възобновяема енергия, си-
гурна работа и икономичес-
ки растеж, иновации и ин-
фраструктура, намаляване
на неравенствата, устойчи-
ви общности и градове, от-
говорно потребление, бор-
ба с климатичните проме-
ни, живот под водата, жи-
вот на земята, мир и спра-
ведливост и партньорство
за целите.

В предходни броеве на
в. "Земя" ви запознахме с
приоритетите, свързани с
първите 10 глобални цели за
устойчиво развитие и при-
носът на кооперациите по
тях. Днес ще се спрем по-
конкретно на цел № 11 "Ус-
тойчиви градове и общнос-
ти" и дейностите на коопе-
ративните организации за
реализирането й.

Приблизително полови-
ната човечество днес живее
в градовете, като се очаква
до 2030 г. градското насе-
ление да се увеличи до 70%.
Макар че градовете заемат
едва 3% от земната площ,
те потребяват 60-80% от
енергията на Земята. Бър-
зата урбанизация се отра-
зява на жизнената среда,
общественото здраве и на
запасите на прясна вода.

До 2030 г. страните от
ООН си поставят за цел да

Цел № 11: Устойчиви градове
и общности

Европа

Италианската коопера-
тивна организация "Centro
Studi e Restauro" работи по
подобряване дейностите за
опазване на културното нас-
ледство и историческата па-
мет на градовете в Италия.

Северна Америка

Кооперативната органи-
зация "Vancity" в Канада се
ангажира да увеличи броя на
хората с достъп до основни
финансови услуги, жилища
и кредити. Показател за ефек-
тивността на дейностите по
тази задачата са броя хора,
подпомогнати с услуги за
достъп до финансови услуги
и жилищен кредит. "Vancity"
Канада се ангажира и да уве-
личи процента на активите
на членовете си до 2020 г.

Азия

Азиатската конфедерация
на кредитните съюзи е пред-
приела редица мерки, за да
осигури образование и дос-
тъп до финансови услуги на
най-малко 20 милиона со-
циално слаби до 2030 г. По-
казател за изпълнение на та-
зи задачата е броят на хо-
рата, включени в общество-
то и подобрили жизнения си
стандарт (според индикато-
рите за човешко развитие).

В Пакистан кооперативна
организация KARACHI се ан-
гажира да осигури на своите
членове достъп до свой жи-
лищен проект до 2022 г., като
успоредно с това се стреми да
увеличи и заетостта на мла-
дите хора.

Ще продължим да ви за-
познаваме с мерките, които
кооперациите по света пред-
приемат за реализиране на
глобалните цели за устойчи-
во развитие на ООН. В след-
ващите броеве на в. "Земя"
предстои да разгледаме пред-
приетите мерки за постига-
не на отговорно потребление,
за борба с климатичните про-
мени, живот под водата, жи-
вот на земята, мир и спра-
ведливост и партньорство за
целите.

икономическите, социални-
те и екологичните връзки
между градските и селските
райони.

За постигане целите за ус-
тойчиво развитие коопера-
циите са определени от ООН
като важен партньор. Зна-
чението на кооперативните
организации в преодолява-
не на социалните и иконо-
мически неравенства е пред-
ставено в доклад на Между-
народният кооперативен
алианс "С оглед към 2030:
Глобалното кооперативно
движение с принос за устой-
чиво развитие на човечест-
вото".

За подобряване устойчи-

востта на общностите и гра-
довете кооперативните орга-
низации предприемат реди-
ца мерки. Примери, показ-
ващи ангажираността на ко-
операциите в тази насока са:

подобрят условията в гра-
довете и общностите като
работят за осигуряване на
достъп до безопасни жили-
ща и инфраструктура, дос-
тъп до безопасни зелени и
обществени места и градс-
кия транспорт. Сред прио-

ритетите са подобряване ус-
ловията на живот в по-бед-
ните квартали и опазване
на световното културно и
природно наследство. Зада-
чата, която си поставят
страните от ООН е до 2030
г. да се предотвратят нега-
тивните последици от бедс-
твия и да се намали небла-
гоприятното въздействие от
живота в градовете върху
околната среда. За ООН е
важно и да се стимулират

Дирекция "Кооперативна
политика и ЕП"

По материали и снимки от
платформата C0-ops for

2030 и сайта на ООН
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Кеворк КЕВОРКЯН
От сайта
www.kevorkkevorkian.com
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Президентът Радев
отиде в Парламента - и
оттам да дразни управля-
ващите, не му стига, че го
прави при всеки повод,
дори и от Шипка.

Това не е трудно,
понеже те пък се дразнят
от всичко, станали са
много докачливи, специал-
но за критиките на Радев
- иначе са си чувствител-
ни като гьон, ако става
дума за тегобите на
Народа.

След речта на Радев
пропагандата на ГЕРБ
запя на един глас: "Радев
разделя нацията", "Пре-
карва разделителни
линии", от този сорт.

Струва си да обърнем
внимание на тази мантра
- как точно става въпрос-
ното транжиране, на
колко части го разделят
клетия Народец.

Бойко и два джипа да
кара едновременно, пак
няма да се справи - имам
предвид, с наивността на
някои хора около себе си.

Например нелепо е да
дуднеш, че някой "разде-
ля", прекарва "разделител-
на линия" - но да не си
правиш труда да уточниш,
какво всъщност разделя
тази линия.

Богати от бедни?
Сити от гладни?
Хора, които си въобра-

зяват, че се реят в Рая -
от ония, които завинаги
са затънали в Блатото?

Или просто ни разделя:
Нас - от Него.

А ние няма да го пона-
сяме, дори да му отрежат
езика.

Какво извлича на
показ от тягостния ни
живот въпросното "разде-
ление"? Замерят ни в
лицето с него - и чувстве-
но/екстазно се отдават на
свадата с опонента си,
нищо повече. В подобно
състояние не са им нужни
никакви аргументи.

Да предположим, че
става дума за "разделе-
ние" между богати и
бедни - това върши ли
работа на критиците на
Радев? Едва ли.

Åòî è åïèëîãà íà êàñàïíèöàòà êðàé Ñâîãå: ôèðìàòà,
êîÿòî å ñòðîèëà ïúòÿ óáèåö, ãî ðåìîíòèðà - è ñå îêàçâà,
÷å è ðåìîíòúò å íåêà÷åñòâåí
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Да оставим настрани
крупните чорбаджии,
освен тях има и известно
количество поносимо
заможни хора - но колко
са те в сравнение с

чудовищното мнозинс-
тво от абсолютни
бедняци, които оцеля-
ват в направо живо-
тински условия?

Когато новата мадам
Юнкер не забелязва тия

мента, спокойно си гово-
ри за "разделяне на
нацията".

Г-жа Д., която е станала
някакъв фактор между две
примигвания на ББ - обаче
се подиграва на Радев,
който стана президент по
волята на 2 милиона души,
а пък ГЕРБ вече има
около един милион гласа -
заради това ли говорят за
"линия"?

В тази вражда - зара-
ди думи - Народа не го
използват дори като

администрацията на
всички нива - общо, да
кажем, някъде към 500
хиляди души, по този
показател сме рекордьори
в ЕС. Рекорди от Дъното.

А какво има от другата
страна на "линията": два
милиона бежанци - не ги
наричайте имигранти, те
избягаха заради некадър-
ността на Бандата Пре-
ходници/Сектанти; приба-
вете към тях един милион
и 650 хиляди души, които
някак оцеляват под грани-
цата на бедността;

ами циганите, които
никой не ги брои - няма
държава, в която най-
маргиналната част от
населението да е напълно
захвърлена, защото не
знаят какво да я правят;

ами другите бедняци
със "средните" заплати…

От коя страна на
"линията" е огромната
част от Народа, това
гледайте.

Какъв Радев, по дяво-
лите, той ви е нужен, за
да се съсредоточите върху
него и да забравите
другото.

Нужен, но неудобен,
особено сравнен с Плев-
нелиев.

Него пък някои медии
непрекъснато го "пласи-
рат", колкото и да е
невъзможно да продадеш
стока с изтекъл срок.

Ето и епилога на
касапницата край Своге:
фирмата, която е строила
пътя убиец, го ремонтира -
и се оказва, че и ремон-
тът е некачествен.

Изплюват ви се върху
лицето - а са от вашата
страна на "линията".

Как ми се ще някой
най-сетне да помисли за
клетия Народец, или най-
малкото да спомене
тегобите му;

да проникне при него
отвъд "разделителната
линия".

Дори да си признае, че
не може нищо особено да
направи за него, ще бъде
запомнен от Историята.

"Не мога да направя
нищо повече за вас, част
съм/сме от един провал -
на света, на Европа, на
хуманността…".

Ако някой изрече тия
думи, всичко ще му бъде
простено.

Съчувствието е будно
обаче само при клетници-
те от Дъното.

Кой да ги каже тия
думи? Те са заети да
очертават "разделителни
линии". Народът, изоста-
вен на Бурите - оттатък.

Оттатък - в мрачината
на клетия си животец.

дори с 300 лева. Ще бъде
жесток експеримент.

Такъв експеримент
трябва да направят чудес-
ните продуценти/Търсачи
Иван и Андрей във "Фер-
мата".

Следващият им сезон
може да се нарича "Оце-
ляване". Възрастни хора,
преживящи със 120-150
лева месечно, да покажат
устойчивостта си пред
камерите. Това ще бъде
невероятно свидетелство
за Историята.

хора, това означава ли, че
тя е по-заплесната дори от
предшественика си?

Щяхме да се обнадеж-
дим, ако беше отчела
българските клетници и
кажеше две свестни думи
за тях, например: "Европа
ви вижда, няма да ви
изоставим" - някоя лъжа
от този род, все е нещо.

Иначе излиза, че тя не
знае, че ние сме държава-
та на бедняците, че с нас
избърсват Дъното.

Това е очевидно - защо
се дразните тогава, когато
някой ви го напомня?
Опитайте се по някакъв
начин да промените
калпавия ни общ живот.

Няма да е никак лесно
да се случи това - и
вината не е само на
днешните управници.

Пристъпиха с грешния
крак още 1990 година - и
така си маршируват и
досега със сакатия крак.

Да говориш за "разде-
лителна линия" е свръх
нетактично, защото е
очевидно, че тя разделя
най-вече едно малцинство
от донейде задоволени
хора от едно огромно
мнозинство, за което
Животът е наказание.

За да не сметне някой
екзалтант, че това е
преувеличено, нека се
опита да поживее със 150
лева на месец, с 200 лева,

Те ще оцелеят, разбира
се, защото са калени от
десетилетия недоимък, не
са преструванковци като
някои новонапъпили
звездички.

Като си платиш тока и
отоплението, ти остават 3-
4 лева дневно за храна -
да живеят безбройните
кулинарни предавания! - и
за някое и друго лекарст-
во, ако се домогнеш до
него, понеже нямаш пари
да отидеш до града.

Ако пък все пак стиг-
неш дотам, в немалко
случаи ще завариш една
изтърбушена от недоимък
болница.

Непрекъснато се
самозаплашваме, че
демографската криза ще
ни погълне.

Докъде е стигнало това
Поглъщане?

Ето ви още една "раз-
делителна линия".

И какво, всъщност,
делят край "линията"?

Лафовете/Химерите на
новия Юнкер - или реал-
ния живот?

Имат ли очи изобщо
за реалния живот?

Откъм бедняците пък
"линията" със сигурност
изглежда като дълбок ров,
пълен с вода, който пази
Сектата.

Дариткова, която
замени Цветанов в Парла-

параван. Той е без значе-
ние.

Една друга кака, която
заслужава някой да
напише книгата "Необик-
новените приключения на
една минувачка в полити-
ката", няма да миряса,
докато не предизвика
някоя война.

ББ не трябва да забра-
вя, че тя е от котилото на
Плевнелиев, а това озна-
чава безотговорно говоре-
не, доведено до съвър-
шенство.

Преди седмица с
лекотата на безумец
създаде криза с Русия
заради една нищо и
никаква изложба.

Дълго, след като никой
няма да си спомня за
тази особа, ще сърбаме
горчивата отвара, пригот-
вена от нея.

Наскоро Захариева се
хвалеше, че 16 хиляди
души се върнали от чуж-
бина - не каза обаче,
прибрали ли са ги от
своята страна на раздели-
телната линия, или са ги
пратили в лагера на
бедняците.

Хвалете се, когато
върнете двата милиона
наши бежанци.

Да направим една
проста сметка какви сили
има край "линията": отсам
се е настанила Сектата,
нека притурим към нея и
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Брюксел продължава с погрешните подходи
по темата, тероризмът и престъпността, чийто
източник са бежанците, ще растат

Симеон НИКОЛОВ
От "Епицентър"
(Подзаглавието е на ЗЕМЯ)

На 23 септември 2019 г.
предстои министрите на вът-
решните работи на страни-
те от ЕС да намерят обща
формула по приемане на тър-
сещи убежище. Акцентът
обаче се оформя повече око-
ло проблематиката, свърза-
на с централния Средизем-
номорски маршрут, а не тол-
кова с изпълнението на Спо-
разумението с Турция и кри-
тичната ситуация в Гърция.

Предупрежденията за въз-
можна нова мигрантска въл-
на, които се появиха през
последните 2-3 месеца, упо-
рито се тушираха в българ-
ските медии с познатия до-
вод за "нулева" миграция по
нашите граници. Фактът, че
Турция закрива бежански ла-
гери, почти не бе забелязан,
а увеличаването на потока
бежанци от Турция в Гърция
влезе в новините, но не бе
коментиран.

Една от поне три-четири
чувствителни теми, които но-
воизбраният президент на ЕК
госпожа Урсула фон дер Ла-
йен поставя по време на оби-
колката си в страните членки
е настояването всички стра-
ни да се включат в справед-
ливото разпределение на миг-
рантите, особено на тези, ко-
ито идват през Средиземно
море. След посещението й в
България обаче тази тема до-
ри не се спомена на прескон-
ференцията между обсъждани-
те. (Както и настояването за
подписване на Истанбулска-
та конвенция и други въпро-
си.) Никой не свърза с тези
теми дори изключването на
микрофоните на същата прес-
конференция на г-жа Фон дер
Лайен и премиера Борисов.

Няколкократните предуп-
реждения на турския прези-
дент Ердоган, че ако ЕС не
увеличи договорените в два
транша общо 6 млрд. евро,
ще "пусне бежанците да вър-
вят където искат", вече не мо-
же да се подминава без обяс-
нение. В основните западно-
европейски страни обаче, ко-
ментарите внушават вина из-
цяло на Турция, а се пропус-

ка фактът, че ние като ЕС не
изпълнихме важни условия
от споразумението като пре-
махване на визите. Но за то-
ва има сериозни причини,
които не намериха аргумен-
тиран отговор, а позволиха
на Ердоган да продължава с
политиката си на натиск и
изнудване на ЕС.

Приетият от ООН на 10/
11 декември 2018 г. Глоба-
лен пакт за миграция съдър-
жа немалко формулировки,
които дадоха основание още
тогава да поставим в кавич-
ки аргумента, че той бил
"необвързващ".

Междувременно бяха при-
ети документи и от ЕС, кои-
то категорично потвърдиха
очакванията ни. Повечето
европейци дори не разбра-

ха, че на 26 март 2019 г.
Европейският парламент
прие резолюция, която при-
зовава националните орга-
ни на държавите от ЕС да
изготвят "антирасистки ди-
рективи", записвайки: "при
спазване на съществуващи-
те законови предписания и
процедури да имат грижата
мигрантите, бежанците и
търсещите убежище да мо-
гат да влизат по-сигурно и
легално в ЕС".

Тоест няма горна грани-
ца за мигрантите, нито в хи-
ляди, нито в милиони,

няма разлика между
нелегални мигранти
и бежанци,

всички, които искат, могат
да дойдат сигурно и легално

в Европа. Потвърждава се
оценката още на проекта от
юли 2018 г., че Глобалният
пакт за миграция не е нито
"необвързваща морална дек-
ларация за намерения", ни-
то решение на проблема.

През март 2019 г. ЕП
всъщност с резолюция пос-
тави основата за твърди
дисциплиниращи мерки за
народите в ЕС. Според та-
зи резолюция задачата на
различните институции и
държавни органи е да из-
работят принудителни мер-
ки, санкции, планове за дей-
ствие в техните детайли за
всички европейци. В някои
страни, като Германия нап-
ример, пакет от спорни но-
ви закони бе приет още в
началото на юни т. г., на-

бързо, така че дори консул-
тантите нямаха време да се
запознаят задълбочено с
тях.

Медиите напълно
подминаха
някои факти.

Да припомним обаче, че
Унгария, Австрия, Дания
се дистанцираха от Глобал-
ния пакт за миграция;
Полша, Чехия и България
заявиха, че е неприемлив
за тях; Израел, Китай, Япо-
ния и Южна Корея много
вероятно няма да се при-
съединят, а Великобрита-
ния и Швеция започват да
се колебаят.

Решението на Урсула фон
дер Лайен за създаване на
пост на еврокомисар по "за-
щита на европейския начин
на живот" е лесно обяснимо
с компромисите, които тряб-
ваше да направи, за да бъде
избрана, но влиза в проти-
воречие с истинските й на-
мерения за подкрепа на ор-
ганизираното приемане на
нови мигранти. Либерални
представители на някои
страни членки вече протес-
тираха и го възприеха като
обида. Въпреки това Урсула
фон дер Лайен неизбежно
ще трябва да предложи една
нова мигрантска политика
на ЕС. Ще й бъде обаче труд-
но да създаде нещо ново, ако
продължи досегашния под-
ход, който се фокусира вър-
ху приемането и разпреде-
лението на мигрантите, а не
върху отстраняване причи-
ните за миграция в страни-
те по произход.

Фактът, че стратезите,
предлагащи проекторешения,
се връщат към идеята от пре-
ди 2-3 години за финанси-
ране директно на общини,
които са съгласни да прие-
мат мигранти, показва, че се
въртим в кръг, тоест, че е из-
черпан потенциалът от идеи
за възможни решения. Не-
що по-лошо: намерението
срещу финансови стимули за
общини от "Европейски
фонд", привидна рожба на
европейско единство, се пра-
ви опит да се заобиколи на-
ционалното ниво при държа-
ви в Източна Европа, които
не желаят да приемат пове-
че мигранти.

На стр. 17
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Ì
технологичната сфера
вече е подготвена, по
информация на Анадолс-
ката агенция.

Основното място в
документа се отделя на
независимостта на Тур-
ция от вноса на техноло-
гии и насърчаването на
производството на стоки
с висока добавена стой-
ност.

Русия е
най-важният
пазар за
турските
плодове и
зеленчуци

Износът на плодове
и зеленчуци за периода
януари-август 2029 г. е
надхвърлил 1,2
милиарда долара.
Данните са на
Асоциацията на
износителите от
Източния Черноморски
регион на Турция,
цитирани от
Анадолската агенция.

За осем месеца
Турция е изнесла 1,956
милиона тона плодове и
зеленчуци в 114 страни.

Основният вносител
на тази продукция за
този период е Русия.
За януари-август тур-
ските селски стопани
са изнесли за Русия
455 190 тона плодове и
зеленчуци на обща
стойност 375,3 милиона
долара.

След нея с голяма
разлика се нарежда
Германия, която е
внесла продукция за
159,8 милиона долара,
Румъния - 81,5 милиона
долара и Украйна -
59,1 милиона долара.

За периода от
януари-август 2019 г.
само от Източния
Черноморски регион на
Турция са изнесени
85 483 тона плодове и
зеленчуци за Русия
на обща стойност
70,5 милиона долара.

инистърът на
промишлеността
и технологиите
на Турция Мус-
тафа Варнак ще

обнародва на 18 септемв-
ри стратегията за разви-
тието на индустрията и
технологиите на страната
до 2023 г.

"Пътната карта" за
развитие на промишлено-

Обемът на търговията
на Турция с Китай в края
на 2018 г. достигна 23,6 ми-
лиарда долара, което из-
веде Пекин сред тримата
най-големи търговски пар-
тньори на Анкара. Това съ-
общи министърът на тър-
говията Рухсар Пекджан
по време на турско-китай-
ски бизнес форум, който
се проведе в Измир.

КНР е третият по голе-
мина търговски партньор на
страната след Германия и
Русия. Пекджан обърна вни-
мание върху потенциала на
двустранните икономически
връзки, които са много по-
големи, отколкото е сегаш-

Освен това новата
стратегия си поставя за
цел повишаването на
глобалната конкурентос-
пособност и пробив във
важните технологии.

11 план за икономи-
ческо развитие на стра-
ната за периода от 2019-
2023 г. предвижда важни
стъпки по индустриализа-
цията.

Китай е трети търговски партньор

ното им равнище. То не от-
говаря за страни, които са
сред 20-те най-развити ико-
номики в света.

Министърът на търговия-
та изрази увереност, че сът-
рудничеството на най-дина-

мично развиващата се ев-
ропейска икономика, турс-
ката, с "глобалния играч" Ки-
тай може да стимулира ико-
номическото развитие на
Близкия изток и Европа.

"Турският износ за Китай

достигна 3 милиарда дола-
ра, а вносът - 20 милиарда.
В Турция работят 61 китай-
ски инвестиционни компа-
нии. Обемът на китайските
инвестиции в страната ни
достига около 1,56 милиар-
да долара, докато само обе-
мът на преките инвестиции
в турската икономика за
2018 г. възлиза на 129 ми-
лиарда долара. Това е сви-
детелство, че китайските
инвеститори закъсняват",
подчерта министър Пек-
джан, цитирана от Анадол-
ската агенция.

Тя призова родните ком-
пании да увеличат износа
за Китай.

Положителното салдо на
търговския баланс на Турция
със страните от ЕС през юли
достигна 1,263 милиарда ев-
ро, съобщи Статистическа-
та служба на ЕС (Евростат).

Експортът на страните от
регионалната организация
през юли достигна 181,2 ми-
лиарда евро, а вносът - 181,3
милиарда евро. Следовател-
но отрицателният баланс на
ЕС за посочения период е
около 100 милиона долара.

По данни на Евростат, из-
носът на Турция за държа-
вите от ЕС през юли възли-

Турският износ за ЕС е на плюс с 5 милиарда евро
за на 7,639 милиарда евро,
а вносът - 6,375 милиарда
евро. Следователно търгов-
ският баланс на Турция за
посочения период е поло-
жителен - 1,263 милиарда ев-
ро.

Като цяло данните от то-
зи месец следват положи-
телната тенденция от нача-
лото на годината. За перио-
да от януари-юли 2019 г. тур-
ският износ за ЕС е около
47,2 милиарда евро, а внос
- 42,3 милиарда евро. Така
положителният баланс е 4,9
милиарда евро.

Анкара и Вашингтон мо-
гат с общи усилия да отстра-
нят пречките пред двустран-
ното икономическо сътрудни-
чество, предаде Анадолската
агенция, позовавайки се на
търговския министър.

Министърът на търговия-
та Рухсар Пекджан коменти-
ра резултатите от 5-дневна-
та визита на своя американ-
ски колега Уилбър Рос в Ан-
кара.

"Визитата на Рос е много
важна и показва сериозни-
те намерения на американ-
ската страна в диалога с Ан-
кара", каза тя.

От своя страна, американ-
ският министър на търговия-
та даде висока оценка на тем-
повете на развитие на турс-
ката икономика. "Убеден съм,
че търговските връзки меж-

Анкара иска да развива
търговията със САЩ

ду Турция и САЩ могат да
преодолеят влиянието на кри-
зите в отношенията между
двата геополитически съюз-
ника", каза Рос.

Той обърна внимание и на
преките инвестиции на тур-
ските компании в САЩ.

"В края на 2018 г. турските
инвестиции в САЩ достигна-
ха рекордни показатели от 300
милиона долара. Турция е на
15-то място в списъка на стра-
ните, правещи преки инвес-
тиции САЩ. Продажбите на
турските компании в страна-
та ни достигнаха 700 милиона
долара. Надяваме се, че тази
тенденция ще се запази", под-
черта министър Уилбър Рос.

Според него икономичес-
ките успехи зависят от ре-
дица фактори, такива като
прозрачност, предсказуе-

мост на съдебната система,
защитата на човешките пра-
ва и правото на собственост,
наличието на пълноценна
юридическа база.

"В този контекст е важна
защитата на интересите на
американските компании, ко-
ито са готови за сътрудни-
чество в сферата на енерге-
тиката, земеделието, туризма
и други области. Призовава-
ме турските партньори към

взаимоизгодно сътрудничес-
тво", каза още Рос.

По време на визитата си
американският гост разгова-
ря и с министъра на финан-
сите Берат Албайрак. "Ние
още веднъж подчертахме на-
шата решителност да дове-
дем стокообмена между
страните ни до 100 милиар-
да долара", каза той, комен-
тирайки резултатите от пре-
говорите.
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À
йлин Секизкьок е
новият посланик на
Турция в България,
а досегашният
посланик Хасан

септември решението си
за назначаването на група
турски посланици и посто-
янни представители към
международни организа-
ции.

Ще бъдат сменени
посланиците в Туркменис-
тан, Беларус, Естония и
Казахстан. Външният
министър Мевлют Чаву-
шоглу лично е позвънил
на дипломатите, за да ги
информира за новите им
назначения.

В Туркменистан посла-
ник ще бъде Тоган Орал, в
Беларус – Мустафа Оз-
джан, в Естония – Сюлей-
ман Инан Озйълдъз, в
Казахстан – Уфук Ъкъджъ.

Улусой заминава за
Брюксел.

Айлин Сикизкьок е
била генерален консул на
Турция в Милано и замес-
тник-ръководител на
главната дирекция по
сигурност и разузнаване
към турското министерст-
во на външните работи.
Нейният съпруг Хасан
Секизкьок пък оглавява
турската дипломатическа
мисия в Скопие.

Турското външно ми-
нистерство обяви на 12

Руските зенитно-ракетни
комплекси С-400 ще застъ-
пят на бойно дежурство не
по-късно от април 2020 г. То-
ва заяви президентът Ре-
джеп Тайип Ердоган в интер-
вю за агенция Ройтерс.

Покупката на С-400 от Ан-
кара ще послужи за укреп-
ването на мира в региона,
убеден е турският лидер.
„Ние трябваше да направим
тази стъпка в името на ми-
ра в региона. Както ви е из-
вестно, тази система не е на-
падателна, а отбранителна.
Ние се нуждаехме от такава
отбранителна система“, под-
черта Ердоган.

Държавният глава крити-
кува изявленията, че тряб-
ва да бъдат въведени сан-
кции против Анкара зара-
ди покупката на ЗРК С-400.
Той определи като несъс-
тоятелни твърденията за
несъвместимост на С-400 с
изтребителите от пето по-

Ердоган пред Ройтерс: С-400 ще застъпят на бойно дежурство през април 2020 г.

телността“, каза турският
лидер.

По думите му процесът на
придобиване на руските ЗРК
„има своята предистория“.
„Това не се е случило извед-
нъж. Този процес започна по
време на Барак Обама, ко-
гато ние искахме да купим
системите за ПВО „Пейтри-
ът“ от САЩ. САЩ ни отказа-
ха, завявайки, че Конгресът

не е разрешил“, припомни
Ердоган.

Въпросът за покупката на
„Пейтриът“ отново е бил пов-
дигнат след идването на
власт на администрацията на
Доналд Тръмп, който е приз-
нал, че Турция е била прину-
дена да купи С-400 заради
неконструктивната позиция
на предишната американска
администрация. Ердоган от-
беляза, че при покупката на
С-400 Русия е демонстрира-
ла „искрен подход“. По ду-
мите му този подход се е
проявил както по въпроса за
съвместното производство,
така и по въпросите свърза-
ни с кредитирането и графи-
ка на доставки. „Всичко то-
ва ускори процеса“, разказа
турският президент.

Коментирайки темата за
придобиването на изтреби-
тели Ф-35, той отбеляза, че
Турция не е просто купувач,
а участник в процеса на тях-

ното производство. „Ние
платихме 1,350 млрд. дола-
ра за Ф-35. В действителност
ние не сме само купувачи,
но и производители на Ф-
35. Много от детайлите му
се правят у нас. Освен това,
имаме договор за покупка-
та по формулата 100+1. В мо-
мента всичко това е прекъс-
нато. Спрян е и процесът на
подготовка на нашите пило-
ти в САЩ“, добави Ердоган.

Той подчерта, че също
както и в случая със ЗРК
„Пейтриът“, Турция може да
разгледа алтернативни вари-
анти в отговор на прекратя-
ването на участието на Ан-
кара в програмата за създа-
ване на Ф-35. Турският ли-
дер отбеляза, че подобни са-
молети се произвеждат от
Китай, Франция и Италия.
Той припомни също така
предложението на Русия за
доставката на изтребители
Су-35 и Су-57.

коление Ф-35. Ердоган под-
черта, че системата С-400
не пречи на работата на Ф-
35. „Проучили сме всичко
това. В края на краищата,
това е отбранителна сис-
тема. В същото време, пре-
зидентът Доналд Тръмп въз-
приема направеното с раз-
биране. Не смятам, че зап-
лахите за въвеждане на
санкции отразяват действи-

Турският външен ми-
нистър Мевлют Чаву-
шоглу заяви, че Евро-
пейският съюз трябва
да изпълни своите ан-
гажименти по въпроса
за мигрантите.

Постигането на мир
в Сирия трябва да се
обсъжда успоредно с
мигрантския въпрос,
каза той. Западните
държави разглеждат
въпроса за миграция-
та, обвързвайки го ос-
новно с въпросите на
сигурността. „Ние го
разглеждаме както от
гледна точка на сигур-
ността, така и от глед-
на точка на човешките
права. Иначе е невъз-
можно да си предста-
вим истинската карти-
на и да предприемем
действия за решаване-
то на проблема“, каза
Чавушоглу на конфе-
ренция в турското МВР,
съобщи ТРТ.

Решавайки пробле-
ма на място в значи-
телна степен могат да

След прочистването на северните територии
от терористи в Сирия продължава завръщането
на бежанците, намерили втори дом и спасение в
Турция. Това стана възможно благодарение на
операциите на турската армия „Щитът на Ефрат“
и „Маслинова клонка“.

Група сирийски граждани, сред които много
жени и деца, временно живеещи в Турция, тръг-
на с микробуси за родните си места в Сирия.
Документите им бяха оформени в миграционна-
та служба в Онджюпънар. Бежанците пресякоха
сирийската граница през едноименното ГКПП в
окръг Килис.

Един от бежанците Еймен Хамза сподели в
интервю за Анадолската агенция, че е пристиг-
нал в Турция преди 4 години. „Много съм благо-
дарен на правителството на Турция за оказаната
помощ. Бяхме приети много добре. Но настъпи
време да се завърнем в родината“, каза той.

За последните три месеца 3000 сирийци са се
върнали по своите домове. В рамките на „Прог-
рамата за доброволно завръщане“ от 2015 г. до
днес около 350 хиляди сирийци са се върнали в
своята страна.

Бившият турски
премиер Ахмет Даву-
тоглу ще стартира "но-
во политическо движе-
ние", отправяйки пре-
дизвикателство към
президента Реджеп
Тайип Ердоган.

Давутоглу беше ми-
нистър-председател и
председател на управ-
ляващата Партия на
справедливостта и раз-
витието (ПСР) между
2014 и 2016 г., докато
отношенията му с Ер-
доган не се влошиха и
той беше принуден да
подаде оставка. Отто-
гава има постоянни
слухове, че той ще съз-
даде своя собствена
партия, която да съпер-
ничи на ПСР.

"Това е наша истори-
ческа отговорност и
дълг е към нацията - да
създадем ново полити-
ческо движение", каза
Давутоглу в Анкара, ци-
тиран от Франс прес.

Той разкри намере-
нията си по-рано тази
година, когато разкри-
тикува политиката на
ПСР за анулиране на

Чавушоглу:
ЕС да изпълни
задълженията си
за мигрантите

За 3 месеца 3000 сирийци
са се върнали в родината

се съкратят и разходи-
те, допълни той. Външ-
ният министър разкри-
тикува позицията на ЕС
и припомни неговите
задължения: „ЕС тряб-
ва да изпълни своите
ангажименти по въпро-
са с мигрантите. Раз-
ходите са много пове-
че тогава, когато хора-
та напускат своята ро-
дина и идват при нас.
Става дума не само за
икономическата цена,
но и за политическата.
В момента плащат
всички, включително
германския канцлер Ан-
гела Меркел. За нас то-
ва също е много голям
товар. Следователно,
въпросът с миграцията
и в бъдеще ще остане
един от най-важните“,
заключи Мевлют Чаву-
шоглу.

Бивш премиер създава
нова партия

резултатите от местни-
те избори в Истанбул.
Партията на Ердоган
понесе чувствителен
удар, след като за пръв
път от десетилетия за-
губи кметските постове
в Истанбул и Анкара.

"За съжаление това
решение остана в ис-
торията като деня, в
който партията ПСР се
отказа от своите осно-
вополагащи ценности и
принципи",  твърди Да-
вутоглу, който е извес-
тен със своите ислямис-
тки виждания, оформе-
ни в книгата му "Стра-
тегическа дълбочина".

Сред противниците
на Ердоган се нареди
и неговият министър на
икономиката Али Баба-
джан, който също иска
да създаде своя партия
до края на годината.
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та ставка. Очаква се
споразумение да бъде
постигнато до няколко
седмици, като заводът ще
бъде построен в западна-
та част на провинция
Маниса, е казал същият
източник.

„Няма повече пробле-
ми около обмислянето
дали инвестицията да
бъде направена в Турция.
Решението ще бъде
обявено съвсем скоро,
след като направим
финалните договорки“, е
заявил втори турски
източник.

През ноември 2018
година автомобилният
производител обяви
намеренията си да пост-
рои нов завод в Източна
Европа, в който ще бъдат
произвеждани и моделите
Шкода Karoq и Сеат
Ateca. От тогава предпо-
ложенията къде ще се
намира новият завод

Ò
построи завода си в
страната, след „изключи-
телно позитивна“ среща
между висш представител
на компанията и турския
президент Реджеп Ердо-
ган, пише турският вест-
ник "Сабах", като цитира
три свои източника.

По-рано агенция Рой-
терс съобщи, че двете
страни водят преговори
за данъчната ставка на
автомобилите, за да
приключат сделката за
повече от 1 милиард
евро.

Автомобилният произ-
водител, който също
обмисля като място за
инвестицията си и Бълга-
рия, не е обявил финал-
ното си решение, но
източници, близки до
преговорите, твърдят, че
мнението във "Фолксва-
ген" е в полза на инвес-
тиция в Турция и компа-
нията е съвсем близо до
тази стъпка.

Ердоган и високопос-
тавен представител на
германската компания са
преодолели повечето от
проблемите по време на
срещата си тази седмица,
е казал турски източник,
запознат с преговорите.
Източник от „Фолксваген“
е съобщил, че Ердоган е
разговарял с главния
изпълнителен директор на
компанията Херберт
Дийс.

„Имаше дребни проб-
леми, като данъчните
ставки на колите, които
ще се продават. По време
на срещата е било пос-
тигнато почти цялостно

урция е все по-
уверена, че герман-
ският автомобилен
производител
"Фолксваген" ще

Ñàáàõ: Òóðöèÿ è „Ôîëêñâàãåí“
ñà áëèçî äî ñïîðàçóìåíèå

споразумение“, е заявил
турският източник. „Ако
не се появи проблем в
последната минута, ин-
вестицията ще бъде
направена в Турция“.

При покупката на
автомобил в Турция се
заплаща специална
такса, която варира от
45% до 60% за двигатели
с кубатура до 1.6 литра.
Тази такса се увеличава
до 100-110% за двигатели
до 2 литра. Високите
данъци върху по-големите
автомобили ограничават
и купувачи, и производи-
тели да се ориентират
към по-малки мотори.
Колите с двигатели под
1.6 литра съставляват
96% от пазара на нови
автомобили в Турция
през 2018 година. Източ-
ник заяви пред "Сабах",
че Турция се опитва да
намери нова формула, за
да отговори на притесне-

нията на „Фолксваген“,
без да поставя в нерав-
ностойно положение
останалите автомобилни
производители.

Големите производите-
ли като „Фиат“, „Рено“,
„Хюндай“ и „Тойота“ са
произвели повече от 1.3
милиона моторни превоз-
ни средства в Турция
миналата година.

По време на визитата
си в Анкара в четвъртък,
чешкият премиер Андрей
Бабиш заяви, че "Фолкс-
ваген" прави голяма
инвестиция в Турция.
„Чухме, че „Фолксваген
прави голяма инвестиция
в Турция“, бяха думите на
Бабиш на пресконферен-
ция с президента Реджеп
Ердоган.

Втори източник от
„Фолксваген“ заяви, че
остава да се изчистят
само дребни въпроси,
предимно върху данъчна-

Вицепрезидентът
на Асоциацията на из-
носителите на автомо-
билната индустрия Ор-
хан Сабунджу отбеля-
за: „Очакваме, че
през 2019 г. нашият ав-
томобилен износ за
Русия ще надхвърли
500 милиона долара“.

Асоциацията заед-
но с 52 водещи турс-
ки компании участва
в Международната из-
ложба „Автомехани-
ка“, която се проведе
в руската столица
Москва от 26 до 29 ав-
густ. Целта бе разши-
ряването на сътрудни-
чеството с Русия, ко-
ято е един от най-важ-
ните търговски парт-
ньори, и увеличаване
на износа.

непрекъснато бяха първа
новина в редица медии.

Първоначалният спи-
сък на компанията за
потенциален домакин
включваше пет държави,
но в последствие списъ-
кът беше съкратен до
Турция и България като
най-вероятни локации. В
много публикации се
твърди, че „Фолксваген“
планира да построи
завод, в който ще се
произвеждат няколко
марки автомобили, в
Турция. Германските
медии дори написаха, че
Катар, който притежава
17% дал в компанията, е
поискал бордът на дирек-
торите да избере Турция.
Германската провинция
Долна Саксония, акцио-
нер във "Фолксваген",
също е подкрепила това
искане.

Изданието пише, че
Турция има по-голям
шанс да бъде избрана
заради редица фактори,
които ръководят планове-
те за инвестиции в авто-
мобилостроителната
индустрия, като квалифи-
циран персонал, капаци-
тет на фирми-подизпълни-
тели, логистични реше-
ния, цялостен размер на
пазара и възможностите
за износ към съседни
държави.

"Сабах" съобщава, че
се планира инвестицията
да бъде в размер от 1.3
милиарда евро до 2
милиарда евро. Новият
завод ще осигурява
работа на 5000 души.
Очаква се той да започне
производство през
2022 година и да бъде
едно от най-важните
производствени съоръже-
ния в региона.

Йени месаж: Надеждата на турските автомобилостроители е в Русия
Турските компании

получиха възможност
да представят мно-
жество свои продук-
ти и услуги в  редица
области, от автомо-
билните компоненти
до леки коли, от ин-
териорен дизайн на
автомобилите до сис-
теми за безопасност
и др.

В рамките на Мос-
ковския междунаро-
ден автомобилен фо-
рум турските компа-
нии проведоха двуст-
ранни преговори. Те
имаха възможност да
разговарят с руски
клиенти, така и с меж-
дународни партньори,
с които установиха но-
ви търговски контакти.

Вицепрезидентът

на Асоциацията Орхан
Сабунджу участва в
пленарната дискусия
на тема „Бъдещето на
руската автомобилна
промишленост“. Той
припомни в изказва-
нето си, че двете
страни поддържат ин-
тензивни търговски
отношения, стокооб-
менът между тях дос-
тига 26 милиарда до-
лара, а тази цифра се
планира да бъде уве-
личена до 100 мили-
арда долара. „Както
знаете тази цел беше 
озвучена от лидерите
на двете страни по
време на последната
им среща през август
в Москва“, каза Са-
бунджу.

„Автомобилната ин-

дустрия е изключител-
но важен отрасъл как-
то за Русия, така и за
Турция. По тази при-
чина ние имаме мно-
го възможности за

сътрудничество с Ру-
сия. Ние активно ра-
ботим за развитието
на това сътрудничест-
во. След период на
спад, автомобилният

ни експорт за Русия
отново започна да
расте. Ние очакваме,
че тази година той ще
надхвърли 500 милио-
на долара“, каза той.
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Ìèëëèåò: ßäðåíà Òóðöèÿ
урският президент
Реджеп Тайип
Ердоган направи
изключително
важно изказване

Ò
по време на Централно-
анадолския икономичес-
ки форум в Сивас, зая-
вявайки, че Турция тряб-
ва да има ядрено оръ-
жие и даже е започнала
някои дейности в тази
посока.

Това е първото пуб-
лично изказване на тази
тема, звучало някога от
устата на президента.
Новината, че Турция иска
да се сдобие с ядрено
оръжие, предизвика
голям интерес в светов-
ните медии.

Президентът, говорей-
ки за различните успехи
на Турция в отбранител-
ната сфера, определи
като неприемлива ситуа-
цията, когато всички
развити страни притежа-
ват ядрено оръжие,
докато Турция е лишена
от тази възможност.

Това изказване на
турския държавен глава
показва, че в дневния ред
на Турция вече стои целта
– да влезе в клуба на
ядрените държави. В него
членуват САЩ, Русия,
Китай, Франция, Великоб-
ритания, Индия, Пакистан,
Израел и Северна Корея.
Иран също иска да върви
по този път, но заради
известни спорове се
натъква на сериозни
пречки.

Освен това речта на
президента разкрива
целта Турция да стане
световна държава и във
военната сфера. Но за
момента не е ясно каква
стратегия ще се прилага,
за да се постигне това,

на какъв етап са подгот-
вителните работи, които,
както беше вече отбеля-
зано, са започнали и с
кои страни Турция кому-
никира по въпроса. Това
са важни детайли, които
с времето най-вероятно
ще се прояснят.

Факторите, за които
Ердоган говори в своето
изказване, очевидно, са
подтикнали Анкара да се
присъедини към „ядрения
клуб“. Това желание не е
само резултат от аргу-
мента: „Ако другите имат,
защо ние да нямаме?“.
Анкара иска да се пре-
върне в силна регионал-
на и световна държава,
притежаваща право на
глас във всички сфери.
Опирайки се на тази
сила и ръководейки се от
политиката на балансира-
не, Турция се надява да
бъде по-независима в
своите действия.

В този контекст една
ядрена Турция без съм-
нение ще има определе-
ни предимства. Но да се
сдобиеш с ядрени бойни

глави не е така лесно,
както да купиш конвен-
ционално оръжие от
друга държава. Ядрените
бойни глави, или казано
по-просто, атомните
бомби не могат да се

Турция може сама
да създаде зона за
сигурност в Северна
Сирия в случай, че
САЩ се опитат да
провалят нейното
създаване. Това
заяви говорителят на
турския президент
Ибрахим Калън,
коментирайки проце-
са на създаване на
зона за сигурност
източно от река
Ефрат.

„Ако се установи,
че се използва
тактика, която е
насочена към прота-
кане или за създава-
нето на „нова зона
за сигурност“ за

Ибрахим Калън: Сами ще създадем
зона за сигурност

терористичните
организации... тогава
трябва да се знае,
че Турция разполага
със средства и
възможности за
фактическото създа-
ване на тази зона за
сигурност“, каза
Калън.

Турция не може да
бъде уверена в
пълната сигурност на
зоната въз основа на
информацията, която
идва от САЩ. „Ние
трябва да потвърдим
това от наши собст-
вени източници“,
заяви той.

Коментирайки
положението в си-

купят, те се произвеждат
въз основа на собстве-
ния потенциал.

За да се сдобие с
ядрено оръжие, Турция
трябва да притежава
технологии, инфраструк-

тура и подготвени кадри
за неговото производст-
во. Това е напълно пос-
тижимо, но е нужно
време.

Могат да възникнат
някои трудности от поли-
тическа гледна точка.
През 1980 г. Турция се
присъедини към Между-
народния договор за
неразпространение на
ядреното оръжие, т.е. има
ангажимент и трябва да
спазва договора. В тази
връзка някои държави не
само могат да се проти-
вопоставят на Анкара, но
и да й създадат нови
сериозни проблеми във
външната политика.

Без съмнение, темата
ще продължи да се
обсъжда в близко бъде-
ще, проектът „ядрена
Турция“ е вече на дневен
ред.

Сами КОЕН

рийския град Идлиб,
Калън подчерта, че
Турция не може да
се справи с нова
бежанска вълна от
Сирия. „Ако междуна-
родната общност
иска да предотврати
нова бежанска вълна,
която може да дойде
от Идлиб, тя трябва
да изпълни ангажи-
ментите си както в
политическата, така и
в хуманитарната и
финансова сфери. В
противен случай е
несправедливо да се
очаква, че Турция
самичка ще носи
тази отговорност“,
каза той.
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един от шедьоврите на
архитекта Мимар Синан.

Джамията е построена
по искане на султан
Селим II (1566-1574). Тя е
един от най-ярките предс-
тавители на турско-ислям-
ската архитектура. През
2011 г. джамията Селимие
е включена в списъка на
ЮНЕСКО за световно
културно наследство.

Султан Селим II се
възкачва на престола
след смъртта на баща си
Сюлейман Законодателя
през 1566 г. Той продължа-
ва завоевателните войни
на баща си и разширява
още повече границите на
империята. Най-големият
му успех е превземането
на остров Кипър. След
тази военна победа той
решава да построи джа-
мия в прослава на своите
успехи. Първоначално
смята да я изгради в
Истанбул, но една нощ
сънува как пророкът
Мохамед му препоръчва
да построи джамията в
Одирне.

Падишахът кани 80-
годишния архитект Мимар
Синан и му нарежда да
започне строежа, който
стартира през 1568 г. и
приключва през 1574 г.
малко преди смъртта на
султана.

Мимар Синан доказва
своите способности на
архитект с джамиите
Шехзадебашъ и Сюлейма-
ние в Истанбул и е назо-
ван Началник на светов-
ните архитекти.

Той строи джамии,
ханове, тюрбета, мостове.
Мимар Синан е еничар,
като няколко християнски

народа спорят за неговия
произход – българи,
арменци и албанци. Още
като млад решава да
построи голяма джамия с
голям централен купол,
която да превъзхожда
смятания за най-красив в
света храм – Света Со-
фия. Той знае, че куполът
на „Света София“ не е
много здрав и неколкок-
ратно е рухвал. Лично
води дейностите по него-
вото укрепване и го
заздравява с две поставе-
ни непосредствено мина-
рета. Първите си опити за
надминаване на купола на
„Света София“ по площ
прави при строежа на
джамиите Шехзадебашъ и
Сюлеймание.

Мимар Синан пътува
заедно с османската
армия по време на воен-
ните походи на султан
Сюлейман Законодателя
(1520-1566 г.) и се запозна-
ва с архитектурата на
редица страни от Италия
до Египет и Иран. В
колоните на джамията
Сюлеймание се възползва
от стила Лотус в капите-
лите на египетските коло-
ни. Построените от Мимар
Синан обекти винаги имат
свои специфични черти,
които никога не се повта-
рят в друг негов обект.
Това се забелязва и в
архитектурата на джамия-
та Сюлеймание. Тя е
изградена от дялан камък
и обхваща площ от 2
хиляди 475 квадратни
метра. Куполът с диаме-
тър 31 метра и 30 санти-
метра е с височина 43
метра и 28 сантиметра и е
поставен на големи нап-
речни колони с ширина 6
метра стоящи върху 8
големи носещи колони.
Джамията има четири
минарета с три шерефа и

с височина 70 метра и 89
сантиметра и дебелина 3
метра и 80 сантиметра. До
шерефите на минаретата
откъм входа се достига по
общо стълбище докато до
шерефите на другите две
минарета се достига по
отделни стълбища. Това
позволява на трима
имами да излизат еднов-
ременно на различните
шерефи на едно минаре.

Джамията е украсена с
мрамор, дялан камък,

Крепостните стени
на Диарбекир са вто-
ри по дължина в света
след Великата китайс-
ка стена. Те са вклю-
чени в Списъка със
световното културно
наследство на ЮНЕС-
КО през 2015 г.

Първите крепостни
стени в Диарбекир са
били построени в пе-
риода на управление
на хетите и хурите.
Най-старите крепостни
стени датират от 2 хи-
лядната година преди
новата ера. Те са с об-
ща дължина от 5 хиля-
ди и 800 метра и висо-
ки 12 метра с дебели-
на от пет метра.

В крепостта се е
влизало през четири
главни входни порти-
северната Даа, запад-
ната Урфа, южната

изнишки гланциран фаянс,
дърворезба и седефени
инкрустации. Дворът на
джамията е подготвен
като парк за разходки и
тук се намират и кафенета
за почивка. Минберът на
джамията, изработен от
мрамор, представлява
един шедьовър на турска-
та ислямска архитектура.
Той е украсен с прекрас-
ни фрески. За разлика от
по-късните представители
на Ренесанса, Леонардо

Да Винчи и Микеландже-
ло, за които всичко тряб-
ва да е перфектно, Мимар
Синан предпочита да
остави в джамията един
малък недостатък.

Куполът на Селимие е
висок 43 метра и е с
диаметър 32 метра и по
този начин той изпревар-
ва купола на „Света
София“. Той е разположен
върху осмоъгълна носеща
конструкция, която осигу-
рява по-голяма здравина
и издръжливост. Една
друга особеност на джа-
мията е простотата на
вътрешна и външна деко-
рация, която обаче съче-
тава синхрона с красиво-
то. Със своите четири
минарета, джамията
Селимие в Одрин и днес
продължава да предизвик-
ва възхита.

Селимие господства
над Одрин и е неговият
най-важен символ. Еже-
годно той е посещаван от
десетки хиляди туристи от
чужбина, които искат да
опознаят този архитекту-
рен шедьовър на Мимар
Синан.

Крепостните стени на Диарбекир и градините Хевсел

жамията на сул-
тан Селим в
старата столица
на Османската
империя Одрин е

Мардин и дворцовата
порта в североизточна-
та част, където е раз-
положена и цитадела-
та на града. Градът е
бил превзет от ислям-
ските армии водени от
Халид Бин Велид и тук
са загинали 27 негови
близки последователи.
Гробовете им се нами-
рат в Сюлеймановата
джамия и са едно от
най-посещаваните в
града места.

По крепостните сте-
ни са разположени
различни надписи на
цивилизациите, които
са властвали в регио-
на. Джамията Улу, коя-
то е най-старата в Ана-
дола, е била превърна-
та в джамия от църк-
ва. По време на управ-
лението на султан Сю-
лейман /1520-1566 г./ са

били построени допъл-
нителни сгради към
джамията.

Прочутият архитект
Мимар Синан е пост-
роил в града също мно-
го сгради.

Градините Хевсел на
брега на река Тигър са
много плодородна и
подходяща за земеде-
лие територия от 10 хи-
ляди декара. Тук са се
отглеждали плодовете
и зеленчуците за прех-
раната на Диарбекир и
прочутите в целия свят
дини. Теглото на някои
от тях достига до 35 ки-
лограма. Те са много
вкусни. Градините Хев-
сел приютяват 180 ви-
да птици и много ви-
дове животни. За тях
са написани много пес-
ни и се разказват и ле-
генди.
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бластта Кападокия
е една от най-
красивите и тайнс-
твени туристически
области на Турция.

въздействието на вятъра,
слънцето и водата са се
образували формите
наречени „Комини на
феите”.

Областта Кападокия е
била под властта на
асирийци, хети, персийци
и римляни. Именно зато-
ва тук се срещат следите
на всички тези култури, а
също така и следите на
Селджукската и Османс-
ката държави.

Националният парк
Гьореме е включен в
списъка на ЮНЕСКО за
културно наследство и в
списъка за природно
наследство. Освен прек-
расните комини на феите,
тук може да бъдат посе-
тени и пещерите, които
са били използвани в
древността от първите
християни като жилище и

Районите на Гьореме,
Юргюп, Ючхисар, Аванос,
Деринкую, Каймаклъ,
Ъхлара предлагат възмож-
ността да бъдат видени
великолепни природни
творения, а също и творе-
ния на човешката ръка
достигнали от древността
до наши дни.

Интересните земни
образования в Кападокия
са се образували в ре-
зултат на ерозирането на
вулканичните скали,
които са възникнали в
резултат на изстиването
на лавовите потоци,
изригвали от активните в
региона вулкани преди
милиони години. Под

укритие от гоненията.
Препоръчваме на

всеки турист пристигнал в
Турция непременно да
посети областта Кападо-
кия. Не забравяйте, че

тук се предлага и въз-
можността да видите
красивите образования
на областта и от въздуха,
посредством пътешествие
с балон с горещ въздух.

Не забравяйте да
опитате вкуса и на таске-
бапа, кебапа в гърне,
баницата със сирене,
сватбената чорба и слад-
киша Асиде.

Анатолия или Анадо-
лът, както го наричат
днешните турци, е бил
люлка на много древ-
ни и велики цивилиза-
ции, които са остави-
ли своите следи по те-
зи земи. Тук са били
издигнати много древ-
ни градове, които са
изживели своя златен
век и са преминали в
упадък. Един от тях е
античният Ефес – ва-
жен културен и търгов-
ски център от елинис-
тичния до османския
период.

Градът е бил осно-
ван още през 6 хиляд-
ната година преди но-
вата ера, тоест в пе-
риода наричан от ис-
торици и археолози
Нова Каменна ера. По
време на проведените

В САЩ започна
кампания по предста-
вянето на турското ка-
фе. Тя стартира в Ню
Йорк в рамките на
проекта Дом на турс-
кото кафе, съобщава
ТРТ.

Канадският град
Монреал бе домакин
на 46-я Световен кон-
грес по пчеларство,
провел се в периода
8-12 септември.

Пчелният мед от
Егричайър в Турция
получи наградата за
най-добър пчелен
мед в света. Награда-
та бе връчена на
церемония, организи-
рана в последния ден
на конгреса.

Медът от Егрича-
йър е с 300-годишна
история и традициите

Ефес – градът
на Дева Мария

разкопки тук са откри-
ти следи от сгради,
построени още в пери-
ода на господство на
хетите в Анатолия, но
най-важните експона-
ти са от периода на
Римската империя, ко-
гато градът е преживял
своя златен период.
Той е бил превзет през
1330 година от турци-
те и става столица на
едно от техните бейст-
ва. С течение на вре-
мето обаче Ефес за-
почва да губи своето
значение на пристани-
ще и търговски център.

Днес руините на ан-
тичния град Ефес
привличат много посе-
тители от страната и
чужбина.

Разкопките в антич-
ния град се водят на

площ от 8 квадратни
километра. Продължа-
ват и реставрационни-
те и консервационни
дейности.

Античния град Ефес
е бил известен в древ-
ния свят с редица свои
монументи като храма
на Артемида. Той е ва-
жен град и за христи-
яните ,тъй като според
поверията апостол Йо-
ан е написал Библия-
та именно в Ефес. Спо-
ред вярването тук се
намира и гробът на Де-
ва Мария.

Това превръща Ефес
в свещено за христия-
ните място. Всяка го-
дина стотици хиляди
вярващи идват в гра-
да, за да преклонят гла-
ва и да отдадат почит
на Божията майка.

Турското кафе прави своята
премиера в САЩ

В подготвен за цел-
та специален фургон
се приготвя ободрител-
ната и уханна течност,
която се предлага на
жителите на Ню Йорк
от облечени в тради-
ционни носии девойки.

Турското кафе пог-
решно е известно в
САЩ като силно кафе.
Обиколката ще про-
дължи в Ню Джърси,
Мериленд, Вирджиния
и ще приключи със
столицата Вашингтон.

Турският мед обявен за
номер 1 в света

по добиването му се
предават от баща на
син от векове насам.
Този пчелен мед,
произвеждан в
Тавърските планини в
окръг Мерсин, е

органично чист
продукт.

На конгреса на
пчеларите през 2017 г.
в украинската столица
Киев този мед получи
сребърен медал.
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сребърния медал на
Европейското пър-
венство по волейбол
за жени.

Финалната среща,
играна в Анкара,
завърши с победа с
три на два гейма за
Сърбия и тя спечели
златния медал и
европейската титла.

За втори път

Приложението „Турция днес“

използва следните информационни източници:

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

Òóðêèíèòå ñïå÷åëèõà ñðåáðîòî
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турските волейболист-
ки достигат до фина-
ла на Европейското

урският женс-
ки национален
отбор по
волейбол
спечели

първенство. През
2003 г. те отново
станаха втори. Сър-

бия спечели втора
поредна и трета общо
европейска титла.

Президентът
Реджеп Тайип Ердо-
ган поздрави турски-

те волейболистки за
успешното им предс-
тавяне.

Турският национа-
лен отбор по футбол
постигна убедителна
победа с четири на
нула над Молдова в
мач от група "Н" на
квалификациите за
европейското първен-
ство по футбол през
2020 г.

След победата по-

Националите
разгромиха
Молдова с 4:0

Турската спортист-
ка Сюмейе Бояджи
спечели сребърния
медал на Световното
първенство по плува-
не 2019 в събота.

Боячи завърши 50-
метровия гръб за 44,74
секунди на параолим-
пийските състезания,
проведени в Лондон,
печелейки сребърния
медал, съобщи в. "Дей-
ли Сабах".

Министърът на мла-
дежта и спорта на Тур-
ция поздрави спортис-
тите по телефона.

Президентът Ре-
джеп Тайип Ердоган
също поздрави Сюме-
йе Бояджи за нейния
успех.

Параолимпийка спечели сребро на
световното по плуване в Лондон

Европейската асо-
циация на клубовете
проведе избори за
ръководство в перио-
да от 2019 до 2023 го-
дина.

Вече са ясни име-

Бюшра Ъшълдар
спечели златен медал
на Европейското пър-
венство по бокс за
младежи в категория
до 81 кг.

На финала, който се
игра в София, Бюшра
победи своята украин-
ска съперничка Мария
Кривонос.

Туркините се завър-
наха от българската
столица с 1 златен, 2
сребърни и 1 бронзов
медал.

Сена Ердоган загу-
би финала в категория
до 75 кг от литовката
Габриела Деконтайте и
така донесе сребро.

Елянур Сагит в ка-
тегория до 81 кг отстъ-

Бюшра Ъшълдар спечели
злато в София

рано и над Андора с
един на нула, турски-
ят отбор събра актив
от 15 точки и дели с
Франция лидерството
в групата.

На второ място е
Исландия, която
претърпя загуба от
четири на два срещу
Албания.

"Сърдечни позд-
равления за нацио-
налния ни спортист
Сюмейе Бояджи, кой-
то ни направи горди,
като спечели сребъ-

рен медал на Светов-
ното първенство по
плуване", каза Ердо-
ган и благодари на
Бояджи за нейния ус-
пех.

пи на британката Еми-
ли Аскуит и също тряб-
ваше да се задоволи
със среброто.

В съревнованието
за юноши Мехмет Ай-
демир стана трети в
категорията до 64 кг.

Президентът на „Фенербахче“
Али Коч избран в ЕАК

ната на председателя
и членовете на борда
на директорите.

Президентът на
футболен клуб "Фе-
нербахче" Али Коч е
избран за член на Из-

пълнителния комитет,
която той ще изпъл-
нява до 2023 г.

Президентът на
"Ювентус" Андреа Ани-
ели е преизбран за
председател на ЕАК.
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Това е форма
на натиск върху
съответното
национално ниво,

което е с най-силно изразе-
на демократична легитим-
ност и може да доведе до
опасни вътрешнонационал-
ни противоречия. Тоест иде-
ята е недемократична и не-
разумна. Самата "интегра-
ция" на мигрантите в таки-
ва общини ще се базира
единствено на казуса "Доб-
ре дошли - ако продължи
финансовият трансфер".

Крайният ефект ще бъде
създаване на постоянни раз-
ногласия в общини, провин-
ции, държави, в Европа, то-
ест ще внесе повече разеди-
нение. Дали пък това не е
точно и целта на замисъла
за целево управление на ма-
совото преселение на наро-
ди от Африка и Азия в Ста-
ра Европа?

Въпреки безалтернатив-
ността на една обща евро-
пейска мигрантска полити-
ка редица европейски стра-
ни предприеха едностранно
успешни мерки за ограни-
чаването на потока от не-
легални мигранти. Т. нар.
в началото на септември
2019 г. Испания постигна
споразумение с Мароко, поз-
воляващо преследване и
връщане на нелегални миг-
ранти. Независимо от рето-
риката на левия министър-
председател Педро Санчес,
солидаризиращ се с една по-
отворена политика на Ан-
гела Меркел, споразумени-
ето предвижда глоби до
900 000 евро за неправител-
ствени организации, които
се опитат да прехвърлят
мигранти до испанския
бряг. Но трябва да се има
предвид, че още от 1992 г.
Испания се е справяла са-
ма, а от февруари 2018 г.
досега намали броя на миг-
рантите със 70%, въпреки
че преди това бе изпрева-
рила Гърция с над 60 000
мигранти.

Италия предприе сериоз-
ни мерки още 2017 г., за да

намали нелегалните мигран-
ти от Либия. Само преди ме-
сеци бе приет нов закон,
предвиждащ драконовски
мерки срещу "спасителите"
на мигранти в Средиземно
море. За капитан на кораб
глобата скочи от 50 000 ев-
ро на 1 милион евро! При
това с арест на капитана и
конфискуване на кораба. Но-
вото правителство на Ита-
лия продължава засега да
стои на позицията, че на ко-

души. Този ръст обаче се
формира и от увеличаване
на мигранти от Източна Ев-
ропа - с 20 000 поляци, с
12 000 косовари, с 8000 ал-
банци, с 16 000 турци пове-
че, отколкото през 2017 г.
Увеличението на сирийците
е с 34 000 души. До юни т. г.
по данни от ООН в рамки-
те на Дъблинското споразу-
мение 4215 бежанци от Гер-
мания са предадени на дру-
ги европейски страни-член-

Изключително усложне-
ната обстановка на гръцките
острови от август насам
очевидно изисква от Гърция
да увеличи броя на връща-
ните в Турция мигранти съг-
ласно Споразумението меж-
ду ЕС и Анкара. От нача-
лото на изпълнението на то-
ва Споразумение са върна-
ти от Гърция в Турция само
1904 търсещи убежище. В
същия период ЕС е приел
24 348 сирийци от Турция.
Междувременно значително
нараства броят на идващи-
те от Турция мигранти
вследствие на влошаваща-
та се за тях ситуация в на-
шата съседка. На турско-си-
рийската граница има на-
тиск от бежанци, които ид-
ват от провинция Идлиб,
последната крепост на ис-
лямистки терористични ор-
ганизации. Поради нежела-
нието на европейските стра-
ни да приемат своите граж-
дани, които участваха в от-
рядите на "Ислямска държа-
ва", а голяма част от тях
сега са в лагери, охранява-
ни от кюрдите, има опас-
ност те да се завърнат за-
едно с тези бежанци в Ев-
ропа.

Не само Гърция и Ита-
лия, но и други страни из-
питват силен недостиг на
кадри, които да поемат за-
дачите, свързани с нахлу-
ващите мигранти. Само
преди броени дни Хърватия
обяви, че мобилизира 1800
пенсионирани полицаи за
опазване на границите си.
Това са 10% от цялата хър-
ватска полиция (18 000 ду-
ши). Преди всичко се цели
опазване на границата с
Босна. Тоест сатва дума за
същия Балкански маршрут
от 2015 г.

Характерно за информа-
ционния поток в Западна
Европа на тема "Мигранти"
е, че не може вече да бъдат
спрени, потулени, премълча-
ни сведенията за

неуспешната
„интеграция“
през последните
4 години,

за големия брой престъпле-
ния, извършени от мигран-
ти, за нереалистичните очак-
вания за връщане на чужди-
те граждани в техните стра-
ни и за нарушеното съотно-
шение на населението и от-
мяна на традиции в името
на пришълците. Тези проце-
си и излизащи данни имат
немалка поучителна стойност
и заслужават да бъдат наб-
людавани, за да не допуска-
ме грешки, подобни на тези
в някои западноевропейски
страни. Опитът от минала-
та седмица с документален
филм на ZDF (Втора герман-
ска телевизия) да се оправ-
дае решението на канцлера
Ангела Меркел от 2015 г. в
голяма степен бе несполуч-
лив, макар че сложи пръст в
раната, за която други ме-
дии предпочитат да мълчат.

Все повече са самоизоли-
ращите се "паралелни общес-
тва" в западноевропейските
градове, които отхвърлят

демократичните норми. Въз-
никват политически партии,
които искат смяна на общес-
твения строй и въвеждане на
шариата.

В Германия с население
от 83 млн. души, 20% са с
мигрантски корени. В ня-
кои градове местното насе-
ление вече е под 50%. На
работа са наети едва 1/3 от
потърсилите убежище. От
1,2 млн. само 44 000 са ус-
пели да завършат някакво
професионално обучение.
Безработицата сред чужден-
ците през 2018 г. се е уве-
личила с 33%.

Престъпността е най-голя-
ма в Швеция. Делът на чуж-
денците извършители е над
80%. Водещо престъпление е
изнасилването. 58% от осъ-
дените за изнасилване са
чужденци, а 40% са от Близ-
кия изток. Полицията офици-
ално предупреди жените да не
излизат сами в центъра на
столицата. Дания се опася-
ва, че престрелките и бомбе-
ните атаки от Швеция ще се
прехвърлят на нейна терито-
рия. От доклада за 2018 г. на
датската статистическа служ-
ба "Имигранти в Дания през
2018-а" става ясно, че прес-
тъпността сред мъжете имиг-
ранти е с 60% по-висока, а
при тези с незападен корен -
с 234%, отколкото при цяло-
то мъжко население.

В Германия за
4 години (от 2015
до 2018 г.)
са извършени
1 085 647
престъпления от
621 713 мигранти.

В германските затвори от
65 000 затворници 20% са
мюсюлмани, а 40% посеща-
ват религиозна служба. Нем-
ският език е чужд език в гер-
манските затвори. В провин-
ция Мекленбург Форпромен
има затворници от 66 дър-
жави.

Мафиотски арабски фа-
милии владеят големи сек-
тори в държавата. В провин-
ция Северен Рейн-Вестафа-
лия те са над 100 с център в
град Есен.

Да се надяваме, че съот-
ветните български ведомст-
ва, служби и експерти сле-
дят тези въпроси заедно с
колегите си от другите стра-
ни членки и извличат съот-
ветните поуки.

Къде е България със свои
инициативи и конкретен при-
нос в сложните игри и гео-
политически уравнения за
справяне с мигрантските
проблеми?

Тя е като корабен юнга,
напъхан някъде в трюма,
който няма самочувствието,
че може да дърпа въжетата
на мачтите, да печели съ-
юзници или да се добере ня-
кога до капитанския мостик,
да вижда зад хоризонта, но
често само се удря в гърди-
те с викове "Болгар!", "Бол-
гар!" без да си дава сметка,
че докато оставя други да
мислят за него, водата мо-
же да стигне и до трюма и
да потопи целия кораб.
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ки, а 2967 бежанци от други
страни членки са били пре-
дадени на Германия.

Според проекта на ново-
то италианско правителство
Германия заедно с Франция
трябва да поемат по 25% от
мигрантите, спасени в Сре-
диземно море. Германският
вътрешен министър вече го
потвърди. Все още обаче не
е решено как ще се разпре-
делят останалите 50%. По
схемата, която ще бъде пред-
ложена на заседанието на
министрите на вътрешните
работи на страните от ЕС
на 23 септември т. г. в Мал-
та, Италия автоматично ще
дава до 10 000 разрешения
за убежище. Съгласие за
участие в тази формула на
разпределение се очаква да
дадат Люксембург, Малта,
Португалия, Испания и Ру-
мъния. Ако Франция обаче
продължи да отказва достъп
до пристанищата си, Италия
ще остане основната стра-
на-цел на прехвърляните
през Средиземно море миг-
ранти.

рабите в Средиземно море
на частни неправителствени
организации, "спасяващи"
мигранти, няма да бъде да-
вано разрешение за достъп
до италиански пристанища,
но е много по-отворено за
преговори. Усещането е, че

Салвини трябваше
да бъде отстранен
именно заради
съпротивата му
срещу ЕК по
мигрантската
политика.

Доказателство е и едно
тайно и от дистанция зас-
нето видео, в което итали-
анският премиер Конте мо-
ли Меркел за помощ да се
отърве от Салвини и обе-
щава в замяна да допусне
неограничен брой мигранти.

Германия прие миналата
година 1,585 млн. мигран-
ти, но 1,185 млн. са напус-
нали вече страната. Т. е. рав-
носметката е увеличение на
мигрантите с около 400 000

Урсула
фон дер Лайен
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Òåàòúðúò ïðàçíóâà
â öèðêà

Äîãîäèíà ùå ïîêàæà íà ñâåòà æèâèÿ
ñâèäåòåë íà îáåñâàíåòî íà Ëåâñêè

Àëåêñàíäúð Õàéòîâ: Áàùà ìè ïðîâèäÿ
áúäåùåòî è òî íå ìó õàðåñà

- Г-н Хайтов, с какви
мисли посрещате 100-
годишнината от рожде-
нието на баща си?

- Като всеки син - със
спомените си за него, с
чувството, че би ми казал
еди-какво си в дадена
ситуация, с погледа, който
като художник съм запеча-
тал в паметта си за него...

Иначе, така да се каже,
"по програма", ще отида на
паметника му в Борисова-
та градина, следобед
отивам в Мездра за
поставянето на една
плоча, послучай 100-
годишнината на читалище-
то, а в Народния театър
"Иван Вазов" ще изнесат
спектакъл в памет на баща
ми. Миналата година в
Двор на Кирилицата в
Плиска поставихме един
бюст-паметник, изработен
от мен, в Алеята на писа-
телите.

- Баща ви беше доста
прозорлив човек, който
сякаш провиждаше
бъдещето...

- О, да - той видя още в
началото какво ни чака и
ако трябва да кажа едно
към едно какво е моето
мнение относно това, то
ще звучи така: "Навреме
умря!". Ако беше поживял
още малко, щеше да
умира всеки ден. Той още
в първите години на
демокрацията преживя
една драма, която не
споделяше - такъв му беше
характерът, но тази драма
се отпечата върху лицето
му - направи го мрачен -
баща ми разбра, че не
искат да го печатат, че го
игнорират по един безпар-
донен начин. Той видя
какво се случва в литера-
турата - как се развихрят
стари зависти, злоба; видя
как се ограбват имотите и
изобщо имуществото в
Съюза на писателите; видя
как се срива каузата му
за гроба на Левски -
нехайството и направо
казано - съпротивата
срещу тази кауза; видя
низостта на хора, които
преди сервилничеха пред
него... Всичко видя баща
ми, но това, което е днес,
както се "разви" лошото,
нямаше да го понесе. Кой
каквото ще да говори за
културата по време на
соца, хората на изкуството
бяха покровителствани.
Учудвам се на хора, на
които им беше давана
пълна свобода да творят, а
те след Десети взеха да го
"играят" дисиденти.

- Вие също имахте

горски, безработен,
съден, оправдаван, вер-
буван, три пъти женен,
награждаван, обругаван...
Човек се чуди как е
"стигнал" един живот за
толкова много събития
в него...

- Почина на 82 и живо-
тът му "стигна" за много
неща, и не му "стигна" за
други, но главното е, че
той е Николай Хайтов!
Беше горд човек - не
допускаше да го поставят
"на колене", и искаше и
народът ни да бъде цело-
купно горд - никога на
колене. Когато се водеха
преговорите за ЕС, каза
тъкмо това: "Преговорите
за влизане в Европейския
съюз да се водят не на
колене, а равноправно и
при зачитане на собстве-
ните национални интереси.
За проявените рецидивис-
ти следва да бъде устано-
вен специален наказате-
лен режим, а "правата на
човека" да не се превръ-
щат в средство за масово
тиранизиране на мирното
население". Беше далнови-
ден за много неща, но сам
човек не може да предотв-
рати нищо и те се случиха.

- Дали пък все пак не е
бил и оптимист въпреки
разочарованията? В
едно интервю от 1993-
та казва: "Българинът
има нещо общо с лисица-
та: точно когато я
мислиш за умряла, тя
хукне. Много пъти това
ни е спасявало, дано и
този път да ни спаси от
нашите и чуждите
гробари, които са се
хванали вече за лопати-
те. Нацията ни сега е в
безпътица, но не е без-
пътна".

- Интервюто, както
казахте, е от 1993-та.
Оттогава мина много
време. В един момент,
още приживе, баща ми
ясно осъзна, че не искат
да го печатат. После
захванаха идеологически
спорове, които посегнаха
на историята. Как ви се
"връзва" "Козият рог" с
приказките, че не сме
били под турско робство?!
Ами Левски?! Ами днешни-
те истории с образование-
то в училище, с опростач-
ването на нацията, с
отхвърлянето на книгата и
пълната й замяна с ком-
пютъра, с примирението с
т. нар. джендър теория?! -
Баща ми не би приел
всичко това за нормално
и правилно. Лошото е, че
го предвиждаше.

Еми МАРИЯНСКА
Impressio

Със съкращения

нията на баща ми потвър-
диха този факт.

- Доколкото ми е
известно, през 1956-а
археолози наистина
откриват два скелета и
един череп точно на
описаното място и
това е било записано в
дневника на един от
археолозите...

- Така е, но костите не
са изследвани. Нито
предишните, нито днешни-
те политици на България
не на думи, а на дело се
вълнуват от този въпрос. А
така се трие историческа-
та памет на народа ни.
Баща ми положи много
усилия, но не успя да
довърши делото си. Него-
вата голяма мечта беше да
има поне надпис на църк-
вата, че там е бил погре-
бан Левски. И тука ми
идва наум една мисъл на
баща ми - една горчива
мъдрост от "Мъжки време-
на":

"Едно е да ти се иска,
друго е да можеш, а пък
трето и четвърто да го
направиш."

- Имате предвид
обвиненията през 70-те
по повод Яна Язова и
прочее?...

- Това, и други обвине-
ния, някои от които -
освен безсъвестни, са
направо трагикомични по
своя фантасмагоричен
"сюжет". Днес не е момен-
тът да ги припомням, но
хората, които са склонни
да повярват на слуховете,
не са наясно с много
факти. Напр. с този, че
когато намират Язова
мъртва в дома й, баща ми
е бил председател на
Творческия фонд на
Съюза на писателите.
Негово задължение е било
да нареди да бъде взет
архивът на писателката не
за да бъде откраднат, а да
бъде опазен от Фонда.

- Баща ви има толкова
интересна биография -
бил е келнер, чирак,

проблеми като автор на
паметника на Самуил....

- О, те продължават
тези проблеми. Един
чиновник - Чобанов, му
"загаси" очите. Сложили са
наблизо едно неподходящо
осветление, което пречи
на възприемането на
скулптурата така, както е в
замисъла ми, в авторската
ми идея. Това е нарушение
на авторски права. Адвока-
тите ми написаха каквото
трябва, но още няма
отговор от страна на
общината по този въпрос
и сега май отиваме в
посока съдебно дело.

- Помня, че по време
на работата си по па-
метника, се и потроших-
те - счупихте ребра...

- 2 месеца бях много
зле, а почти година не
можех да спя, но това е
друга тема. Физическата
болка е едно, душевната е
по-страшна.

- Къде е архивът на
баща ви?

- Продължавам да го
съхранявам, защото не
намирам подходяща
институция, на която да го
предам. Имаше едно
предложение от Пловдив,
по което се бях замислил,
но знаете, че главно
човешкият фактор стои
зад всичко - кой ще се
заеме с една работа,
каквато и да е тя. Сменят
се постоянно хора по
чиновническите бюра и аз
се разколебавам всеки
път, когато мисля по този
въпрос. На кого да предам
този архив?! Нали трябва
да имам доверие в хората,
на които ще го предам?!

- А ще продължите ли
каузата на баща си за
гроба на Левски?

- Догодина ще оповестя
една сензация: ще покажа
на света живия свидетел
на обесването на Левски.
Той е "видял" всичко! И
никой още не е умъртвил
този "свидетел", но за
жалост той не може да
говори.

- Няма да разкривам
тайната ви, но усещам,
че това ще бъде също
един символен знак в
памет и на Левски, и на
баща ви...

- Точно така. Унищожа-
ването на гроба на Левски
е национално предателст-
во. Това беше една посто-
янно препъвана и недовър-
шена жизнена кауза на
моя баща и доколкото ми
позволяват силите, аз ще
я следвам.

- Живеете във вилата

на баща си в Панчарево,
строена през 70-те
години на миналия век...

- Да. Тук усещам духа
му, тук съм по-близо и до
себе си. Всъщност след
развода на майка ми и
баща ми, аз останах да
живея с него, а брат ми
Здравец остана с майка.
Така че, бил съм през
целия си съзнателен
живот, близо до баща ми...

- Той знаеше ли, че е
болен от левкемия?

- Да. Пределно ясно му
беше от какво е болен.
Съобщиха му диагнозата
година преди да почине -
през 2001-ва, а аз я научих
от него. Но съзнанието, че
идва Краят, ни най-малко
не го отказа от работата,
от каузите му. Напротив,
сякаш се забърза, страху-
вайки се, че може "да не
му стигне времето". Напи-
са последната си книга за
гроба на Левски с нов
предговор и различна
систематика. Една от
последните му работи за
Левски е озаглавена
"Българската Голгота". В
нея описва историята и
фактологията за смъртта
на Апостола - примерно,
че Левски се е изповядал
преди смъртта си в нощта
срещу 6 февруари 1978
година пред поп Ангелко и
вероятно именно тогава
организира погребението
си - да бъде по християнс-
ки ритуал, а не да бъде
хвърлен на боклука, както
всъщност става.

Историята започва да
се разплита на 6 март
1937 година. Тогава във
вестник "Мир" излиза
статия под заглавие "Де са
костите на Левски". Там се
разказва историята на
Мария поп Павлова -
съпруга на един Ботев
четник - Илия Джагаров,
който й завещава тайната,
че Апостола е бил заровен
на плитко, вляво от олтара
на църквата "Света Петка
Самарджийска". Проучва-
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Израелците гласуваха
вчера на парламентарни
избори - вторите за пет
месеца, пише АФП. Близо
6,4 млн. граждани на
еврейската държава имат
право на глас на вота,
който ще определи съдба-
та на досегашния премиер
Бенямин Нетаняху.

Мандатът на израелски-
те депутати е четири
години, но предсрочните
избори в Израел са чести.
Избирателната система е
пропорционална, което
увеличава шансовете на
малките партии да спече-
лят място в Кнесета
(израелския парламент) с
общо 120 депутатски
мандата. Прагът за влиза-
не в парламента е 3,25 на
сто. С такъв резултат
дадена партия печели
четири депутатски места,
а ако спечели например
6,5 на сто от гласовете на
избирателите, получава
осем места. На вчерашни-
те избори съперничеха 31
избирателни листи и
партии. През 2015 г.
избирателната активност
бе 72,3 процента, а на

Èçðàåëöèòå ñëåä 5 ìåñåöà
îòíîâî ãëàñóâàõà çà ïàðëàìåíò
Ïàðòèèòå íà ïðåìèåðà Áåíÿìèí
Íåòàíÿõó è íà áèâøèÿ âîåíåí
êîìàíäèð Áåíè Ãàíö ñà ñ
èçðàâíåíè âúçìîæíîñòè

изборите през април т. г. -
67,9 на сто.

Големият брой партии
превръща в почти невъз-
можна задача спечелване
от една партия на абсо-
лютно мнозинство от 61
места, необходимо за
формиране на правителст-
во. По тази причина след
изборите започват прего-
вори за жизнеспособна
управляваща коалиция.

Израелският президент
натоварва да формира
правителство тази поли-
тическа сила, която има
най-големи шансове да
създаде коалиция. След
изборите през април
президентът Реувен
Ривлин възложи това на
Бенямин Нетаняху. Той
обаче не успя да състави
коалиционно правителст-
во и предпочете да раз-
пусне парламента, вместо
да остави президента
Ривлин да даде мандат за
съставяне на правителст-
во на някой от неговите
опоненти.

Патовата ситуация след
изборите през април
настъпи, след като партия-

:
Голямо военно учение

"Център-2019" започна в
руския Централен военен
окръг. То ще продължи до 21
септември с участието на
почти 130 000 души, над 20
000 единици военна техника и
около 600 самолети и
хеликоптери. Някои епизоди от
учението ще бъдат проведени
на територията на страни от
Организацията на договора за
колективна сигурност. Това са
главните руски военни учения
за тази година и в тях ще
участват и военни контингенти
от Китай, Пакистан, Казахстан,
Киргизия, Индия, Таджикистан
и Узбекистан.

Британският Върховен
съд

започна да обсъжда законно
ли е оспорваното решение на
премиера Борис Джонсън да
спре работата на парламента
за повече от месец, което
опонентите му възприеха като
опит да наложи Брекзит без
споразумение. 44 дни преди
определения срок за излизане
на Великобритания от ЕС,
сценарият на Брекзит без
сделка на Борис Джонсън
остава твърде вероятен
въпреки някои тревожни
прогнози на собственото му
правителство за недостиг на
храни, лекарства и опасности
от обществени сътресения. Не
е известно кога ще бъде
оповестено решението на
съда. Ако съдът реши, че
спирането на работата на
парламента е незаконно, то
ще влезе в сила незабавно и
парламентът ще бъде свикан.

Талибаните
поеха отговорност за два
самоубийствени атентата в
Афганистан вчера - в централ-
ната провинция Парван и в
столицата Кабул. 24 души
загинаха при атаката срещу
предизборен митинг на
президента Ашраф Гани.
Забихула Муджахид, говорител
на талибаните, каза, че
атентатор самоубиец е взел на
прицел президентската охрана
и други членове на силите за
сигурност, които са пазели
Гани. Афганистанският
президент се отърва невредим
при нападението.

Младата милиардерка
Кайли Дженър за първи път
позира за сп. "Плейбой", като
се снима гола, покрита само с
прозрачен воал. 22-годишната
риалити звезда застана пред
обектива на украинската
фотографка Саша Самсонова,
която живее и работи в Лос
Анджелис. В първата част на
фотосесията Кайли позира за
октомврийския брой на
мъжкото списание с Травис
Скот, бащата на тяхната
дъщеря. Следват "горещите" й
снимки под прозрачната
бледосиня тъкан. В интервю за
списанието Дженър признава,
че никога не си е и помисля-
ла, че някой ден може да
позира за "Плейбой". Но
резултатите от фотосесията
надминали нейните очаквания
и тя много харесала снимките.

Íàêðàòêî
Снимки Пресфото БТА и Интернет

Брижит Макрон, съпругата на
френския президент Еманюел Мак-
рон, ще се завърне в класната стая
като преподавателка по френски
език в училище в бедно парижко
предградие, съобщава ДПА.

Първата дама на Франция спо-
дели с репортерите, че е малко
притеснена от тази перспектива,
но ще е добре отново да бъде
полезна.

Нейните ученици ще бъдат
млади хора, търсещи работа, ко-
ито не са успели да завършат
средното си образование.

Áðèæèò Ìàêðîí ùå ñå çàâúðíå
äà ïðåïîäàâà â êëàñíàòà ñòàÿ

Брижит Макрон обяви наме-
ренията си при откриването на
учебен център в парижкото пред-
градие "Клиши су Боа", който ще
обучава хора на възраст между
25 и 48 години.

Районът е един от най-бедни-
те и именно оттук започнаха па-
рижките бунтове през 2005 г.

По думите на 66-годишната
Макрон програмата е много важ-
на, тъй като тя може да убеди
желаещите, че може да се стар-
тира отново в живота на всякак-
ва възраст. ççççç

"

та на Нетаняху - Ликуд и
центристката партия
"Синьо и бяло" с лидер
бившия военен командир
Бени Ганц получиха почти
равни изборни резултати,
а бившият министър на
отбраната и лидер на
"Израел бейтену" Авигдор
Либерман отказа да
участва в коалиционно
правителство начело с
Нетаняху заради разногла-
сия със съюзните на
Ликуд религиозни партии.
Основният опонент на
Нетаняху е Бени Ганц,
който отстоява по-либера-
лен подход по някои
обществени въпроси,
въпреки че гради образа
на ястреб по въпросите за
сигурността на Израел.
Биби или Бени? Това е

въпросът, на който трябва
да отговорят израелските
избиратели. Надпреварата
се очертава оспорвана.
Според проучване на
израелската телевизия
Канал 13 Ликуд и "Синьо и
бяло" ще получат по 32
места в Кнесета. Заедно с
гласовете на съюзните на
Ликуд политически сили,
които са или десни, или
религиозни партии, Нета-
няху и съюзниците му се
очаква да спечелят общо
58 места. По този начин
решаваща за съдбата на
бъдещото правителство
може да се окаже ролята
на партията на Авигдор
Либерман "Израел бейте-
ну". Либерман е против
коалиция с религиозните
партии.ççççç

Полицаи наблюдават как
мигранти си стягат багажа в

лагер в град Гранд Сент,
Северна Франция. Френска-
та полиция евакуира вчера
най-малко 900 мигранти от
спортна зала и разположен

наблизо палатков лагер.
Говорител на властите в

департамент Нор заяви, че
сред мигрантите, чиято
евакуация от Гранд Сент

започна вчера, има неуточ-
нен брой деца и техните

семейства. Много от тези
хора са иракски кюрди.

Мигрантите се отвеждат във
временни убежища и им се
позволява да подадат молби

за убежище.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху и съпругата му Сара дават своите
гласове в избирателна секция в Ерусалим. Вчерашното гласуване беше
решаващо за Нетаняху, на когото предстои да се яви пред съд във връзка
с корупционен скандал. Досега на израелския премиер не са повдигнати
обвинения, но при победа на изборите съюзниците му могат да гласуват
той да разполага с имунитет и да избегне съдебно преследване.

Брижит Макрон се раздели с преподаването преди 4 години, за да подкре-
пи политическата кариера на съпруга си Еманюел Макрон. Нейната пос-
ледна работа като учителка беше в престижно частно училище в Париж.
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Русия и Турция водят
преговори за доставки на
нови перспективни оръ-
жия, каза руският прези-
дент Владимир Путин,
цитиран от ТАСС. Той
говори на пресконферен-
ция в Анкара за резулта-
тите от състоялата се в
турската столица трист-
ранна среща на върха на
лидерите на Русия, Турция
и Иран за Сирия.

"Военно техническите
връзки между Русия и
Турция се задълбочават,
изпълнява се договор за
снабдяване на турските
въоръжени сили с комп-
лекси С-400 "Триумф".
Водят се преговори за
доставки на нови перс-
пективни оръжия", съобщи
руският президент, гово-
рейки за съдържанието

Ïóòèí: Ïðåãîâàðÿìå ñ Àíêàðà
çà äîñòàâêè íà íîâè îðúæèÿ

Ñëåä Òóðöèÿ
òðèñòðàííàòà
ñðåùà íà
âúðõà çà Ñèðèÿ ùå
áúäå â Òåõåðàí

Èçîáëè÷èòåëÿò Åäóàðä Ñíîóäúí
ùå ñå âúðíå â ÑÀÙ, àêî èìà
ñïðàâåäëèâ ñúäåáåí ïðîöåñ

Връщането в САЩ е крайната
ми цел, но искам справедлив съ-
дебен процес, заяви американс-
кият изобличител Едуард Сноу-
дън, цитиран от АФП.

Сноудън се укрива в Русия,
откакто разкри системата на ма-
сово следене на комуникациите
и интернет в САЩ през 2013 г.
Бившият служител на Агенцията
за национална сигурност е об-
винен в страната си в шпионаж
и кражба на държавни тайни.

"Бих искал да се прибера в
САЩ, това е крайната ми цел, но
няма да прекарам остатъка от жи-
вота си в затвора.

Затова имам едно основно ис-
кане, което трябва да се приеме
от всички: искам да получа спра-
ведлив съдебен процес", казва
Сноудън в излъчено интервю за

американската телевизия Си Би
Ес.

"Не искам прошка, нито неп-
равомерна привилегия", добавя
той и обвинява американските
власти, че му готвят "процес от
друг тип, със специални проце-
дури и при закрити врата".

"Те не искат съдебните засе-
датели да вземат предвид моти-
вациите, които ме тласнаха към
действие, а само да преценят да-
ли действията ми са били закон-
ни или незаконни, но не и дали
са били правилни или погреш-

ни", посочва Сноудън.
Сноудън е поискал убежище

в двадесетина страни, сред кои-
то Германия и Франция, но те са
му отказали по различни причи-
ни. "Ще видим как ще реагират
на новата ми книга", вмята той.ç

"Àìíåñòè" îáÿâÿâà ìîìè÷åòî Ãðåòà
Òóíáåðã çà "Ïîñëàíèê íà ñúâåñòòà"

Младата шведска екоактивис-
тка Грета Тунберг и младежкото
движение "Петъци за бъдещето"
получиха наградата "Посланик на
съвестта" на неправителствена-
та организация "Амнести интер-
нешънъл" дни преди срещата на
ООН за климата в Ню Йорк, пре-
даде АФП.

"Необходимите промени и по-
литики за справяне с тази криза
просто не съществуват", каза Тун-
берг на церемонията във Вашин-
гтон. "Затова всеки от нас тряб-
ва да направи всичко по силите
си, за да поиска сметка от оне-
зи, които са на власт, и да ги
накара да предприемат действия",
добави тя.

Наградата е за милионите
млади хора, които от миналата
година се включиха в петъчните
ученически стачки на движение-

то "Петъци за бъдещето", каза Гре-
та Тунберг.

В петък тази седмица ще има
големи координирани протести по
цял свят преди срещата на върха
на ООН за климата, както и в пе-
тък идната седмица, когато ще за-
седава Общото събрание на ООН.

Генералният секретар на "Ам-
нести интернешънъл" Куми Найду
подчерта, че наградата е присъ-
дена не само на Грета, но и на
всички млади хора, които про-
тестират от една година.

"Те направиха неща, каквито
онези от нас, които са ангажи-
рани от десетилетия, не успяха
да направят", каза Найду пред
АФП.

"Не забравяйте, че тези уче-
ници имат много важна роля за
образоване на собствените им
родители", заяви Найду. ç

на своите преговори с
турския президент Ре-
джеп Ердоган в кулоарите
на тристранната среща
на върха.

Според Путин руско-
турското взаимодействие
се развива динамично по
най-различни направле-
ния. Стокооборотът меж-
ду двете страни за мина-
лата година е превишил
25 млрд. долара, успешно
се реализират стратеги-
чески важни проекти в
енергетиката - строителст-
вото на АЕЦ "Акую" и
газопровода "Турски
поток".

Укрепват и двустранни-
те контакти в културно-
хуманитарната област.
"Тази година ще има още
един рекорд - в туристи-
ческата област - над 6

млн. руски туристи в
Турция", отбеляза Путин.

Путин благодари на
президентите на Турция и
Иран за съдържателните
и резултатни преговори,
състояли се в Анкара
между тях за Сирия.

Реджеп Ердоган опре-
дели като продуктивна
тристранната среща на
Русия, Турция и Иран за
Сирия.

Ердоган каза, че лиде-
рите на трите страни са
взели важни решения,
които пораждат надежда
за намиране на полити-
чески изход от сирийска-
та криза.

Следващата среща на
върха за Сирия ще бъде в
Техеран. На нея ще се
обсъждат регионални и
международни събития.ç

Младата шведка Грета Тунберг бе аплодирана от студенти в университета "Джордж Вашингтон" в столицата на
САЩ, където й бе връчена наградата от "Амнести интернешънъл". Тя  беше стъпила на поставка, за да стигне до
микрофона, докато говореше.

Снимки Интернет и Пресфото БТА

"Не е трудно да се изгради аргументация, че съм нарушил закона", признава Едуард Сноудън пред телевизия Си Би
Ес. Днес излизат мемоарите на Сноудън едновременно в около 20 страни, включително САЩ, Франция, Германия,
Великобритания, Бразилия и Тайван. Книгата е изцяло написана от него и се публикува в САЩ от издателство
"Макмилан" под заглавие "Лично досие".

На пресконференцията в Анкара на тримата лидери Владимир Путин каза,
че Конституционната комисия ще изиграе решаваща роля в нормализира-
нето на ситуацията в Сирия. Путин подчерта, че никакви външни сили не
трябва да "връзват ръцете и краката" на членовете на комисията.
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Èçìú÷åíà ïîáåäà
çà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Волейболистите на
България допуснаха
първата си загуба на
Евроволей 2019, след като
паднаха от домакина
Франция с 0:3 (19:25,
21:25, 14:25) гейма в
четвъртия си мач от група
"А" пред 5021 зрители в
"Сюд дьо Франс Арена" в
Монпелие. "Петлите"
превъзхождаха български-
те волейболисти в повече-
то елементи и логично
имаха превес още от
самото начало на мача. В
третата част феноменал-
ната игра на френския
разпределител Бенжамен
Тонюти съвсем разконцен-
трира действията на
българския тим.

Родните волейболисти
допуснаха страшно много
грешки в хода на мача,
което допълнително улес-
ни задачата на французи-
те. Домакините показаха
и отличен сервис, което
пък даде възможност на
блокадата им да работи
на много високи обороти.

По-завързан откъм
интрига бе вторият гейм,
но и в него българският
отбор трябваше да се
справя с огромно изоста-
ване. "Лъвовете" губеха с
9:14, но с няколко добри
атаки на Цветан Соколов
и няколко блокади успяха
да намалят до 18:20. До
края обаче Франция не
даде повече шансове на

"

българския отбор, а и
едно спорно съдийско
решение за мрежа на
Светослав Гоцев при 20:23
допълнително улесни
задачата на французите.

Загубата на втория
гейм деморализира бъл-
гарския състав и в третия
той бе просто спаринг
партньор на съперника.
Франция почна да трупа
точка след точка и поведе
с 16:7, за да затвори
срещата при 25:14.

За България с 10 точки
най-добър в мача бе
Цветан Соколов. За
Франция най-резултатен
бе Жулиен Линеел с 18
точки. Стефан Бойер
добави още 16, а Кевин
Тили приключи с 11 точки.
Успехът е четвърти за
Франция на първенството.

Диагоналът Цветан
Соколов, заяви за БНР
след загубата от Франция
с 0:3, че тимът ни е изиг-
рал един от най-слабите
си мачове до този момент
през сезона.  "Казах още

Изиграхме един
от най-слабите
си мачове,
призна Цветан
Соколов

Неймар се кипри със сла-
вата на най-скъпия трансфер
в историята, но май няма да
е още дълго. Още следващото
лято от Реал (Мадрид) са го-
тови да счупят трансферния
рекорд, като ще го сторят за
неговия съотборник в Пари
Сен Жермен Килиан Мбапе.
Според вестник "Спорт" собс-
твениците на кралския клуб ще
извадят колосалните 225 млн.
евро за подписа на младата
звезда, като ще добавят и 50
млн. евро във вид на премии.
Тези бонуси ще са много лес-
ни за постигане, така че отсега
може да се обяви, че на прак-
тика сумата ще е 275 млн. ев-
ро.

Освен това самият Мбапе
ще остане изключително до-
волен, ако подпише с мадрид-
чани. Личното му възнаграж-
дение ще е в размер на 35
млн. евро, а за всеки спече-
лен трофей през сезона в
сметката му ще влизат още
по 5 млн. евро. Така той ще
стане вторият най-скъпопла-
тен футболист в света след
Лео Меси.

Офанзивата ще започне
още през май догодина, а пре-
зидентът на Реал (Мадрид)
Флорентино Перес е катего-
ричен, че ще стори абсолют-
но всичко по силите си да го
купи и дори най-твърди отка-
зи на Пари Сен Жермен няма
да го разколебаят.ç

Ðåàë âàäè
275 ìèëèîíà
çà Ìáàïå

най-опитните в мъжкия ни
национален отбор по
волейбол - Теодор Салпа-
ров, също коментира
поражението с 0:3 от
Франция. "Определено ни
натиснаха много със
сервис.

Франция е от най-
класните отбори и днес си
пролича. Това го знаехме,
аз играя 17-18 години в
националния отбор, и
Франция винаги е била
много неудобен съперник
за нас. Жалкото е, че в
първия гейм пипнахме 3-4
мрежи и не си направих-
ме нашите контраатаки,
когато вървяхме точка за
точка. Там ни пречупиха и
заслужено победиха.
Знаехме, че Франция е
по-класният отбор в
момента, дадохме каквото
можахме, но по-добрият
отбор победи. Съдиите
нямат никаква намеса,
Франция ни би с огромна
разлика, видя се класата
на двата отбора", заяви
Салпаров.ç

Йохан Фронен, ръководител
на отделението по неврохирур-
гия в Университетската болница
в Тампере, коментира лечението
на седемкратния шампион във
Формула 1 Михаел Шумахер. Как-
то е известно, бившият пилот бе-
ше няколко дни в парижката бол-
ница "Жорж Помпиду", като ин-
формациите гласяха, че е бил
подложен на лечение на мозъка
със стволови клетки.

Именитият германец продъл-
жава да бъде лекуван след ски
инцидент в курорта Мерибел пре-
ди пет години и половина.  Док-
тор Фронен коментира информа-
циите, според които Шумахер е
дошъл в съзнание. Специалистът

Ðåíîìèðàí ëåêàð ñúñ ñâîÿ
âåðñèÿ çà ëå÷åíèåòî íà
Ìèõàåë  Øóìàõåð

е категоричен, тези признаци не
показват, че той се възстановя-
ва. "Може би той може да зат-
вори или отвори очи само по же-
лание на друг човек", казва екс-
пертът.

Фронен отбеляза също, че ле-
чението със стволови клетки е
експериментално и затова не мо-
же да гарантира възстановява-
нето на германеца. "Пациенти ка-
то Шумахер могат да си отворят
очите, да си обръщат главата, ко-
гато ги повикаш, дори да си мър-
дат пръстите в отговор на въп-
роси, както и да плачат в края
на някаква случка. Това обаче не
означава, че болният е възста-
новен", разкрива Йохан Фронен.ç

преди, че не трябва да
гледаме от другата страна
какво се случва, а да
видим при нас какво
става. А днес стана така,
че направихме страшно
много грешки и много
глупости като цяло.  Пър-
вият гейм въобще ни
нямаше. Затова трябва да
видим детайлно какво
точно направихме в тази
среща.  Това не трябва да
се повтаря, защото срещу
Франция изиграхме един
от най-слабите си мачо-
ве", анализира Соколов.

"Франция е един отбор,
който колкото и да го
натискаш със сервис,
състезателите посрещат
добре. Имат такива про-
центи в посрещане, с
каквито не може да се
похвали никой друг отбор.
Натиснаха страшно много
със сервис, ние не можах-
ме да се противопоставим
и резултатът е на лице",
каза още звездата на
българския тим.

Либерото и един от

Ôðàíöèÿ íàíåñå ïúðâà çàãóáà

íà Áúëãàðèÿ íà Åâðîâîëåé 2019

Наказанието на бразилската
суперзвезда Неймар в Шампионс-

ката лига бе намалено на два
мача. Нападателят на ПСЖ бе
наказан за три двубоя заради

обида към официално лице след
осминафиналния сблъсък от
миналогодишното издание на

турнира срещу Манчестър
Юнайтед. Любопитно в случая е,

че Неймар си изпроси наказание-
то след двубоя след излияние в
социалните мрежи. Нападателят

не игра във въпросния мач
заради травма. Спортният
Арбитражен съд обаче взе

решение да съкрати санкцията на
два двубоя, което е минималното
предвидено наказание в правил-

ника за обида на съдия. Това
означава, че Неймар ще пропус-
не мачовете на ПСЖ срещу Реал
(Мадрид) днес и срещу Галатаса-

рай две седмици по-късно.
Бразилецът ще бъде на разполо-
жение на Томас Тухел за срещата

с Брюж на 22 октомври.

Българският национален отбор по волейбол бе надигран от домакина на Евро 2019 Франция

Килиан Мбапе
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 "Местно време" - Трявна
09.15 "Културен фронт"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Холивудски знаменитости"
10.20 "Безценната перла" - сериал, 99 епи-

зод (п)
11.10 Музикален антракт
11.30 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
12.30 Новини
12.50 "Местно време" - Трявна (п)
13.00 ТВ пазар
13.15 "Безценната перла" - сериал, 100

епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Местно време" - Трявна (п)
16.10 ТВ пазар
16.25 Киносалон БСТВ: "Елена" (2011 г.),

Русия
18.20 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов
19.20 "Местно време" - Трявна (п)
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Вестоносецът" (2009

г.), САЩ
22.20 "За историята - свободно" (п)
23.20 "Местно време" - Трявна (п)
23.30 Новини (п)
00.10 "България се събужда" (п)
02.00 "Лява политика" (п)
03.00 "Дискусионен клуб" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

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

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Съвременници: Завръщане в образа

- документална поредица
14.00 Малки истории
14.30 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
14.45 Капри - тв филм /64 епизод/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Потомци на слънцето - 16-сериен тв

филм /Южна Корея, 2016 г./, 1
епизод, режисьори: И Ън-бок и Пек
Сан-хун, в ролите: Сон Джун-ги, Сон
Хье-гьо, Чин Гу и др.

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Икономика.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Кмет на годината 2019 - церемония

по награждаването
01.00 Култура.БГ /п/
02.00 100% будни /п/
03.00 Потомци на слънцето - тв филм /1

епизод/п/
04.10 Капри - тв филм /64 епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 4
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал, с.

2, еп. 15
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.

6, еп. 45
16.00 "Едно голямо семейство" - сериал,

еп. 3
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 13, еп. 94
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 88
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 11
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 3
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп.

11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на Джеки Чан" - сериал, с. 4, еп. 4, 5
07.00 "Приключенията на Джеки Чан" -

сериал, с. 4, еп. 6, 7
08.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3, еп.

11
09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 3
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 9
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 21
12.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 12
13.00 "Идеалният шеф" - трилър, кримина-

лен, драма (тв филм, Канада, 2013),
режисьор Къртис Крофърд, в ролите:
Джейми Лунър, Ашли Легат, Линдън
Ашби, Гари Хъдсън и др.

15.00 "Последният кораб" - сериал, с. 3, еп.
12

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 4
17.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 13
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 22
19.00 УЕФА Шампионска лига - студио
19.55 УЕФА Шампионска лига, пряко: Олим-

пиакос - Тотнъм
22.00 УЕФА Шампионска лига, пряко: ПСЖ

- Реал Мадрид
00.00 УЕФА Шампионска лига - студио
00.30 Шампионска лига - обзор
01.45 УЕФА Шампионска лига /запис/: Ба-

йерн Мюнхен - Цървена Звезда
03.30 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 13
04.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 22

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.

16, 17
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.00 "Българи на три морета" - туристичес-

ко риалити (2016), еп. 5
10.00 "Шантава седмица" - комедия, драма

(САЩ, 2014), режисьор Шон Леви, в
ролите: Джейсън Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам Драйвър, Роуз
Бърн и др.

12.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
13.00 "Гранд" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
15.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 49
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 62
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019), еп. 35, 36
18.00 "Стъпка по стъпка" - сериал, с. 7, еп.

14, 15
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,

еп. 13
20.00 "Новите съседи" - сериал, en. 13

21.30 "На гости на третата планета" - сери-
ал

22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
еп. 4, 5

23.00 Премиера: "Гранд" - сериал, еп. 8, 9
00.00 "Шантава седмица" /п./ - комедия,

драма (САЩ, 2014)
02.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.00 "Стъпка по стъпка" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 22
07.00 "Къща от карти" - сериал, с. 5, еп. 1
08.00 "Коледни бъркотии" - фентъзи, семе-

ен (тв филм, Канада, 2006), в ролите:
Амбър Бенсън, Тай Ръниън, Брит Мак-
килип, Кейти Кийтинг, Гуинит Уолш

09.45 Телепазар
10.00 "Къща от карти" - сериал, с. 5, еп.

2, 3
12.00 Телепазар
12.15 "Странният случай с Бенджамин Бъ-

тън" - фентъзи, романтичен, трилър
(САЩ, 2008), в ролите: Брад Пит,
Кейт Бланшет, Тилда Суинтън, Тара-
джи Хенсън, Ел Фанинг, Джейсън
Флеминг, Махършала Али и др.

15.30 "Реката на тайните" - криминален,
мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим Ро-
бинс, Кевин Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, Лора Лини,
Кевин Чапман, Еми Росъм и др.

18.15 Телепазар
18.30 "Код: Олимп" - екшън, трилър (САЩ,

България, 2013), в ролите: Джерард
Бътлър, Ерън Екхарт, Морган Фрий-
ман, Дилън Макдърмът, Анджела Ба-
сет, Мелиса Лио, Ашли Джъд и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Извънземното" - фантастика, прик-

люченски, семеен (САЩ, 1982), в
ролите: Хенри Томас, Дрю Баримор,
Питър Койот, Дий Уолъс, Робърт Мак-
нотън, Шон Фрай, Ерика Еленяк и др.

23.30 "Мръсни думи" - комедия, драма (САЩ,
2013), в ролите: Джейсън Бейтман,
Рохан Чанд, Катрин Хаан, Патриша
Белчър, Алисън Джани, Бет Грант,
Филип Бейкър Хол, Бен Фалкон и др.

01.15 "Съседското момче" - психотрилър
(САЩ, 2015), в ролите: Дженифър
Лопес, Райън Газман, Кристин Чено-
ует, Джон Корбет, Бейли Чейс, Иън
Нелсън и др. [16+]

03.00 "Немислимото" - фантастика, екшън,
романтичен (Швеция, 2018), в роли-
те: Кристофер Норденрот, Лиса Хени,
Йеспер Баркселиус, Пиа Халворшен,
Магнус Сундберг и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пътят на честта" - сериен филм /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" (нов сезон)
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3

13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериен филм, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
00.30 "Пътят на честта" -  сериал /п/
01.30 "Завинаги свързани" -  сериал
02.30 "Слънце и луна" -  сериал
04.30 "Добрата съпруга" -  сериал, сезон 2

/п/

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 6 /п/

06.30 "Инспектор Джордж Джентли" - сери-
ен филм, сезон 5

08.30 "Ако остана"- драма с уч. на Клои
Грейс Мориц, Джейми Блекли, Лорън
Лий Смит, Мирей Инос, Стейси Кийч,
Джошуа Леонард, Аиша Хайндс, Ли-
ана Либерато, Джейкъб Дейвис, Алиа
О'Брайън и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 6

12.00 "Магията на добрата вещица" - семе-
ен филм с уч. на Катрин Бел, Крис
Потър, Хана Ендикот-Дъглас, Катерин
Дишър, Питър Макнийл, Матю Найт и
др.

13.50 "В кадър"
14.30 "16 желания" - семеен филм с уч. на

Деби Райън, Жан-Люк Билоду, Ана
Май Рутлидж, Кариса Тайнс, Патрик
Гилмор и др.

16.20 "Съкровището" - приключенски ек-
шън с уч. на Никълъс Кейдж, Даян
Крюгер, Джъстин Барта, Шон Бийн,
Джон Войт, Харви Кайтел, Кристофър
Плъмър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Договорът" - екшън с уч. на Морган
Фрийман, Джон Кюсак, Бил Смит-
рович, Джейми Андерсън, Меган
Додс и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.00 "Невинни години" - романтична дра-
ма с уч. на Мишел Пфайфър, Уино-
на Райдър, Даниел Дей-Люис, Дже-
ралдин Чаплин, Алексис Смит, Мери
Бет Хърт, Алек МакКоуен, Ричард Е.
Грант и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 18 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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ВОДОРАВНО: Патисони. Амели. Гастроном. МАВ. Чи-
нар. Титанати. Сарафи. Отенит. Страда (Фамиано).
Енаке (Стела). Роселини (Роберто). Ал. Па. Олава.
Ираде. Ле (Иван). Ачарян (Рачия). Роб. Кала. Ине-
лит. Не. ТЕМА. Отаров (Борис). Макарова (Тамара).
"Идели". Трата. Адони. Карета. Омар. "На". Тал (Ми-
хаил). Вапа. Омон (Жан Пиер). "Те". Асири (Тошхо-
джа). Авата. Ра. Иносан. Ли (Софус). Кирилов (Иван).
Канапе. Нива. Азотоген. Масали. "Алам Ара".
ОТВЕСНО: "Магистралата". Атерина. Танаро. "Елект-
ра". "Арис". Лисарасо (Хосорно). Амарела. Ива. Стра-
дела (Александро). Арат. Силал. Тор. Фалачи (Ориа-
на). Отавино. Ноти. Иванова (Гуна). Арова (Соня).
Мини. Енарета. Опис. За. Отони. Яла. Ама. Акол.
Камата. Инирида. Аната. Некар. Тодоров (Петко).
"Ном". Кемане. Ар. Вен (Джон). МАЛАГА. Лати. Адон.
Линотипер. "Дивите лебеди". Ана. "Ена".

От днес започва промяна на времето.
Още сутринта вятърът от северозапад, от-
начало в Северозападна България ще се
усили до умерен и силен. С него ще нах-
лува по-хладен въздух. В четвъртък облачността ще бъде значи-
телна. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса, а
дневните - с около 10-12 градуса по-ниски от днешните - от около
20 до 25 градуса. В петък минималните температури ще бъдат от 5
до 9 градуса в северозападните и централни части и до 13 на
югоизток. Облачността ще намалява от северозапад и през деня
ще бъде предимно слънчево. Дневните температури ще останат
близки до обичайните за септември, от 20 до 25 градуса. Ще се
усили отново северозападният вятър, в Дунавската равнина до уме-
рен. В събота сутринта температурите ще бъдат от 2 до 7 градуса
и на места в югозападната половина на страната, по високите
полета и в ниските части са възможни слани. Около водните ба-
сейни и в ниските части не са изключени краткотрайни мъгли.През
деня ще остане хладно, с температури от 18 до 22 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Мръсни думи" - комедия, драма,
в ролите: Джейсън Бейтман, Рохан Чанд, Катрин Хаан,
Патриша Белчър, Алисън Джани, Бет Грант, Филип

Бейкър Хол, Бен Фалкон и др.
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Берое победи трудно
опашкаря Витоша (Бистрица)
с 1:0 в последния мач от
деветия кръг на efbet Лига.
Резервата Зоран Йосипович
(84) реализира единствения
гол след грешка в защитата
на гостите.
Септември (София)
срази у дома Хебър
с 4:2 в среща от осмия кръг
и записа седма поредна
победа, продължавайки без
грешка във Втора лига от
началото на сезона. Така
Септември отново се изравни
по точки с лидера ЦСКА 1948
- по 21 пункта. Хебър записа
трета загуба за сезона и
остава девети с 10 точки.
Ивелин Попов изигра
пълни 90 минути
при победата на неговия
Ростов с 2:1 над Ахмат в
руската Премиер лига. Ростов
вече има 20 точки и се
намира на третото място,
колкото имат и първите два
отбора в класирането -
Краснодар и Зенит.
Общинските съветници
на Пловдив намалиха
значително
годишните вноски на конце-
сиите на спортните бази на
местните футболни клубове -
Ботев и Локомотив. Така
вместо по над 30 000 лева
годишно таксите ще паднат на
100 лева. Тези сума ще важи
и за Спартак и Марица,
когато вземат спортните си
обекти на концесия.

:

Íàêðàòêî

Полицията и БФС държат най-старото
столично дерби да е на "Васил
Левски, за да се застраховат срещу
евентуални безредици

Президентът на Славия
Венцеслав Стефанов
настоява двубоят от 10-ия
кръг в efbet Лига между
"белите" и Левски, който е
в събота от 20 часа, да се
играе на стадиона в
квартал "Овча купел. "Ние
настояваме да си играем
у дома. Стадионът ни
отговаря на всички изиск-
вания. Провеждат се
международни мачове на
младежкия национален
отбор. Какво ме интересу-
ва мен, че агитките на
Левски се биели. Да си се
оправят. Аз какъв съм? Да
не съм бавачка или охра-
на. Натискат мачът да се
играе на "Васил Левски".
Ние протестираме и не
искаме. За какво правих-
ме ремонт? Съоръжението
ни е взело лиценз и от
УЕФА. Има си правилник,
отговаряме на него и
мачът трябва да си е на

стадион "Славия". Играхме
с ЦСКА в "Овча купел",
проблем имаше ли? За да
не се бият агитките на
Левски, аз трябва да платя
20 000 лева наем за Наци-
оналния стадион. Да не
съм Майка Тереза", комен-
тира Венци Стефанов.

Ръководството на
Левски отхвърли твърде-
нието, че клубът не е
искал да гостува на
Славия в квартал "Овча
купел". "Сините" заявиха
пред Sportal.bg, че никой
не ги е питал къде да се
провежда въпросната
среща с "белите". "Футбо-
лен клуб Левски не е
говорил с никого. Изнесе-
ната информация, че
предпочитаме мачът със
Славия да се играе на
"Васил Левски", не отгова-
ря на истината. Никой не
ни е питал и ние не сме
искали двубоят да се

Миглена Селишка и Евелина
Николова записаха ранни загуби
и отпаднаха от световното пър-
венство по борба в Нур-Султан
(Казахстан). При 50-килограмови-
те Селишка претърпя поражение
на старта от шведката Фредери-
ка Петерсон. Българката водеше
с 9:4 точки, но допусна да бъде
туширана. Още в следващата сре-
ща скандинавката също загуби и
българското участие в тази кате-
гория приключи.

При 53-килограмовите Николо-
ва също падна на старта от Луиса
Валверде Мелендрес (Еквадор) с
технически туш при 1:12 точки.
Впоследствие южноамериканката
стигна до четвъртфиналите, къде-
то обаче претърпя поражение с
1:5 точки от Мария Преворалаки
(Гърция), а така участието на Ни-
колова също приключи.

И двете категории са олимпий-
ски, а първите пет състезателки
взимат квоти за Токио 2020. До-
година предстоят още две олим-
пийски квалификации - европей-
ска в Будапеща от 19 до 22 март
и световна в София от 30 април
до 3 май. Само финалистите в
тези два турнира взимат квоти за
Токио 2020.

Днес на тепиха излизат Мими
Христова (57 кг) и Мария Оряш-

Íîâè ïðîâàëè çà áîðáàòà íà
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кова (76 кг) в олимпийските ка-
тегории, както и Юлияна Янева
(65 кг) в неолимпийската. Пос-
ледните ни представителки при
жените - Тайбе Юсеин (62 кг), Со-
фия Георгиева (68 кг), чиито ка-
тегории също са олимпийски, ще

се борят в четвъртък.
Преди жените, борците от кла-

сическия стил на България не мо-
жаха да извоюват нито една кво-
та за Олимпийските игри в Токио,
но също имат шанс в квалифика-
циите догодина.ç

Президентът на Славия Венци Стефанов алармира, че има натиск,
дербито с Левски да се играе на Националния стадион

мести", казаха от "Герена".
Любопитно е, че подо-

бен казус с Левски се
получава за втори път
през този сезон. Гостува-
нето на "сините" на Царс-
ко село също беше пре-
местено на Националния
стадион, под претекст че

такова е желанието на
клуба от "Герена". Вероят-
но всички тези "хватки" са
дело на полицията и
Българския футболен
съюз, които искат да се
презастраховат срещу
евентуални безредици
сред феновете. ç

Димитър Бербатов и Сти-
лиян Петров са отклонили
предложение, дошло от фут-
болната ни централа, съоб-
щава БЛИЦ. Двамата са би-
ли поканени да участват в
предстоящия мач между ве-
тераните на България и Тур-
ция на 26 септември в Кър-
джали. Въпреки че не са
част от звездния ни тим,
спечелил бронзови медали
на Мондиала в Щатите през
1994 година, те са получи-
ли предложение да облекат
отново екипа на национал-
ния отбор. Бербатов се из-
винил, че по същото време
има неотложен ангажимент
в Англия. Стенли нямало да
присъства поради подобна
причина, която го задържа
на Острова.

Покана е получил и друг
голям наш футболист - Мар-
тин Петров. Той обаче имал
контузия от бенефиса на
Венсан Компани в Манчес-
тър, където вкара красив
гол. Но ако успее да се въз-
станови до 26 септември,
ще пътува до Кърджали.

По инициатива на БФС
на 26 септември в Кърджа-
ли ще се състои мач между
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футболни ветерани на Бъл-
гария и Турция, съобщи чле-
нът на Изпълкома Емил
Костадинов. "Повод за дву-
боя е 25 години от светов-
ното първенство в Щатите.
В срещата ще вземат учас-
тие както ние, които заво-
ювахме бронзови медали,
така и други български ве-
терани. Мачът ще е на град-
ския стадион в Кърджали и
ще започне в 17 часа. Пла-
ниран е и двубой в Турция,
който ще се проведе през
пролетта на следващата го-
дина", поясни Екзекутора на
Франция.

"Ще бъде голям празник.
От наша страна ще участ-
ват и други ветерани, не са-
мо героите  от САЩ. Стоич-
ков потвърди, че ще прис-
тигне специално за двубоя.
От турска страна няма да
видим всички техни звезди,
които станаха трети на Мон-
диала през 2002 година в Ко-
рея и Япония. Но ще има
много ветерани, носили еки-
пите на трите турски гранда
Галатасарай, Фенербахче и
Бешикташ", съобщи един от
организаторите на двубоя
Дончо Донев.ç

Тайбе Юсеин, която е най-голямата ни надежда за медал, излиза на
тепиха в четвъртък


