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Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че решението на Световната антидо-
пингова агенция (УАДА) противоречи на олимпийската харта и Русия ще подаде
жалба в съда, съобщи БНР. Изпълкомът на УАДА взе решение да извади руските
спортисти от големи международни състезания за срок от четири години заради
манипулации на Руската антидопингова агенция. Путин смята, че руските спортисти
трябва да се състезават на големите международни състезания под националния
флаг, тъй като УАДА няма претенции към Олимпийския комитет на Русия.
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нозинството от българите
(55 на сто) не са доволни
от състоянието на демокра-
цията у нас. Това показват
данни от проучване, предс-
тавено днес от Европейския
парламент, съобщи БТА.

За сравнение в остана-
лите страни от ЕС недовол-
ство от демокрацията изра-
зяват средно 42 на сто, а
мнозинството от 56 процен-
та са доволни.

Мненията на българите

Ï
оредна проява на патологична русофобия! Само
така може да се опише наложената от надна-
ционалната антидопингова агенция УАДА четири-
годишна забрана Русия да участва и да бъде
домакин на най-представителните спортни съ-

Ðóñîôîáèÿ!

бития. Очевиден е опитът за политизиране на спорта,
което противоречи на принципите и духа на олимпизма,
насочени към стремежа за по-мирен свят. Очевидно е и
желанието за служебно елиминиране на силната руска
конкуренция. Видимо е желанието Русия да бъде демо-
низирана в очите на обикновените спортни фенове по
света, след като през 2014 г. в Сочи и през 2018 г. на
Световното първенство по футбол милиони фенове от
цял свят станаха свидетели не само на перфектна орга-
низация на събитието, но и на провала на пропагандни-
те клишета, които се оказаха скалъпена лъжа. С очите
си милиони видяха, че Русия е модерна и развита дър-
жава, а руснаците са позитивни и свободни хора.

Забраната на УАДА очевидно е несправедлива и тен-
денциозна, опитва се по гьобелсовски - с много лозун-
ги, но без доказателства - да наложи мантрата, че само
руските спортисти използват допинг. Несправедливо е
заради някакви мними или реални нарушители да бъдат
наказани състезатели, които спазват правилата. Няма
обективност, а където тя липсва няма и волята и спо-
собността за справяне с проблемите с допинга. Със
сигурност не чистият спорт е целта, тя е само и единс-
твено политическа. Някои сили не можаха да се прими-
рят, че наложените преди повече от пет години антирус-
ки санкции не изпълниха очакваната роля, че руският
народ остана сплотен зад своя президент Владимир
Путин. Че руската икономика преодолява трудностите и
се развива успешно, а Москва е желан партньор в
стратегически енергийни проекти. Явно не могат да се
примирят, че въпреки предизвикателното дрънкане на
оръжие, тактиката на изолация се провали шумно. Авто-
ритетът на Русия расте, тя не губи приятелите си и ще
остане ключов фактор в новия многополюсен свят, а в
очите на милиарди хора в Европа и света е алтернатива
на проваления неолиберален глобалистки модел на раз-
витие.

И в ход се пускат русофобските кампании - т. нар.
афера "Скрипал" и развихрянето на повсеместна шпио-
номания, опитът отново без доказателства "дългата ръ-
ка на Кремъл" да бъде обвинявана за репресии и даже
за покушения над инакомислещи. А "невинните борци за
свобода" се оказват опасни терористи, олигарси или
мафиоти.

Скандален бе опитът на Европейския парламент да
преиначи историята и Русия да бъде обвинена като…под-
будител на Втората световна война и за да бъде забра-
вен решителният й принос за разгрома над фашизма.

А сега като оръжие срещу Русия се използва и спортът!
Целта на тези кампании е повече от ясна - Русия да

бъде демонизирана отвън и деморализирана отвътре.
Руското общество да бъде разколебано и унизено. За-
щото са засегнати сферите, в които руският човек из-
питва законна национална гордост - Победата в Отечес-
твената война, стотиците европейски, световни и олим-
пийски медали в спорта...

Със сигурност русофобските атаки и този път няма
да успеят - с лъжа и интриги не се постига справедли-
вост, фалшът ще бъде разбран не само от спортните
фенове, но и от мислещите хора. Ловът на вещици,
макартизмът, черните списъци, дамгосването на неудоб-
ните, политизацията на изкуството и спорта са част от
една отречена доктрина.

Ястребите нямат място в спорта, защото не са спо-
собни на честна игра!

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА
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и останалите в ЕС съвпа-
дат с 52 на сто одобрение
за състоянието на европей-
ската демокрация.

Проучването показва
още, че от ЕП българите
очакват основно защита на
правата им на потребите-
ли, закрила от бедност, ус-
тановяване на условия за
инвестиции. Останалите в
ЕС очакват от евродепута-
тите най-вече мерки за за-
щита на околната среда.

Според 52 на сто от
гражданите на ЕС и 38 на
сто от българите действия-
та срещу промените в окол-
ната среда са важни. Спо-
ред 35 на сто от хората в
ЕС и 52 на сто от българс-
ките граждани е най-важ-
на борбата с мръсния въз-
дух. Според 59 на сто от
отговорите в ЕС и 52 на
сто от отговорите у нас
членството в Общността е
"нещо добро".  ç
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Над 5 милиона евро
са загубени за дейнос-
тите по опазване на
биоразнообразието в
България, съобщиха от
природозащитната коа-
лиция "За да остане
природа в България",
които следят изпълне-
нието на оперативните
програми в областта на
земеделието и околната

Çàãóáèõìå íàä 5 ìëí. åâðî
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среда. От там посочват
и други примери за не-
ефективност на програ-
мата "Околна среда",
свързани с мрежата
"Натура 2000", прокар-
ване на пътища за су-
хоземна техника за га-
сене на пожари вместо
покупка на летателна
техника, ремонт на пъ-
тища, маскирани като

мерки за подобряване
на природозащитното
състояние на видове и
местообитания и др.  За
съжаление, състоянието
на използване на сред-
ствата за биоразнообра-
зие от Оперативната
програма отразява ця-
лостното отношение на
ръководството на Ми-
нистерството на околна-

та среда към опазване-
то на екологичната мре-
жа в България до мо-
мента, посочват от при-
родозащитната органи-
зация. Затова и от коа-
лиция "За да остане
природа в България"
настояват за оставката
на Нено Димов и това
искане е още от 2018
година. < 4
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Денят на
Освобождение-
то на Плевен -
10 декември,
бе отбелязан
с тържествена
церемония
и празничен
концерт. Сред
гостите бяха
представители
на дипломати-
чески мисии,
делегации от
побратимени
градове,
стотици
граждани.
Кметът Георг
Спартански и
посланикът
на Руската
федерация
Анатолий
Макаров
(вляво)
поднесоха
венци и цветя.

Снимка Пресфото БТА
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ЦИК ще поиска пов-
торно преброяване в
секции с множество
невалидни бюлетини,
съобщи пред радио
"Фокус" председателят на
Борда на директорите на
"Информационно обслуж-
ване" проф. Михаил
Константинов. Той обяс-
ни, че отварянето на
чувалите може да се
случи след позволение
на районните админист-
ративни съдилища, като
първо трябва да завърши
оспорването на изборни-
те резултати.

Според него имало
тенденция за по-висок
брой невалидни гласове
при избора на общински

Ïðîô. Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâ:
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ГЕРБ внесоха искане
за закон срещу
горенето на отпадъци
Група народни представи-
тели от ГЕРБ внесоха в
Народното събрание
искане за закон, свързан
с промени в Наказателния
кодекс за изгарянето на
отпадъци, съобщи "Нова
телевизия". Депутатите
искат по-строги санкции,
така че да не може да се
горят отпадъци и това да
стане престъпление. Целта
на законопроекта е
намаляване на нивата на
замърсителите на въздуха
в цялата страна.

Марияна Николова:
Киберетиката ще
влезе в Кодекса за
поведението на
служителите в
администрацията
Предстои да бъде сформи-
ран Съветът по киберси-
гурност. Първото му
заседание ще е след Нова
година. Следващата
седмица ще бъде внесен и
правилникът за работата
на Съвета. Негов национа-
лен координатор е Явор
Колев, който в момента е
директор на "Киберпрес-
тъпления" в ГДБОП, като
той ще бъде и секретар
на Съвета, съобщи
председателят на Съвета и
вицепремиер Марияна
Николова по време на
международната конфе-
ренция: "Публично-частно
партньорство в сферата
на киберсигурността:
инвестиционни политики".

Болници искали
допълнително плащане
от пациенти с
доброволно здравно
осигуряване
Лечебни заведения
нерегламентирано изиск-
ват плащания от пациенти,
които имат доброволно
здравно осигуряване, би
тревога д-р Мими Виткова,
председател на Асоциация-
та на дружествата за
доброволно здравно
застраховане, пред БНР.
По думите й така се
нарушават правата на най-
уязвимите хора и се пречи
на бизнеса да разработи
продукти, които да отгова-
рят на нуждите на здравно
застрахованите.

Отново потенциално
опасни пиротехнически
изделия в търговската
мрежа
За първите 10 дни на
провежданата от Държав-
ната агенция за метроло-
гичен и технически надзор
(ДАМТН) кампания "Безо-
пасна Коледа 2019",
инспектори от Главна
дирекция "Надзор на
пазара" са проверили 587
различни продукта в над
300 търговски обекта в
цялата страна. Кампанията
на ДАМТН стартира за
пореден път на 20 ноемв-
ри 2019 г. и ще продължи
до 20 декември 2019 г.,
съобщиха от Агенцията.

съветници. Средно про-
центът на недействител-
ния вот на последните
избори беше 8,5%. При
кметове беше между 4%
и 5%, което е приемливо,
но изключително висок
беше този процент за

Образователните резултати на
учениците се определят от някол-
ко фактора, това са учебните прог-
рами, методите на преподаване и
върху какво се изпитва, органи-
зацията на дейностите в система-
та, мотивираните и добре подгот-
вените учители, и финансиране-
то. Два от тези фактори - мотиви-
раните и добре подготвени учите-
ли и методите за преподаване, в
много голяма степен зависят от
висшите училища. Важно е какво
учат бъдещите учители в универ-
ситетите и от три месеца говорим
по тези теми с висшите училища
и с факултетите, в които се за-
вършва с придобиването на педа-
гогическа квалификация, заяви ми-
нистърът на образованието и нау-
ката Красимир Вълчев на конфе-
ренцията "Перспективи и предиз-
викателства пред педагогическо-
то образование през 21-ви век".
Вече се променя фокусът на об-

Êðàñèìèð Âúë÷åâ: Âàæíî å êàêâî ó÷àò
áúäåùèòå ó÷èòåëè â óíèâåðñèòåòèòå

Ясно е, че имаме систе-
мен проблем. Скокът в
недействителните гласове
съвпадна с въвеждането
на преференциите.

Една от хипотезите е,
че те са повлияли при
част от хората и са
направили гласа им
недействителен, допълни
председателят на Борда
на директорите на "Ин-
формационно обслужва-
не". Според проф. Конс-
тантинов корпоративният
вот бил неизбежен,
защото в малките населе-
ни места хората искат да
запазят работните си
места. Той уточни, че този
вид вот не е незаконен, а
форма на манипулация.ççççç

разователната система, защото се
променя светът и се променят по-
коленческите характеристики на де-
цата. Днешното поколение деца не
може да бъде учено по същия на-
чин, по който ние сме учени - пре-
ди 30 или 40 години, заяви ми-
нистър Вълчев, цитиран от "Дарик
радио". Той отбеляза, че това дру-
гите страни са го осъзнали, защо-
то поколението е различно и пол-
зва различен обем от информа-
ция, в различна среда живее и по
различен начин възприема света.

Обучението на учениците тряб-
ва да бъде направено по-интерес-
но и затова говорим за компе-
тентностния подход, като другите
страни са осъзнали, че това е един
от начините да се подготвят по-
добре децата за утрешния живот.
Сегашните деца в бъдеще според
различни проучвания ще проме-
нят от три до девет професии, за-
яви образователният министър.

Той уточни, че досега образова-
нието винаги е готвило децата за
една професия, вече не е така,
но и занапред ще има хора, кои-
то ще останат в една професия -
като учителите.

Професиите, свързани с хора,
в по-голяма степен ще се запа-
зят в бъдеще, но много бързо ще
се променят професиите, свър-
зани с работата с машини, обяс-
ни министър Вълчев. Той каза, че
висшите училища трябва "да да-
ват" мотивацията и уменията на
бъдещите учители - по какъв на-
чин да преподават в училище. Ми-
нистърът коментира обаче, че
"учебните планове във висшите
училища са - да има до пенсия
хорариум за преподавателя от ка-
тедрата, но ако трябва, ще се
преквалифицира този преподава-
тел". Поддържат се губещи спе-
циалности и губещи магистърски
програми, за да изкара някой до

пенсия, това е системата, която
служи на статуквото, а не на раз-
витието, заяви министър Вълчев.

Той отбеляза, че педагогичес-
кото образование в България не
е регулирано, но то трябва да
бъде споделена отговорност -
между държавата и университе-
тите. Нямаме инструмент за то-
ва, но догодина ще предложим
национална програма, която ще
насърчава висшите училища със
средства, ако направят опреде-
лени промени, каза министърът.ççççç

общински съветници -
15%. За съжаление, и на
миналите местни избори
през 2015 г. беше също
много висок - 14%. Отно-
во и тогава беше 4-5%, а
за съветници 14-15%,
коментира Константинов.

Снимкa Пресфото БТА

Вицепрезидентът
Илияна Йотова и

посланикът на
Великобритания Ема

Хопкинс (вляво)
представиха инициати-

вата "Посланик за
един ден" в библиоте-
ката на "Дондуков" 2.
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"Турски поток" може да
ни заобиколи, както
загубихме "Южен поток" и
"Набуко" от некомпетент-
ност, лакомия и слугинаж.

Това предупреждение
отправи в предаването
"Гласове" по БСТВ бивши-
ят министър на енергети-
ката Румен Овчаров.

Той обърна внимание,
че изграждането на "Турс-
ки поток" е започнало
вместо в началото на
годината, през есента.

Румен Овчаров припом-
ни, че страната ни вече е
загубила това през нейна
територия да минат два
газопровода.

"Ние сме специалисти в
тази област, може да кажем
- рецидивисти в това да
губим. И "Набуко", и "Южен
поток" трябваше да минат

Âìåñòî äà ñìå öåíòúð â åíåðãåòèêàòà, ñåãà âñè÷êè íè
çàîáèêàëÿò, áå êðèòèêàòà íà ñîöèàëèñòà êúì óïðàâëÿâàùèòå

Ðóìåí Îâ÷àðîâ: Çàãóáèõìå "Þæåí ïîòîê" îò ëàêîìèÿ,
íåêîìïåòåíòíîñò è ñëóãèíàæ

"Обществените медии са
поставени под зависимост
от управляващите. От БСП
предвидихме в нашия за-
конопроект обществените
медии да бъдат финанси-
рани от фонд, който е при-
ет отдавна, но за съжале-
ние, към този момент не съ-
ществува.  В момента пра-
вителството отпуска сред-
ствата за БНТ и БНР, но
по този начин тези медии
стават зависими. Ако съ-
ществува фондът,  средст-

Èâàí ×åí÷åâ: Ìåäèéíàòà ñðåäà â Áúëãàðèÿ íå å äîáðà

Признание за усилията
на в. ЗЕМЯ за нашата пат-
риотична мисия и за дълго-
годишното ни медийно пар-
тньорство с военно-патрио-
тичните съюзи и организа-
ции бе дадено в началото
на седмицата. По предложе-
ние на Съюза на военно-ин-
валидните кооперации в ли-
цето на неговия председа-
тел и патрон на инициати-
вата "Една детска сълза - ед-
на молитва" Борис Николов,
със заповед на началника
на отбраната ген. Андрей Бо-

Събития
” 361 г. - Император
Фравий Клавдий Юлиан
влиза в Константинопол,
поемайки по този начин
властта в цялата Римска
империя.
” 1868 г. - Васил Левски
започва първата си органи-
зационна обиколка из
България.
” 1881 г. - В Пловдив е
създаден първият в страна-
та професионален театър.
” 1901 г. - Италианският
изобретател Гулиелмо
Маркони изпраща първия
трансатлантически радио-
сигнал, който е приет в
Нюфаундленд.
” 1936 г. - Кралят на
Обединено кралство
Великобритания и Северна
Ирландия Едуард VIII
абдикира,  като заявява, че
не е в състояние да носи
отговорностите на властта,
щом не може да ги сподели
с жената, която обича -
разведената американка
Уолис Симпсън.
” 1941 г. - Втората
световна война: нацистка
Германия и Италия обявяват
война на САЩ.

Родени
” 1803 г. - Ектор Берлиоз,
френски композитор
” 1858 г. - Владимир
Немирович-Данченко, руски
театрален режисьор
” 1911 г. - Нагиб Махфуз,
египетски писател, лауреат
за Нобелова награда за
литература
” 1912 г. - Карло Понти,
италиански режисьор и
кинопродуцент
” 1913 г. - Жан Маре,
френски актьор
” 1918 г. - Александър
Солженицин, руски писател,
лауреат за Нобелова
награда за литература
” 1930 г. - Жан-Луи
Трентинян, френски актьор
и режисьор
” 1942 г. - проф. Боян
Биолчев, български писател
и теоретик

Починали
” 1978 г. - Олга Кирчева,
българска драматична
актриса
” 2011 г. - Велко Кънев,
български актьор

:
Íà òîçè äåíÏðèçíàíèå çà ïàòðèîòè÷íàòà ìèñèÿ íà âåñòíèê ÇÅÌß

вата, от които се издържат
обществените медии, няма
да идват от управляващи-
те". Това заяви  народният
представител от "БСП за
България" Иван Ченчев по
БСТВ. Той допълни, че  по
този начин контролът на
харченето на парите на да-
нъкоплатците ще стане по-
сериозен. Ченчев  обърна
внимание на дефицита на
БНТ от 45 млн. лв., който
по неговите думи продъл-
жава да расте. "Медийна-

та среда в България не е в
добро състояние. Поради
тази причина по време на
последния парламентарен
контрол от БСП имахме пи-
тане към управляващите по
отношение свободата на
словото в страната", комен-
тира народният представи-
тел. Той обясни, че деба-
тът,  иницииран от БСП, е
бил необходим и ползотво-
рен. "Премиерът Борисов
каза, че няма цензура в
България, защото всеки  го-
вори каквото си иска. Ако
така се схваща свободата
на словото, не е чудно, че

сме се докарали дотук", ка-
за Ченчев. Запитан за мне-
нието му за бюджета за
2020 г., социалистът комен-
тира, че той няма да по-
добри живота на хората.
"Управляващите казват, че
има пари, но не приложи-
ха нужните мерки в бюдже-
та. За пореден път те не
се погрижиха за пенсионе-
рите. Здравеопазването ос-
тава лошо и няма изгледи
да се подобри. Следващата
година на управление ще
бъде още от същото, както
стана с бюджета", завърши
Иван Ченчев. ç

цев с предметна награда -
кортик АК-47, бе отличен
главният редактор на в. ЗЕ-
МЯ Теофан Германов. Също
така със заповед на вицеп-
ремиера и министър на от-
браната Красимир Карака-
чанов с почетна значка на
Министерството на отбрана-
та бе отличен редовният сът-
рудник и автор на нашето
приложение "Патриот", кра-
еведът от град Плачковци,
Тревненско, Тихомир Сла-
вов, който с лични средст-
ва съдейства за издаване-

то на родолюбива литера-
тура, за съхранението на
войнишки паметници и па-
метни места, свързани с
руско-турската освободител-
на война. Награждаването
на десетки отличили се дей-
ци в сферата на военно-пат-
риотичното възпитание бе в
рамките на традиционната
среща на ръководството на
МО и Щаба на отбраната с
ветерани от войните и пред-
ставители на военно-патри-
отичните организации и
граждански структури, рабо-
тещи в сферата на отбрана-

та и сигурността. Отличията
бяха връчени от заместник-
министъра на отбраната ген.
о. р. Атанас Запрянов и от
зам.-началника на отбрана-
та вицеадмирал Емил Ефти-
мов. Това е нов стимул на
в. ЗЕМЯ да продължава да
отразява активно работата
на военно-патриотичните ор-
ганизации, да припомня
славните моменти от българ-
ската история и да съдейст-
ва за издигането на родо-
любивите чувства сред всич-
ки поколения българи и осо-
бено сред младите хора. ç

Тихомир Славов (вдясно) получава почетна значка
на МО от зам.-министър Запрянов

Вицеадмирал Ефтимов връчва отличието на главния редактор
на вестник ЗЕМЯ Теофан Германов

през България, но сега има
"Турски поток" и ТАП, които
заобикалят България", каза
той. И добави: "Загубихме от
некомпетентност, лакомия и
слугинаж, защото част от
забавянията станаха директ-
но под външен натиск."

Според него сега ядем
шамари и от американска, и
от руска страна. Но в
резултат, вместо "да сме
център на енергетиката, сме
център на кръгово движение
и всички ни заобикалят."

По повод на проекта АЕЦ
"Белене", заради който у нас
идват енергийни специалис-
ти от САЩ, Овчаров подчер-
та, че в енергетиката реша-
ваща е последователността
в действията, защото това е
отрасъл с тежки инвестици-
онни разходи.

"Не става днес така,

утре - по друг начин. Ето
"Белене" - едва ли има
друга държава, която три
пъти да си сменя станови-
щето", каза той.

"Преди проектът беше
за 3,9 млрд. лв. и беше
много "корупционен и
много лош". Сега за 12
милиард, от които три са
вече платени, той вече е
много хубав", каза бившият
енергиен министър.

Той анализира положе-
нието със строителството
на "Турски поток", като
подчерта, че "със забавяне-
то на строителството на
"Турски поток" на наша
територия България предот-
вратява опцията за спира-
не на транзита на газ през
Украйна."

"Не ми е много ясно
какво се случва с транзит-

ните такси по договора,
който подписахме през 2006
г. До 2030 г. България тряб-
ваше да получава, независи-
мо от това дали Русия
ползва или не тръбопрово-
да, 90% от капацитета му
като транзитна такса. Със
стратегията, която правител-
ството набързо внесе м. г.,
този договор трябваше да
се предоговори. Въпросът е
какъв е ангажиментът на
България сега? Ще плащаме
ли, вместо да получаваме
пари по стария транзитен
договор?", попита риторично
в предаването на БСТВ
Румен Овчаров. ç
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Çàãóáèõìå íàä 5 ìëí. åâðî çà
îïàçâàíå íà áèîðàçíîîáðàçèåòî

Над 5 милиона евро
са загубени за дейностите
по опазване на биоразно-
образието в България.
Средствата бяха прехвър-
лени от ос "Натура 2000 и
биоразнообразие" по оста
за управление на отпадъ-
ците заради това, че в
края на ключовата меж-
динна за оперативните
програми 2018 година
етапни цели на програма-
та не са достигнати. Това
съобщиха от природоза-
щитната коалиция "За да
остане природа в Бълга-
рия", които следят изпъл-
нението на оперативните
програми в областта на
земеделието и околната
среда.

Природозащитниците
припомнят как в писмо на
Европейската комисия от
септември 2019 г. се
съобщава, че ЕК обмисля
"спиране на междинните
плащания" по програмата,

ÅÊ îáìèñëÿ ñïèðàíå íà
ìåæäèííèòå ïëàùàíèÿ ïî
ïðîãðàìà "Îêîëíà ñðåäà, åêîëîçè
èñêàò îñòàâêàòà íà ìèíèñòúð
Íåíî Äèìîâ

тъй като съгласно чл. 22,
ал. 6 от Регламент на ЕС
№1303/2013 постигането
на под 65% от етапните
цели на програмата се
окачествява като "серио-
зен неуспех".

Примерите за неефек-
тивност на програмата са
използване на голяма част
от средствата за малка
част от мрежата "Натура
2000"; прокарване на
пътища за сухоземна
техника за гасене на
пожари вместо покупка на
летателна техника; ремонт
на пътища, маскирани
като мерки за подобрява-
не на природозащитното
състояние на видове и
местообитания и др.

Само за пример, най-
голяма като бюджет
процедура за преки
консервационни дейности,
на стойност 41 072 430 лв.
е съсредоточена в едва
10% от мрежата "Натура

2000". В същото време
важни мерки като тези за
борба с бракониерството
и закупуване на земи от
защитени зони с цел
разрешаване на конфлик-
ти изобщо не са стартира-
ни вече пет години от
началото на програмата.

За съжаление, състоя-
нието на използване на
средствата за биоразно-
образие от Оперативната
програма отразява цялос-
тното отношение на
ръководството на минис-
терството на околната
среда към опазването на
екологичната мрежа в
България до момента,
посочват от природоза-

24 млн. лв. за
собствениците на овце
и кози майки под
селекционен контрол

Държавата ще подпомогне
с 24 млн. лв. собственици-
те на овце и кози майки
под селекционен контрол.
За 2019 г. субсидията за
едно животно ще бъде
80,11 лв. за първите сто
животни, а всяко следващо
ще се подпомага със 73
лв., уточняват от Минис-
терството на земеделието и
допълват, че парите ще
бъдат изплатени на 11
декември.

Нов случай на АЧС при
диви прасета в община
Добричка

Нов случай на африканска
чума по свинете е регист-
риран в община Добричка,
в землището на село
Дончево. Две проби от
отстреляни диви прасета са
били изпратени до рефе-
рентната лаборатория, от
които едната е била с
положителни резултати за
заболяването, стана ясно
на редовното заседание на
епизоотичната комисия в
област Добрич.
Заради положителната
проба от диво прасе за
заболяването африканска
чума е определена инфек-
тираната зона от 200 кв.
км. Със заповед са посоче-
ни и подзоните, в които се
вземат специални мерки за
неразпространение на
заразата, посочи директо-
рът на Областната дирек-
ция по безопасност на
храните д-р Анелия Андоно-
ва. "Там се забранява
ловът, само претърсване
може да се извършва от
служители на горско и
ловно стопанство, без
кучета". Претърсванията ще
се извършват по график
два пъти седмично, ще се
вземат проби и от умрели
прасета, ако има такива.
Инфектираната зона ще
бъде отменена 6 месеца
след последния случай на
африканска чума.

щитната организация.
Затова и от коалиция "За
да остане природа в
България" настояват за
оставката на Нено Димов
- и това искане е още от
2018 година. Според
еколозите България има
нужда от достойно управ-
ление на биоразнообрази-
ето си, а средствата за
неговото опазване да се
използват по смислен
начин, тъй като Оператив-
на програма "Околна
среда" представлява
основният финансов
инструмент за изпълнение
на политиките за опазва-
не на биоразнообразието
и "Натура 2000".ç

Земеделски производители
започват подписка за промяна
в Наредба №2 и класификация-
та на отпадъците. Тяхното недо-
волство е продиктувано от нор-
мативната уредба, която опре-
деля като отпадък растителните
остатъци при обработката на
етерични култури и ги задължа-
ва същите да бъдат извозвани
до най-близкото депо. С драс-
тичното увеличаване на заетите
площи с лавандула, които само
в област Добрич са повече от
70 000 декара, промяната на на-
редбата, според преработвате-

Çåìåäåëöè ñ ëàâàíäóëà çàïî÷âàò ïîäïèñêà çà ïðîìÿíà
â Íàðåäáà ¹2 çà êëàñèôèêàöèÿòà íà îòïàäúöèòå

лите, е наложителна, тъй като е
морално остаряла и не отразя-
ва действителната ситуация.

В подписката производители-
те, преработвателите и собст-
вениците на дестилационни уред-

би за добив на етерични масла
настояват текстовете, класифи-
циращи растителните остатъци
като отпадък, да бъдат премах-
нати. Според тях извозването на
огромната суровина към депо е

Ðóñèÿ ïîâèøè ïðîãíîçàòà
ñè çà çúðíåíà ðåêîëòà 2019
äî 121 ìëí. òîíà

Министерството на земедели-
ето на Русия повиши прогнозата
за производството на зърно през
2019 г. въз основа на текущите
данни по региони, става ясно от
съобщение на институцията. "Спо-
ред нашите оценки тази година
реколтата от зърно ще достигне
121 милиона тона, което е със
7% по-високо от 2018 г. Това е
вторият резултат в постсъветс-
ката история на Русия, който бе-
ше постигнат въпреки неблагоп-
риятните метеорологични условия
в няколко региона на страната ",
каза министърът на земеделието

Дмитрий Патрушев.
Традиционните лидери при до-

бива на зърно са Краснодарски-
ят край, Ростовската област и
Ставрополският край, които пред-
ставляват почти една трета от об-
щото производство.

В момента кампанията по
прибиране на реколтата в Русия
е към своя край. Като цяло в
страната остават около 5% от за-
сетите площи с царевица за зър-
но.

Жътвата продължава в Севе-
рен Кавказ, Волгоградска област
и Далечния изток.ç

:
Íàêðàòêî

допълнителен финансов ресурс,
по този начин се натоварва из-
лишно и пътната инфраструкту-
ра, замърсява се и въздухът. Вто-
рият акцент в сигнала им е, че
растителният остатък е с дока-
зани качества и може да се из-
ползва като тор, а не да се из-
хвърля.

Подписката е адресирана до
заместник министър-председате-
ля Марияна Николова, до минис-
търа на околната среда и води-
те Нено Димов и до министъра
на земеделието Десислава Тане-
ва.ç
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Îìáóäñìàíúò: "Áîíóñ-ìàëóñ" íå
ñòèìóëèðà èçðÿäíèòå øîôüîðè

Омбудсманът Диана
Ковачева изпрати препо-
ръка до председателя на
Комисията за финансов
надзор (КФН) Бойко
Атанасов с искане да се
предвиди допълнително
време за обсъждане и
съобразяване с направе-
ните в хода на обществе-
ното обсъждане до 19
декември становища по
концепцията за системата
"бонус-малус". Това съоб-
щиха от пресцентъра на
обществения защитник.
Наредбата за определяне
на размера на застрахов-
ката "Гражданска отговор-
ност" влиза в сила от 1
януари 2020 г., с изключе-
ние на няколко разпоред-
би, които ще се прилагат
от 1 януари 2021 г., уточни-
ха от институцията. Диана
Ковачева напомня, че за
обсъждане и евентуално
приемане на постъпилите
предложения остават само
12 дни, от които седем са
неработни.

В становището си до
КФН доц. Ковачева е
изложила съображенията
си за засягане на правата
на гражданите от така
предложения втори по ред
проект като смята, че се

като малус точките на
другите водачи се отразя-
ват върху размера на
премията му, без самият
той да е допуснал наруше-
ние", пише в становището
си общественият защит-
ник. Омбудсманът смята,
че проектът допуска да се
натрупват множество
санкции за едно и също
нарушение.

Диана Ковачева е на
мнение, че липсата на
пропорционалност между
санкционирането и поощ-

дава превес на интересите
на застрахователите пред
тези на собствениците и
водачите на МПС. В
писмото си омбудсманът
посочва, че проектът не
предвижда ясно разграни-
чение между собственика
и водача на МПС при
определяне размера на
премията. "Оказва се, че
собственикът на МПС
отговаря за нарушения,
извършени от други лица,
вписани като водачи в
полицата на автомобила,

Рано или късно въглищните
централи трябва да бъдат затво-
рени, заяви пред БНР енергий-
ният експерт Антон Иванов.  "Ние
като част от ЕС осъществяваме
общи политики, стремим се към
постигане на общи цели, които
включват и доста ангажиращи це-
ли към околната среда и против
промените в климата. На нацио-
нално ниво обаче тежестта, коя-
то отделните страни членки но-
сят при решаването на тези об-
щи цели, са доста различни", ко-
ментира експертът в интервю за
предаването "Преди всички" на

суматора, смята Антон Иванов, но
добави, че и енергията от въгли-
ща също поскъпва.

"Изборът вече не е дали да
запазим въглищните централи, а
до това как да осигурим плавен
преход, без да засягаме нито ряз-
ко интересите на онези, които
са заети в това производство,
нито сигурността на енергийната
система да я сложим на карта.
Без да имаме ясен план на пра-
вителството, предложен на дис-
кусия, ние всички останали ще
изтъкваме своите тези и гледни
точки, без това да отразява об-

На 16 декември изтича сро-
кът за внасяне на последната
месечна или тримесечна аван-
сова вноска за корпоративен да-
нък за 2019 година. Същевре-
менно това е и последният срок,
в който фирмите имат възмож-
ност да направят корекция на
декларираните от тях авансови
вноски за тази година, за да не
надвнесат ненужно данък или за
да не плащат лихви към НАП при
определени несъответствия на
вноските, припомнят от приход-
ната агенция.

Фирмите, чиито приходи от
продажби за предходната годи-
на надвишават 300 000 лева,
са длъжни да правят авансови
вноски за корпоративен данък.
Те  са месечни и тримесечни и
се определят на базата на прог-
нозна данъчна печалба за теку-
щата година.

Анализите на НАП показват,
че има случаи, при които прог-
нозираните авансови вноски за
корпоративен данък се оказват
доста по-високи или по-ниски
от дължимия годишен данък. То-
ва може да доведе до начисля-
ване на лихви от страна на НАП
или пък до нужда от възстано-
вяване на данък.

В тази връзка, законодате-
лят е дал възможност на предп-
риятията сами да намаляват или
увеличават своите авансови
вноски през годината, когато
смятат, че те ще се различават
значително от дължимия годи-
шен корпоративен данък. Нама-
лението, съответно увеличение-
то, на авансовите вноски се пол-
зва след подаването на декла-
рация за промяна в тях. Този
вид декларации се подават в
офиса на приходната агенция по
месторегистрация на фирмата,
като най-лесният начин за по-
даване на документи към НАП
си остава ползването на елект-
ронните услуги на Агенцията.ç

България с това, което сте
направили, се позиционира на
световната иновационна карта,
каза президентът Румен Радев,
който вчера посети Института по
информационни и комуникацион-
ни технологии към БАН (ИИКТ-
БАН). Държавният глава се за-
позна с работата на учените по
проекти, ръководени от институ-
та, както и с възможностите на
високопроизводителните изчис-
лителни системи (суперкомпю-
тър), ситуирани в изградения към
института Център за върхови пос-
тижения. Там се занимават с об-
работка на големи масиви данни
(Big Data), изкуствен интелект, от-
делят специално внимание на но-
вите методи в областта на си-

ната на хората, те ще останат
недоволни.

Болезнената истина, която уп-
равляващите се опитват да спес-
тят на хората, е, че в ЕС вече са
взети решения за политика към
ограничаване на производства-
та, които емитират вредни газо-
ве или газове, които допринасят
за климатичните промени, кате-
горичен е Иванов и добави, че
всяка страна трябва да понесе
своята тежест. Енергийният пре-
ход изисква инвестиции и финан-
сови ресурси, които няма как да
не се отразят по веригата до кон-

Ðàäåâ: Áúëãàðèÿ å íà ñâåòîâíàòà êàðòà çà èíîâàöèè, íî íà
íåÿ èìà ñâèðåïà êîíêóðåíöèÿ

гурността. Съставът е от 105 ду-
ши, научната програма включва
работа по 100 проекта. Супер-
компютърът "Авитохол" е първа-
та система от такъв мащаб в Бъл-
гария и водеща в региона. На
световната иновационна карта е
в ход свирепа конкуренция. Ли-
дерите на големите държави
осъзнават все повече, че мощта
на една съвременна държава ве-
че не е само индустриализация-
та, а се изразява с информаци-
онния и комуникационния потен-
циал на тази държава. Радев до-
бави, че научната дейност в ИИКТ
към БАН е в крак със световните
тенденции. Наличието на такъв
институт за информационни и ко-
муникационни технологии, на

рението на собствениците/
водачите на МПС не
кореспондира с обявените
цели на проекта. Тя прес-
мята, че в рамките на
предложената система
увеличението за малус
клас е много рязко и
достига до 400%."В същото
време, изрядните водачи
не са стимулирани в
достатъчна степен, е
другият мотив, с който
омбудсманът е предложи-
ла да се преосмисли така
предложената концепция.
Според Диана Ковачева
друг недостатък на проек-
та е, че не е предвиден
механизъм за възстановя-
ване в кратък срок от
застрахователя за връща-
не на надвнесена сума,
при установено неправил-
но изчисляване на премия-
та. Омбудсманът предлага
да се предвиди допълни-
телно време за обществен
дебат на предложенията,
за да се отстранят "дефи-
цитите" и да се усъвършен-
ства концепцията.ç

Áðîåíè äíè îñòàâàò
çà ïëàùàíå íà
àâàíñîâèÿ
êîðïîðàòèâåí äàíúê
çà 2019 ã.

Äèàíà Êîâà÷åâà ñìÿòà, ÷å â ïðîåêòà íà
çàñòðàõîâàòåëèòå ñå äàâà ïðåâåñ íà òåõíèòå èíòåðåñè
ïðåä òåçè íà ñîáñòâåíèöèòå è âîäà÷èòå íà ÌÏÑ

Президентът Румен
Радев посети Института

по информационни и
комуникационни

технологии към БАН.
Държавният глава се

запозна с работата на
учените по големите
национални проекти,

ръководени от
института, както и с
възможностите на

високопроизводителни-
те изчислителни

системи. На снимката:
чл.-кор. дмн Светозар

Маргенов (дясно),
ръководител на ЦВП.

център за върхови постижения,
е заявка за големи амбиции. Те-
зи амбиции не трябва да се зат-
варят тук, в България, те имат

бъдеще в дълбока интеграция с
европейските и световните по-
добни структури, посочи държав-
ният глава. ç

Êàòî ÷àñò îò ÅÑ ðàíî èëè êúñíî ùå çàòâîðèì âúãëèùíèòå öåíòðàëè

програма "Хоризонт".  Според не-
го досега ни е пречело притес-
нението, че когато се каже исти-

щонационалния интерес. Там е
притеснението, че все още лип-
сва представен на общо обсъж-
дане актуализираният план "Кли-
мат - енергетика", който би след-
вало да бъде изпратен в Брюк-
сел до края на тази година.

Това е документ, който би
следвало да бъде обсъден първо
в България и след това да бъде
изпратен в Брюксел като нацио-
нална позиция", коментира Антон
Иванов.  Според него за поре-
ден път ще закъснеем и за поре-
ден път ще се опитаме да прету-
паме дискусията.ç

Снимка
Пресфото БТА
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Шоколадова приказка
с коледен привкус

Само още тринадесет
вълшебни дни ни делят
от Коледа, а ти можеш
да направиш всеки един
от тях още по-сладък с
ръчно изработените
изкушения в ШОКО
КООП.

Магията на коледните
и новогодишните празни-
ци оживява в коопера-

тивния магазин. ШОКО
КООП съвместява в ед-
но работилница за ръч-
но изработени шоколадо-
ви изделия и място за
среща с приятели. Раз-
положен на удобно и ко-
муникативно място в
сърцето на София, в не-
го може да откриеш без-
брой коледни изненади

за децата, изкушения за
любим човек или елеган-
тен начин да зарадваш
бизнес партньори.

Сред лакомствата, ко-
ито ШОКО КООП
предлага са трюфели със
сребърна мента, шокола-
дови медальони и бон-
бони, чипс с млечен шо-
колад, шоколадови бли-

залки и фигурки. Тук мо-
жеш да заявиш шокола-
дов бонбон по индиви-
дуална поръчка със своя
снимка, който е ориги-
нален подарък.

Празничното настрое-
ние тази година започва
от столичния ШОКО
КООП с аромат на то-
пъл шоколад, в приятна-

та атмосфера с модерна
визия и в творческа обс-
тановка. Това е прекрас-
но място за среща с при-
ятели в центъра на Со-
фия. Заповядайте на ул.
"Г. С. Раковски" № 101 и
превърнете вълшебства-
та в реалност.

Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Докато гони "фалшиви ин-
валиди" и "фалшиви болни",
правителството опрощава 30
милиарда лева за невнесе-
ни данъци и осигуровки от
бизнеса. Сумата се равнява
на две трети от държавния
бюджет за 2019 г. и на всич-
ки средства за социално
подпомагане за 30 години.
Готви се нов подарък за биз-
неса - опрощаване на 20
млрд. лв. неизплатени от не-
го данъци и осигуровки са-
мо за четири години. Ще бъ-
де поредният, минал незабе-
лязано - колко хора изобщо
са чули за последните 10 ми-
лиарда, опростени от НАП
през 2016 г.? За да си дадем
сметка за мащаба на тези
подаръци, ще припомня, че
бюджетът ни за 2019 г. беше
почти 44 милиарда. Следо-
вателно, между вече опрос-
тените през 2016 г. и предс-
тоящите да бъдат опростени
данъци, говорим за сума,
равняваща се на 68% от бю-
джета за 2019 г.

Но кой не си е плащал
данъците, като се има пред-
вид, че всички работници и
служители плащат своите по-
доходни данъци и осигуров-
ки в мига, в който си взимат
заплатата, както и своето
ДДС на секундата, в която
закупят някаква стока или ус-
луга? ДДС-то си плащат и
всички безработни, пенсио-
нери, деца, болни и дори со-
циално слаби, защото прос-
то няма как да избягат от
него.

Колосалната сума са за-
дължения основно на фир-
ми фантоми, на дружества с
прекратена регистрация и та-
кива, регистрирани на име-
то на безимотни и социално
слаби. В нея са включени ос-
новно вземания, свързани с
измами с ДДС, но също та-
ка неплатени осигуровки към
НОИ, както и задължения
към други държавни инсти-
туции.

Новината мина сякаш не-
забелязано и не се видя ре-
акция от страна на полити-
ците. Дори лидерът на НФСБ
Валери Симеонов не каза
нито дума, въпреки че от го-
дини гради имиджа си на бо-
рец срещу източването на
държавните средства чрез
"щедрата" ни социална сис-
тема, от която се били из-
държали мързеливци, живе-
ещи от помощи. Явно източ-
ването на сума, равняваща
се на 68% от целия годишен
бюджет на държавата, не е
такъв голям проблем, колко-
то въпросните социални по-
мощи.

Нека направим едно
сравнение между двете су-
ми. В сайта на Агенцията за
социално подпомагане може
да се види бюджетът й за
2019 г. с разбивка по пера.
На страница 4 са изброени

Óïðàâëÿâàùèòå èçïîëçâàò äîáðå ïîçíàòèÿ ìåòîä çà íàñòðîéâàíå íà áåäíè ñðåùó
áåäíè, à â ñúùîòî âðåìå ãîòâÿò îïðîùàâàíåòî íà ìèëèàðäè íà åäðèÿ êàïèòàë

Ñîöèàëíè ïîìîùè çà… áèçíåñà

всички разходи по Програ-
мата на семейства с деца.
Всеки може да ги разгледа
и да прецени дали онези, ко-
ито редовно опрощават да-
нъците на богатите, просто
не се опитват да ни разсеят
с безумните си твърдения
кой и как "източвал" държав-
ния бюджет. За целта изпол-
зват добре познатия метод
за настройване на бедни
срещу бедни. Всички соци-
ални помощи за 2019 г. по
програмата за семейно под-
помагане са общо 550 млн.
лева. Това е сума, равнява-
ща се на по-малко от 2% от
въпросните 30 млрд. опрос-
тени данъци на вие-знаете-
кого.

От тях:
- 172 млн. са помощи за

отглеждане на дете с трай-
ни увреждания. Помните ли
протестите на майките на де-
ца с увреждания? Искате ли
да им се отнемат тези помо-
щи, защото "източват" бю-
джета?

- 23 млн. са еднократни-
те помощи при раждане.
Взимат ги всички майки не-
зависимо от доходите и ет-
ническата си принадлежност.
Искате ли да не се дават та-
кива помощи?

- 2,5 млн. е еднократна по-
мощ за отглеждане на близ-
наци. Отново я взимат всич-

ки майки без значение от до-
ходите.

- 1,4 млн. е еднократна
помощ за всички майки - сту-
дентки редовно обучение.

- 11 млн. е еднократна по-
мощ за ученици, записани в
първи клас. Семействата, в
които средният доход на
член от семейството е под
450 лв. на месец през пос-
ледните 12 месеца, получа-
ват по 250 лв. за първолака.
Мен ако питате, тази помощ
трябва да се дава на всички
ученици, но нали и без това
ни е толкова щедра социал-
ната система, защо да не я
премахнем изцяло, че да не
я даваме "на ония мързелив-
ци, вие-знаете-кои"?

- 7 млн. месечна помощ
за сираци.

- 175 хил. при осиновява-
не на дете.

Ако приспаднем въпрос-
ните изредени помощи, ос-
тават 333 млн. лв., равнява-
щи се на 1% от опростените

от НАП данъци. А в самия
бюджет тези 333 млн. тежат
под един процент - едва
0,75%!

Да видим обаче какво
влиза в тази сума, с която
според насажданото от
властта убеждение "издържа-
ме" мързеливите, неработе-
щи и само раждащи цигани.

- 1,6 млн. лв. еднократна

помощ при бременност.
- 667 хил. за пътуване вед-

нъж годишно с железопътен
и автобусен транспорт за
многодетни майки.

- 17 милиона са помощи-
те за отглеждане на дете до
1 г. Размерът им е 100 лв.
месечно в продължение на
12 месеца. Ако майката е под
18 години, въпросната помощ
се отпуска в натура, а не в
пари. Могат да я получат се-
мействата, в които доходът
на член от семейството е под
450 лв. на месец, сред които
не знаем колко са българс-
ките семейства, но опреде-
лено не липсват такива. У нас
бедността изобщо не е ог-
раничена до някакъв опре-
делен етнос. 17 милиона оз-
начава, че такава помощ мо-
гат да получат около 14 000
от общо 62 000 родилки (са-
мо след отчета по изпълне-
нието на бюджета ще раз-
берем точно колко действи-
телно са ги получили). Сред

тях ще попадне и всяка же-
на, която е работила и се е
осигурявала, преди да роди,
но все още няма пълни 12
месеца осигуряване. Съща-
та майка вероятно ще про-
дължава да плаща осигуров-
ка през останалата част от
трудовия си живот, но нико-
га няма да получи нормално
майчинство.

- 314 милиона за отглеж-
дане на дете до завършване
на средно образование. То-
ва са прочутите около 40 лв.
на месец, които се дават на
семейства с доход до 500 лв.
на член от семейството. По-
мощите се спират за една
година, ако ученикът прекъс-
не обучението си или полу-
чи 5 неизвинени отсъствия.
А вече и ако не ходи на дет-
ска градина 3 дни. Някои хо-
ра си представят, че подоб-
на месечна сума е достатъч-
на за отглеждане на дете и
дори за издръжка на цяло
семейство. Други смятат, че
тези "огромни" по размер по-
мощи се получават предим-
но от ромски семейства. То-
ва, разбира се, не е вярно,
имайки предвид данните на
Министерството на финанси-
те, от които става ясно, че
през 2018 г. 1 688 000 души,
равняващи се на 53% от ця-
лото деклариращо доходи
население на България, по-
лучава до 560 лв. Това озна-
чава, че ако и двамата ро-
дители работят на такава
заплата и имат едно дете,
средният доход на член от
семейството би бил 373 лв.
и следователно, имат право
и вероятно получават въп-
росните помощи. За да ста-
не ясно, че по-голямата част
от тези помощи изобщо не
се получават от роми, както
се опитват да ни убедят уп-
равляващите, нека направим
една проста бакалска смет-

ка. При последното пребро-
яване през 2011 г. самооп-
ределящите се като цигани
са били 325 000 души. Въп-
реки че и те, както всички
останали, напускат постоян-
но страната (през 2001 г. са
били 370 000), нека допуснем,
че не са намалели и че все
още са толкова. Нека нап-
равим и още едно допуска-

не, макар и абсурдно - че
сред тях няма възрастни,
всички са примерни учени-
ци и всички получават по-
мощи. 325 000 ромски деца,
по 40 лв. на месец, по 12
месеца в годината са 156
млн. лв., тоест половината от
цялата сума за детски над-
бавки. Останалите явно не
отиват при тях. Но управля-
ващите се опитват да въз-
буждат етническа омраза, за
да продължават да орязват
почти несъществуващата ни
социална система и да отк-
лоняват вниманието ни от
щедрите подаръци, които
правят постоянно на "пред-
приемачите".

В крайна сметка може да
се обобщи, че "щедрите" со-
циални помощи, чрез които
"издържаме" нехайници и
мързеливци,  са по-малко от
1 процент от бюджета. Но
докато се взираме в тях, не
забелязваме как подарява-
ме 68 процента на едни дру-
ги хора, които явно не се
притесняваме да издържаме.
Има само една причина да
се говори повече за "източ-
ването" на смехотворните ни
социални помощи, вместо за
огромните ресурси, поглъща-
ни от една шепа "предприе-
мачи". И тя се крие в най-
важната разлика между две-
те групи - класовата принад-
лежност на получателите им.

Даниела ПЕНКОВА
От "Клуб 24 май"
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зборите минаха. Ре-
зултатите са известни.
ГЕРБ спечели най-мно-
го кметове, най-много
общински съветници,

Ïðîáëåìúò íå å â èñêàíåòî çà îñòàâêè, à â òîâà
ìîæå ëè ïàðòèÿòà  äà íàïðàâè ðåøèòåëåí
ïðåëîì è äà òðúãíå â íîâî êà÷åñòâî íàïðåä

Êàê ÁÑÏ äà ñïå÷åëè
ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè?

È
но показа отстъпление и загу-
би четири областни града. БСП
направи стъпка напред. Увели-
чи общинските кметове и съ-
ветници и направи пробив в об-
ластните градове. Очакванията
към БСП бяха по-големи зара-
ди непрекъснатите скандали в
държавата, почти всекидневни
протести, растящото недоверие
към ГЕРБ, критиките от всички
страни, проблемите на партия-
та в редица общини като Русе,
Благоевград и Ямбол. И неза-
висимо от това БСП не напра-
ви по-сериозен пробив. Може
би защото предварително си
постави за цел не да спечели
изборите, а да подобри резул-
тата си от предишните избори.
Но както каза Кирил Добрев,
няма смисъл да се прави срав-
нение с 2015 година, защото
тогава БСП беше на дъното. За-
що беше направена стъпка, а
не крачка напред? Причините
са много, но ние ще посочим
само някои от тях, защото ана-
лизите вече бяха направени, а
в този текст използваме резул-
татите само за да откроим
проблемите, които трябва да
бъдат решени преди парламен-
тарните избори. На първо мяс-
то кампанията нямаше видим
национален характер. Не беше
откроена общата местна поли-
тика. Какви са вижданията на
БСП в тази област като цяло.
Кампанията  нямаше общ фо-
кус. Нямаше ясно изразени ле-
ви послания, а се постави уда-
рението върху инфраструктур-
ните проекти, върху техничес-
ки въпроси, а не върху лявата
политика в управлението. Ня-
кой ще каже, че всяка община
има специфични проблеми и
програмите се изработват от
местните организации. Това е
така, но БСП трябва да има въз-
глед какво е необходимо да се
направи, какви промени тряб-
ва да настъпят в местната власт,
за да бъде тя по-ефективна, по-
качествена. Кампанията беше
разнолика, без единен център.
Това особено пролича в София.
Градската организация на БСП
подкрепи Мая Манолова, която
се обяви за граждански канди-
дат за кмет. БСП водеше своя
кампания за общинската лис-
та, а Манолова собствена кам-
пания.  Тя започна усилено
ухажване на гражданите, но тук
се сблъска челно с "Демокра-
тична България" и независимия
кандидат Борис Бонев. Маноло-
ва се опита да привлече десни
избиратели и организации.

В много свои изка-
звания Манолова се
опитваше да се разг-
раничи от БСП,

като каза, че няма да изпълня-
ва програмата на никоя партия,
че не е упълномощила никой да
говори от нейно име, че се сра-
мува от действията си по вре-
ме на протестите срещу каби-
нета "Орешарски". Мая Мано-
лова заяви, че не води война с
ГЕРБ, а е против модела на
управление в София. А кой въп-
лъщава този модел на управ-
ление?  Да не е някакъв приз-

рак?  Този модел си има носи-
тел и това е ГЕРБ. БСП многок-
ратно е заявявала, че се бори
срещу управлението на ГЕРБ, а
не срещу призраци. А сега се
оказа, че кандидатът на БСП не
се бори с ГЕРБ. С тези свои
изказвания тя разколеба част
от избирателите на БСП, някои
направо бяха обидени и обър-
кани. Това си пролича от раз-
реза на гласувалите в София.
За Манолова са гласували 70%
от избирателите на БСП. Да, тя
спечели от десните, но загуби
от левите. Няма да се спирам
на програмата на Мая Маноло-
ва, само ще подчертая, че тя
беше доста обща, без конкрет-
ни предложения как ще се про-
мени управлението, как ще се
решат проблемите, които стоят
пред столичния град. Това, кое-
то запомниха избирателите, бе-
ше, че ще отвори общината за
гражданите и ще се бори с ко-
рупцията. Твърде, твърде недос-
татъчно. В това отношение прог-
рамата на Борис Бонев беше
много по-конкретна и ясна. Той
постави и проблема за строи-
телството на общински жили-
ща, защото в София за 30 го-
дини няма такова строителст-
во. Да не говорим за другите

проблеми - транспорт, чистотата
на въздуха, образованието, ре-
монтите, състоянието на квар-
талите. Мая Манолова не успя
да ни убеди, че тя е носител на
промяната, че може да бъде ал-
тернатива на ГЕРБ и Йорданка
Фандъкова.
Няма да се спираме на ре-

зултатите в страната и да ана-
лизираме кампанията, защото
това вече беше направено,
включително и на заседанието
на НС на БСП. Правилно бяха
посочени всички проблеми, как-
то и изборните нарушения. Кон-
тролиран вот, купуване на гла-
сове, използване на държавна-
та машина. Особено тежък е
проблемът с недействителните
бюлетини - около 600 000, ко-
ето прави 15%. В другите ев-
ропейски държави този процент
се движи от 1 до 2%. Всичко
това води до изключително из-
кривяване на изборните резул-
тат в полза на управляващите.
Да, БСП направи стъпка напред,
но се показаха слабости, кои-
то трябва да бъдат анализира-
ни, да се направят правилните
изводи, за да се подготви пар-
тията за бъдещите парламентар-
ни избори. Трябва да отдадем
заслуженото на всички, които
работеха в кампанията, да им
благодарим за тяхната ангажи-

раност и всеотдаен труд.
След стъпката трябва да се

направи крачката, а след това
да се извърви и целият път до
победата. Анализът показва, че
БСП няма общински кметове в
седем области, а в други седем
има само по един общински
кмет. Партията загуби в общи-
ни като Мездра, Брегово и Бре-
зово  и това става за първи
път от 30 години. Както казва
Юрий Асланов, БСП я няма в
половината страна. А това вече
е проблем. БСП със сигурност
все още не е регионална пар-
тия, но може да стане такава,
ако не се вземат необходими-

те мерки. Няма как да спече-
лиш парламентарните избори,
ако отсъстваш от местната
власт. Разбира се, прав е Ки-
рил Добрев, че не трябва се
правят сравнения между пар-
ламентарни, европейски и мес-
тни избори. И все пак това е
червена лампичка, която тряб-
ва да се има предвид. Другият
сериозен проблем пред БСП е,
че тя разчита много на незави-
сими кандидати. Не съм против
независимите кандидати, подк-
репени от партията, разбирам
мантрата за ветрилото. Но тук
се крие друга опасност. А тя е,
че БСП може да загуби своята
идентичност, кампанията се раз-
мива и избирателите губят ори-
ентация за какви кандидати гла-
суват. Да не говорим, че на мно-
го места БСП подкрепи непопу-
лярни и немного авторитетни
независими кандидати. А защо
партията прибягва до незави-
сими кандидати? Защото на
много места няма подготвени
кадри, които може да издигне.
Като добавим и слабите струк-
тури в много райони, разнобоя
в някои организации - разби-
раме защо БСП няма подходя-
щи собствени кандидати. Там,
където партията е силна и има
добри кадри, и без "ветрила",
"чадъри" и "хвърчила" те пече-

лят. Примерите са Русе, Разг-
рад, Перник, Троян, Гоце Дел-
чев. Просто се изисква много
предварителна работа.
Резултатите от местните из-

бори водят до два генерални из-
вода. Единият е за организаци-
онното състояние на партията,
а другият е за идеологическата
яснота. Изборите показаха, че
на много места общинските и
областните организации са по-
луживи, а някъде и въобще от-
състват. На много места ги има
по списък, но на практика те
не работят. Не искам да посоч-
вам отделни примери как хора,
желаещи да станат членове на
партията, месеци наред чакат
да им се обърне внимание. Яс-
но е, че трябва да се направят
сериозни промени в организа-
ционната дейност на БСП.

Да се намерят
механизми, чрез
които организациите
да се съживят.

Необходимо е да се напра-
вят и структурни промени, да
се променият стилът и методът
на работа от горе до долу. Дей-
ността в организационен план
трябва да бъде продължителна,
търпелива, последователна, а
не кампанийна. Подмладяване-
то на членския състав на орга-
низациите е изключителен
проблем и той трябва да бъде
съпроводен с  повече живец и
по-малко бюрокрация. Дейност-
та на областните и общински
организации трябва да придо-
бие по-голяма известност, да
има по-голяма публичност на
партийните мероприятия. Пар-
тията не е нелегална, за да заб-
равят гражданите, че съществу-
ва. Необходимо е да се изра-
ботят критерии за оценка на
дейността на председателите на
областните и общинските орга-
низации и въз основа на тях да
се правят промени, а не по су-
бективна преценка.
БСП трябва да има ясна,

принципна идеология, ясни по-
зиции, а не да се лута поняко-
га, когато взема отношение по
конкретни въпроси. Така дава
повод да бъде обвинявана ту в
"ляв национализъм", ту в "ляв
консерватизъм", ту в социалли-
берализъм и неолиберализъм.
Партиите се различават по сво-
ите идеи, ценности и идеоло-
гия. В Програмата на БСП е за-
писано, че тя е социалистичес-
ка партия и трябва да отстоява
принципите на солидарност,
свобода, справедливост. Да за-
щитава интересите на онеправ-
даните, да отстоява върховенс-
твото на закона, да има спра-
ведлива данъчна система, да за-
щитава националните интереси

и в същото време да съблюда-
ва интернационалните принци-
пи. БСП трябва да бъде фактор
на промяната, както беше в на-
чалото на 90-те години. Да, БСП
е най-голямата опозиционна
партия, но избирателите все
още не я припознават като ал-
тернатива. БСП трябва да сочи
посоката на развитие на стра-
ната, да носи промяната, да
направи промяната. А това не
може да стане с козметични
промени, защото козметичните
промени рано или късно водят
до изчезване, както се вижда
от състоянието на левите пар-
тии в Европа. И тук вината не е
само на БСП и нейното ръко-
водство. Кирил Добрев поиска
от ПЕС да помогне на БСП в
борбата с лошите практики в
изборния процес. Това е само
частен проблем.

Големият проблем
е в кризата на левите
партии, на лявата
идеология в Европа.

Кризата в идеологията води до
криза в политиката. И ако ПЕС
и Сергей Станишев искат да ос-
танат в историята, трябва да из-
работят нова програма за раз-
витието на лявото движение с
поглед в бъдещето. С козметич-
ните програми, които ПЕС пред-
лага - било за младежката без-
работица или за социални па-
кети в рамките на този модел -
това няма да стане. Необходи-
ми са истински, радикални про-
мени. Необходима е силна ле-
вица, защото при изчерпването
на неолибералния модел сила
набират национализмите, знаем
от историята какво стана в края
на двадесетте години на 20-и
век. Родиха се чудовища и Ев-
ропа потъна в кръв, пожари, раз-
валини и даде милиони жертви.
Без силна левица Европа е об-
речена.  Така е и в България.
Именно тук е отговорността на
БСП, а не в самоцелната борба
за власт.  Проблемът не е в ис-
кането за оставки, а в това, мо-
же ли ръководството да напра-
ви решителен прелом и да по-
веде партията в ново качество
напред. Проблемът е ценностен
и принципен. Именно това не
стана на поредното заседание
на НС на БСП. Нямаше идеен,
принципен спор, а имаше дреб-
навост, лични нападки. Решител-
но трябва да се скъса с тази
порочна практика и Национал-
ният съвет да стане инкубатор
на идеи, на решения, на дейст-
вия, които ще направят БСП ис-
тинска алтернатива за избира-
телите, което ще доведе до по-
беда на предстоящите парламен-
тарни избори.

Николай ШОПОВ
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T
Португалия и Гърция,
подчерта Исмаил Гюле.

„Истанбулският иконо-
мически форум и други
големи мероприятия
имат огромен принос за
развитието на мегаполи-
са. Целта на форума е
подобряването на бизнес
средата, която ще позво-
ли да се сключат нови
споразумения и да се
увеличи стокообмена с
още 1 милиард долара“,
посочи той, цитиран от
Анадолската агенция.

Въпреки такива нега-
тивни явления, като
търговските войни и
протекционистката поли-
тика, Турция за послед-
ните 10 месеца е увели-
чила своя износ с 2,6%,

урция изнася стоки
в 223 държави и
региони по света.
Това заяви предсе-
дателят на Асоциа-

цията на износителите
Исмаил Гюле на третия
Истанбулски икономичес-
ки форум.

Конференцията е
организирана от Конфе-
дерацията на предприе-
мачите, Асоциацията на
туристическите агенции и
компанията „Кул реклам“.

Износът на Истанбул
достига 85 милиарда
долара, а БВП – 257
милиарда долара. Иконо-
миката на града на Бос-
фора изпреварва иконо-
миката на такива страни,
като Финландия, Египет,

заяви Исмаил Гюле.
„Наблюдаваме разви-

тието в Евразия, Азия и
Океания. Всичко това
създава големи възмож-
ности за Турция“, смята
той. Гюле припомни, че
Турция заема шесто

място в света по брой на
туристите.

„550 хиляди души
посещават страната ни с
цел медицински туризъм.
Над 100 хиляди студенти
от 182 държави следват
висше образование в

нашите университети.
Турция заема второ
място в света след САЩ
по износ на сериали и
филми. Турция изнася
своя продукция в 223
страни и региони по
света“, обобщи той.

Èêîíîìèêàòà íà Èñòàíáóë
å ïî-ãîëÿìà îò ãðúöêàòà
Èêîíîìèêàòà íà Èñòàíáóë
å ïî-ãîëÿìà îò ãðúöêàòà

Чуждестранните ин-
вестиции в Турция рас-
тат, тъй като нито ед-
на друга държава по
света не предлага та-
кива инвестиционни
възможности. Това за-
яви директорът на де-
партамента по въпро-
сите на инвестициите
в президентската ад-
министрация Арда Ер-
мут.

Той участва в чет-
въртото ежегодно за-
седание на „Турция и
Фондът за преки ин-
вестиции“. В съвещани-
ето взеха участие
представители на най-
големите фондове от
САЩ, Европа, Китай и
Близкия изток.

Арда Ермут подчер-
та, че чуждестранните
инвестиции се свиват
в цял свят, но в Тур-
ция се наблюдава точ-
но обратната тенден-
ция.

„Либерализацията
на икономиката е гла-
вен приоритет. Голямо
значение има и геог-

Турция постепенно се превръща
в световен център на гражданска-
та авиация. Това разказа пред Ана-
доласката агенция министърът на
транспорта и инфраструктурата
Мехмед Джахит Турхан.

Той припомни, че страната е под-
писала двустранни споразумения с
управленията за гражданска авиа-
ция на 172 от общо 193 държави-
членки на Международната органи-
зация за гражданска авиация.

Някои от тези споразумения са
обновени в съответствие с изиск-
ванията на днешния ден и във връз-
ка с постоянно увеличаващия се
брой на полетите и дестинациите.

Организацията на иконо-
мическо развитие и сътруд-
ничество повиши прогноза-
та за растежа на турската
икономика.

В доклада за ноември се
казва, че до края на годи-
ната БВП на Турция ще на-
расне, достигайки 0,3%,
вместо обявения по-рано
спад от минус 0,3%

През 2020 г. ОИСР прог-
нозира 3% икономически
растеж, спрямо 1,6%, кои-
то бяха обявени през сеп-
тември. ОИСР не изключва
през 2021 г. БВП на Турция
да отбележи ръст от 3,2%.

В доклада се обръща
внимание на възстановява-
нето на турската икономи-
ка, за което са помогнали

В Турция обявиха
списъка с най-голе-
мите данъкоплатци
през 2018 г. Физичес-
ките лица, които са
класирани на първи-
те две места, са
предпочели да не
разкриват своите имена.

На трето място се нарежда турският милиардер Рах-
ми Коч, който е платил данъци в размер на 54 милиона
турски лири.

Общата сума на платените данъци през миналата го-
дина е нараснала с 14,44% спрямо 2017 г.

Към март 2019 г. над 3,5 милиона физически лица са
подали данъчни декларации. Сумата на платените нало-
зи е 23,6 милиарда турски лири, съобщава Анадолската
агенция.

Най-големият данъкоплатец сред юридическите лица
е Централната банка, която е внесла в държавната хаз-
на над 10,6 милиарда лири.

Ръст на чуждите инвестиции

рафското положение
на Турция. Само на че-
тири часа полет от
страната се намират
1,6 милиарда души и
инвестиционен потен-
циал в размер на 25
трилиона долара. Към
това трябва да доба-
вим и успехите на ави-
окомпанията „Търкиш
Еърлайнс“, което също
е голямо предимство
за инвестиционните
фондове“, заяви висо-
копоставеният чинов-
ник, цитиран от Ана-
долската агенция.

Той също така отбе-
ляза успехите, постиг-

нати от турската ико-
номика.

„Турската икономи-
ка отново е в подем.
Разглеждаме участие-
то на фондовете в та-
зи среща като важна
възможност. Успяхме
да се справим с нес-
табилния период. Тур-
ция предлага големи
инвестиционни въз-
можности. Искам да
подчертая, че нашата
страна се изкачи с це-
ли 17 позиции нагоре
в класацията на най-
привлекателните за
инвестиции страни“,
каза още Арда Ермут.

Турция става световен център
на гражданската авиация

Турция днес е страната, от която
се лети най-много и към най-голям
брой дестинации по света, с гор-
дост заяви министър Турхан.

„Според прогнозата на Еврокон-
трол, Турция в близко бъдеще ще се
превърне в лидер в сферата на граж-
данската авиация в Европа. Според
прогнозата, през 2035 г. броят на по-
летите ще достигне 2000 ежедневно,
което ще бъде най-високият показа-
тел в Европа“, каза Турхан.

В ноемврийския доклад на Ев-
ропейската агенция за авиационна
сигурност се отбелязва, че полети-
те от Турция са на второ място по
най-нисък риск за пътниците.

Кои са най-големите
данъкоплатци

ОИСР повиши прогнозата за икономически растеж

мерките за стимулиране на
икономическия растеж и
нараснали износ на фона
на спада на курса на ли-
рата.

Едновременно с това
прогнозата за растежа на
световната икономика през
2019 г. е запазена на нива
от 2,9%.
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Ã
азопроводът „Турски
поток“ ще съдейства
за увеличаването на
авторитета на Турция
в региона. Това

заяви в интервю за Ана-
долската агенция проф.
Салих Йълмаз, директор
на турския Институт за
руски изследвания.

„Турски поток“, който
осигурява директен дос-
тъп на Турция и Европа до
руските газови ресурси,
ще изиграе ключова роля
в осигуряването на енер-
гийната сигурност“, каза
той.

Проф. Йълмаз припом-
ни, че „Турски поток“ е
станал за Русия важна
алтернатива на украинс-
кия маршрут за доставки
на газ след кризата в
отношенията между Моск-
ва и Киев през 2014 г.

Стратегическото значе-
ние на „Турски поток“
нараства заради възмож-
ността газопровода „Севе-
рен поток-2“, по който
руският газ ще бъде
доставян за Германия, да
не бъде пуснат скоро в
експлоатация. Причината
е натискът на САЩ, уточ-
нява експертът.

Той отбеляза, че стра-
ните от ЕС подкрепят
строителството на „Турски
поток“, въпреки натиска

на Вашингтон. За момента
само не е решен пробле-
ма с България.

„Заради натиска на
САЩ и редица страни-
членки на ЕС България
бави строителството на
отсечката, която минава
през нейна територия. В
това се състои сериоз-
ния риск за Русия. За
рисковете говори по-
рано и руският прези-
дент Владимир Путин,
който отбеляза, че при
необходимост са възмож-
ни алтернативни решения
на проблема“, каза про-
фесор Йълмаз.

След разпадането на
СССР Русия е използвала
цените на природния газ
като инструмент за натиск
върху редица държави,
включително Турция,
отбеляза експертът.

Той е категоричен, че
след пускането в експлоа-
тация на „Турски поток“
Русия ще продава на
Турция „синьо гориво“ на
приемлива и стабилна
цена.

„Турски поток“ ще
усили влиянието на Турция
и Русия върху държавите
от Централна Европа, най-
вече на балканските
държави, в сферата на
енергетиката и политика-
та“, каза Йълмаз.

„Турски поток“
в цифри"

Проектът „Турски
поток“ предвижда изграж-
дането на газопровод с
две отсечки, всяка с
капацитет по 15,75 мили-
арда куб.м. газ. Той ще
свърже Русия и Турция по
дъното на Черно море.
Проектът стартира в края
на 2014 г., след като
„Южен поток“, който
трябваше да излиза в
България, бе спрян заради
това, че не отговаря на
европейските изисквания,

съдържащи се в Третия
енергиен пакет.

Първата отсечка на
"Турски поток" ще снабдя-
ва с руско „синьо гориво“
Турция. След нейното
изграждане Москва пове-
че няма да използва
маршрута през Украйна и
България, а ще доставя
газ директно на Турция.

Втората отсечка е
предназначена за страни-
те от Балканите и Цент-
рална Европа. Предполага
се, че тя ще премине през
територията на България
за Сърбия и Унгария. Така

България поне частично
ще може да се компенси-
ра транзита, който ще
загуби за Турция, този път
като обърне потоците от
Изток на Запад.

„Газпром“ съобщи по-
рано, че се провеждат
тестове преди пускането в
експлоатация на „Турски
поток“, като двете тръби
са запълнени с газ.

Говорителят на руския
президент Дмитрий Пес-
ков съобщи, че през
януари Владимир Путин и
Реджеп Тайип Ердоган ще
открият „Турски поток“.

Споразумението между
Турция и Либия за разгра-
ничаване на границите в
Средиземно море наруши
плановете на страните, ко-
ито се опитват да проме-
нят статуквото в региона,
като заобиколят интереси-
те на Анкара.

Според експертите тур-
ско-либийското споразуме-
ние удари на първо място
по интересите на Гърция,
която през последните 25
години се опитва да нама-
ли турската изключителна
икономическа зона в Сре-
диземно море.

Членът на Съвета по си-
гурност и външна политика
към администрацията на
турския президент Месут
Хакъ Джашън припомни, че
през последните десет го-
дини Египет и Израел отк-
риха нови морски находи-
ща на природен газ, което
доведе до активизация на
процесите в региона.

Джашън отбеляза важ-
ността на разграничаване-
то на континенталния шелф
и установяването на грани-
ци в изключителната ико-
номическа зона в Източно-
то Средиземноморие.

„Според Конвенцията на
ООН по морското право от

Анкара променя ситуацията в Средиземно море в своя полза
Документът беше подписан
на 27 ноември между влас-
тите в Анкара и правителс-
твото на националното съг-
ласие на Либия. Меморан-
думът трябва да защити
правата на двете страни,
произтичащи от междуна-
родното право.

Според катарската теле-
визия „Ал Джазира“ Атина
и Анкара са близо до въо-
ръжен конфликт, след като
Турция подписа споразуме-
ние за демаркация с Ли-
бия. Турският министър на
енергетиката Фатих Дьон-
мез обяви, че след като
сделката бъде ратифицира-
на и от двете страни, турс-
ките кораби ще започнат
сондажи за петрол и при-
роден газ.

„Ал Джазира“ твърди, че
Атина е изпратила военно-
морски сили в спорната зо-
на югоизточно от Крит. Ко-
мандващият гръцкия боен
флот адмирал Никос Кунис
заяви, че военноморските
сили не чакат помощ от ни-
кого. "Всичко, което пра-
вим, ще го направим сами",
каза той.

Гърция също така е ек-
спулсира либийския посла-
ник заради споразумени-
ето.

1982 г. всички държава имат
право да търсят находища
в пределите на 200 морски
мили. Бреговата линия на
Турция в Средиземно море
е 533 мили. Това е най-дъл-
гата брегова линия сред
страните от региона. Въп-
реки това има опити за гру-
бо нарушаване на нормите
на международното морс-
ко право и незачитане на
турските интереси с помощ-
та на двустранните догово-

ри, които Гърция сключва с
Египет, Израел, Ливан и
Йордания“, подчерта екс-
пертът, цитиран от Анадол-
ската агенция.

Турция е готова за диа-
лог за равноправното раз-
пределение на морските ре-
сурси с всички страни от
региона, с изключение на
гръцката част на Кипър.

„Споразумението с Ли-
бия промени разпределени-
ето на силите в полза на

Анкара. Турция получи по-
литически дивиденти, а съ-
що така при всяка възмож-
ност заявява своя военен
потенциал за защита на ин-
тересите си в Източното
Средиземноморие“, отбеля-
за Месут Хакъ Джашън.

На 5 декември турският
парламент ратифицира под-
писания по-рано между Тур-
ция и Либия Меморандум за
морска юрисдикция в Из-
точното Средиземноморие.
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ъюзниците на Турция
в НАТО трябва да се
отнесат с цялата се-
риозност към въпро-
са за националната

Åðäîãàí: ÍÀÒÎ äà ñå îòíàñÿ
ñ ïî-ãîëÿìî óâàæåíèå

12 Турция и НАТО

ция, Германия, Франция и
Великобритания поне вед-
нъж годишно. „Съгласувани
са сроковете за втората
среща, тя ще се проведе
през февруари в Истанбул“,
каза турският президент.

Той е привлякъл внима-
нието към усилията на Ан-
кара в борбата с терорис-
тичните организации, вклю-
чително с организацията на
Фетуллах Гюлен. Ердоган
съобщи, че редица водачи
на организацията на Гюлен
са бил предадени на Тур-
ция, но има държави, с ко-
ито диалога по този въпрос
продължава.

Президентът отбеляза, че
Турция ще продължи да по-
вишава бойната готовност
на своята армия.

Ердоган коментира и ре-
зултатите от срещата си със
стопанина на Белия дом До-
налд Тръмп, която се със-
тоя в Лондон. Той опреде-
ли срещата си с американ-
ския лидер като изключи-
телно плодотворна. По ду-

сигурност на Турция по на-
чина, по който го прави са-
мата Анкара. Това заяви
президентът Реджеп Тайип
Ердоган, коментирайки ре-
зултатите от срещата на
върха на Северноатланти-
ческия пакт, която се про-
веде в Лондон.

„Турция подкрепи призи-
ва на НАТО за приемане на
план за защита на балтий-
ските страни. Ние очаква-
ме от алианса аналогичен
подход и подкрепа на Ан-
кара в нейната борба сре-
щу тероризма.  За съжале-
ние, НАТО само на думи е
готов да се бори с терориз-
ма“, подчерта турският пре-
зидент, цитиран от Анадол-
ската агенция.

Ердоган съобщи, че е
взето решение за провеж-
дането на четиристранна
среща на лидерите на Тур-

мите му, Турция и САЩ ще
продължат да работят за от-
страняването на разногла-
сията по въпросите за ЗРК
С-400 и изтребителите от пе-
то поколение Ф-35

„Обсъдихме с Тръмп въп-

Обновяването на стра-
тегията за сигурност на
НАТО е неизбежно на фо-
на на заплахите спрямо
Турция, заяви вицепрези-
дентът Фуат Октай в Ан-
кара.

Без международно сът-
рудничество и общи дейс-
твия страните не могат да
отстранят предизвикател-

Планът на НАТО за отбрана на балтийските държави
няма да бъде обявен преди плановете на алианса за
защита на Турция от заплахите, включително от терорис-
тите от ПКК/ YPG. Това заяви външният министър Мев-
лют Чавушоглу.

Той отхвърли твърденията, че Анкара е направила от-
стъпки при обсъждането на плановете на НАТО за отб-
рана на Прибалтика.

„Твърденията за отстъпки не отговарят на действител-
ността“, каза Чавушоглу.

Турция е готова да сключи двустранни и многостран-
ни договори с всички държави в Източното Средиземно-
морие, с изключение на гръцката част на Кипър.

Турция планира до
2023 г. да увеличи дела на
родното производство в
отбранителната промиш-
леност до 75%.

Стратегическият план
на Управлението за
отбранителна промишле-
ност за периода от 2019
до 2023 г. предвижда
предаването на нови
технологии на силите за

роси свързани с НАТО и ре-
гиона. Засегнахме и въпро-
сите, по които нашите по-
зиции се различават. Съот-
ветните институции в двете
страни също така ще про-
дължат работа по С-400 и

Ф-35“, каза турският прези-
дент.

Той също така потвърди
готовността на Турция да
увеличи стокообмена със
САЩ до 100 милиарда до-
лара годишно.

Мевлют Чавушоглу:
Няма да правим компромиси
заради Прибалтика

Обновяването на стратегията на НАТО

ствата, с които се сблъск-
ва международната общ-
ност. Това засяга също та-
ка заплахите от тероризъм
и миграционната криза, от-
беляза Октай.

„Лидерската среща на
НАТО в Лондон отново де-
монстрира значението на
мисията на алианса. На
форума турският прези-

Оръжейна индустрия ще задоволява
75% от нуждите на армията

сигурност. Също така ще
бъдат разширени експорт-
ните възможности, се
казва в документа.

Планът предвижда
разработването на нови
видове отбранителна
продукция с разширени
технически възможности.

До 2023 г. в Турция ще
се появят центрове за
оценка на киберзаплахи-

те. Предвижда се Турция
да си сътрудничи с най-
малко две страни в
сферата на отбраната.
Турските оръжейни ком-
пании също така могат да
разчитат на държавна
подкрепа. За осъществя-
ването на посочените
цели правителството ще
отпусне 242 милиона
турски лири.

дент призова съюзниците
да бъдат искрени, когато
става дума за борбата с
тероризма. Не трябва да
се забравя, че границите
на Турция са граници на
НАТО“, подчерта вицепре-
зидентът, цитиран от Ана-
долската агенция.

Съюзниците в НАТО ще
бъдат много по-силни, ако
бъдат солидарни в борба-
та с общите предизвика-
телства, добави той.

Фуат Октай се спря и
на разногласията за разг-
раничаването на морска-
та зона в Средиземно мо-
ре. Историческият мемо-
рандум между Турция и Ли-
бия за разграничаване на
морските граници в Сре-
диземно море беше рати-
фициран от турския парла-
мент. Този документ ще до-
несе мир в Средиземно
море и ще укрепи връзки-
те между Анкара и Трипо-
ли, отбеляза вицепрези-
дентът.

е неизбежно
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урция и Гърция
при наличие на
добра воля могат
да решат пробле-
мите в двустран-

В Турция е утвърден подписаният
с Либия Меморандум за взаимно
разбирателство във връзка с де-
маркацията на морските зони в Из-
точното Средиземноморие.

Текстът на Меморандума, под-
писан на 27 ноември между Тур-
ция и правителството на национал-
ното съгласие в Либия, бе публи-
куван на 7 декември в официал-
ния вестник на турското правител-
ство „Ресми Газете“.

Гърция взе реше-
ние да изгони посла-
ника на Либия в Ати-
на заради подписва-
нето на меморандума
за взаимно разбира-
телство с Турция за
демаркиране на мор-
ските зони в Източно-
то Средиземноморие.
Това заяви гръцкият
министър на външни-
те работи Никос Ден-
диас, цитиран от све-
товните агенции.

Либийският посла-
ник беше извикан в
гръцкото външно ми-
нистерство, където
беше информиран за
решението на гръцко-
то правителство. Той
трябва да напусне
страната в течение на
72 часа.

„Решението на Гър-
ция е предизвикано
от позицията на пра-
вителството в Трипо-

Подписаният между Тур-
ция и Либия Меморандум
за разграничаване на мор-
ската граница в Средизем-
но море е важен полити-
чески успех на Анкара в
Източното Средиземномо-
рие, се казва в коментар
на Анадолската агенция.

Документът беше подпи-
сан на 27 ноември и обна-
родван в турския държавен
вестник на 7 декември. Ан-
кара в продължение на
много години се бори за
своите права в Източното
Средиземноморие като се
опира на международното
право.

В началото на първото
десетилетие на новото хи-
лядолетие в Източното
Средиземноморие бяха от-
крити богати находища на
природен газ.

действия на Турция.
Двете страни се съгла-
сиха да продължат
обсъждането на мерки-
те за укрепване на
доверието“, каза Мицо-
такис.

По думите му, труд-
ности в отношенията с
Анкара е имало, има и
ще има. „Но всички
проблеми в двустран-
ните отношения могат
да бъдат разрешени
при наличието на доб-
ра воля у двете стра-
ни“, каза Мицотакис.

Ò
ните си отношения.
Това заяви гръцкият
премиер Кириакос
Мицотакис, коменти-
райки срещата си с
турския президент
Реджеп Тайип Ердоган,
която се проведе в
рамките на форума на
НАТО в Лондон.

„Повдигнах въпроси,
свързани с последните

Турция публикува Меморандума с
Либия за Източното Средиземноморие

Целта на меморандума е защи-
тата на правата на двете страни,
които произтичат от международ-
ното право.

Освен Турция и Либия, Източно-
то Средиземноморие включва Си-
рия, Ливан, Израел, Египет, Гърция
и Кипър. Определянето на морски-
те граници е изключително важно,
особено след като в региона бяха
открити богати находища на пет-
рол и газ.

ли. Тази стъпка е
свързана с това, че
Либия не се подчиня-
ва на правилата, ус-
тановени от Гърция“,
каза Дендиас.

Той уточни, че ре-
шението за изгонване
на посланика не озна-
чава прекратяване на
дипломатическите от-

Турция обърка плановете на Гърция в Средиземно море
Кипърските гърци, игно-

рирайки правата на кипър-
ските турци и неразреше-
ния кипърски конфликт,
подписаха договор с Еги-
пет (2003 г.), Ливан (2007 г.)
и Израел (2010 г.) за дели-
митация на морските гра-
ници. Турция и Турската ре-
публика Северен Кипър се
обявиха против тези спо-
разумения, нарушаващи
правата на кипърските тур-
ци. Освен това споразуме-
нието между кипърските
гърци и Египет ощетява
правата на Турция върху
континенталния шелф.

Анкара призова страни-
те от региона да се въз-
държат от ратификацията
на тези споразумения, но
Египет и Израел игнорира-
ха този призив. Ливан от-
каза да ратифицира зара-

ди спорните територии с
Израел.

Източници в турското
МВнР съобщават, че кипър-
ските гърци по време на
преговорите със страните
от региона за делимитация
на морските граници пред-
ставят целия остров за те-
хен. Едновременно с това
принципът за равна отда-
леченост не се взема за
основа при определяне на
границата на континентал-
ния шелф и изключителни-
те икономически зони.

Подписаният между Тур-
ция и Либия меморандум
разруши плановете на Гър-
ция и кипърските гърци. За
това свидетелства реакци-
ята на Атина, Никозия и
Кайро.

Борбата в Източното
Средиземноморие може

да продължи дълги години.
Турция е изпълнена с ре-
шимост да продължи сво-
ята борба в региона на
дипломатическото и бойно
поле.

Президентът Реджеп Та-
йип Ердоган и външният
министър Мевлют Чавушог-
лу многократно са заявя-
вали, че Анкара е готова за
диалог с всички държави в

региона, без кипърските
гърци, които не са призна-
ти от Анкара.

Меморандумът като ця-
ло може да бъде смятан за
политически успех на Ан-
кара. Въпреки че той не
разрешава всички споро-
ве, той има важно значе-
ние за укрепването на тур-
ските позиции в Средизем-
но море.

ношения с Триполи.
По-рано министъ-

рът беше заявил, че
либийският посланик
трябва до 6 декември
да представи в МВнР
текста на подписания
Меморандум. В проти-
вен случай Атина зап-
лаши посланика с ек-
спулсиране.

Гърция изгони либийския посланик
заради Меморандума

Àòèíà è Àíêàðà ìîãàò äà ðåøàò
äâóñòðàííèòå ñè ïðîáëåìè
Àòèíà è Àíêàðà ìîãàò äà ðåøàò
äâóñòðàííèòå ñè ïðîáëåìè
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въпроси. Предизвикателст-
вата, с които се сблъсква
организацията са многооб-
разни. Руската кибер-наме-
са в западните демокрации,
стремежът на Китай да ку-
пи европейска инфраструк-
тура, безразсъдните усилия
на Вашингтон да подкопае
либералния ред, възходът
на популизма в Европа, те-
роризма и бежанската кри-
за са сред тях. В същото
време възниква въпросът
"какъв съюзник е Турция".

Роден да се противопос-
тави на съветската запла-
ха, НАТО, засегнато от вът-
решни разколи, не може да
реши как трябва да се от-
нася към Русия днес. След
края на Студената война
трансатлантическият съюз
се разшири в Източна Ев-
ропа и Кавказ, вместо да
си сътрудничи с Москва.
Русия отговори на разши-
ряването на НАТО с воен-
ни интервенции в Грузия
през 2008 г. и Украйна през
2014 г. В същото време рус-
кият президент Владимир
Путин се опитва да засили
влиянието на страната си
върху Близкия изток, Се-
верна Африка, Балканите,
Източното Средиземномо-
рие, Черно море , Балтий-
ския регион и Азовско мо-

Бурханетин ДУРАН

ре. Руснаците не само за-
пълват един вакуум на
власт, който САЩ оставят
след себе си, но и умело
навигират в конфликти на
интереси между европейс-
ките нации и съюзниците
от НАТО.

Присъединяването на
Крим през 2014 г. породи
опасенията за руския екс-
панзионизъм в Източна Ев-
ропа и Прибалтика. Моск-
ва продължава да подкре-
пя крайно десните движе-
ния и левия популизъм в Ев-
ропа. И все пак съюзници-
те в НАТО не могат да се
договорят относно естест-
вото на руската заплаха и
подходящия отговор на нея.
Би било безсмислено и не-
възможно да се приемат
доктрините от епохата на
Студената война върху съ-
ветската заплаха, основава-

щи се на твърдението, че
Русия се стреми да заоби-
коли Европа. Русия, която
няма развити сектори ос-
вен енергетиката и военна-
та промишленост, не е на-
растваща сила. Единствена-
та страна, която може да
предизвика САЩ в дългос-
рочен план, е Китай. Оттук
и усилията на Вашингтон да
намали разходите за защи-
та на Европа (в момента 35
милиарда долара годишно)
и да инвестира в Азиатско-
Тихоокеанския регион, за
да сдържа Пекин.

Съединените щати вече
се намесват в три горещи
ключови точки: статута на
Хонконг, уйгурския въпрос
и изкуствените острови на
Китай в Южнокитайско мо-
ре. Шарл Мишел, новият
президент на Европейския
съвет, се притеснява, че Ев-

ропейският съюз може да
понесе „съпътстващи щети“
при настъпването на „сту-
дена война“ между САЩ и
Китай. Въпреки че Великоб-
ритания, балтийските стра-
ни и източноевропейците са
нетърпеливи да се отнасят
към Русия като към "общ
враг", то Германия и Фран-
ция са склонни да виждат
Москва като партньор.
Междувременно Вашингтон
оказва натиск върху Берлин
заради закупуването на
руски природен газ – така,
както Турция е изправена
пред жестоки критики за
закупуването на руската
система за ПВО С-400.

Някои западни чиновни-
ци определят Турция като
ненадежден съюзник. Дру-
ги казват, че турците са не-
желани партньори, призо-
вавайки за отстраняване-

то на страната от органи-
зацията. Те казват, че сбли-
жаването на Турция с Ру-
сия, чрез закупуването на
системата С-400, нахлува-
нето в Северна Сирия, за-
едно с ескалиращото нап-
режение в Източното Сре-
диземноморие, са основа-
ние за това решение. Тур-
ците от своя страна са ра-
зочаровани от своите съ-
юзници в НАТО, които не
успяха да подкрепят Турция
по въпроси, свързани със
Сирия, включително по
въпроси като тероризма и
имиграцията, и тяхната ак-
тивна подкрепа за защита
на хората от YPG - сирийс-
кия клон на терористична-
та организация ПКК. Всъщ-
ност на хоризонта се за-
дава нов спор преди лиде-
рите на НАТО да се срещ-
нат в Лондон тази седми-
ца. В отговор на намере-
нието на Вашингтон да бло-
кира определянето на YPG
като терористична едини-
ца, Турция просто наложи
вето на плана за отбрана
на Балтийско море. В дей-
ствителност турците не са
против Балтийския план за
отбрана. Но те очакват съ-
юзът да изрази солидар-
ност с Турция, когато ста-
ва дума за терористични
заплахи.

НАТО трябва да преоце-
ни стратегическата си ми-
сия и да вземе предвид
проблемите на сигурността
на Турция. Както каза гене-
ралният секретар Йенс
Столтенберг, „Турция е мно-
го важна за НАТО. За да
разберем това, трябва
просто да погледнем кар-
тата“.

Много неща едновремен-
но се случват на междуна-
родната арена. Няколко дни
подред се коментира въпро-
сът с импийчмънта на До-
налд Тръмп. Дълго време се
обсъждаше въпросът с Брек-
зит. Остава да видим дали
американските войски ще
напуснат Сирия или не. По-
добни интензивни и слож-
ни прояви обикновено не
позволяват на наблюдатели-
те да видят голямата карти-
на, се казва в анализ на вес-
тник „Сабах“.

Турция също предприема
забележителни стъпки в ре-
гиона. В международния
дневен ред на Анкара има
два основни въпроса: теро-
ристичният коридор, който
въоръжените отряди на ПКК
(YPG) се опитаха да устано-
вят в Северна Сирия, и стра-
тегическия отпор в Източ-
ното Средиземноморие.

Едновременното решава-
не на тези два въпроса из-
прави Турция пред сериоз-
ни геополитически рискове.
На сирийската „сцена” САЩ

-годишният во-
енен съюз НА-
ТО е изправен
пред нови
стратегически

Значението на турско-либийското споразумение
действат като спонсор на
ПКК/YPG и се противопос-
тавят на Турция. В същото
време сирийските власти се
опитват да разширят зона-
та си на влияние. Русия ра-
боти заедно с Башар Асад.
Иран също обедини сили с
режима.

Междувременно в Източ-
ното Средиземноморие се
появи нова енергийна сдел-
ка без участието на Турция.
САЩ, Израел, Египет, Гър-
ция и кипърските гърци се
споразумяха да си сътруд-
ничат, за да попречат на
сондажните дейности на Ан-
кара в търсене на енергий-
ни източници около Кипър.
Европейският съюз също се
противопостави на турски-
те усилия и заплаши стра-
ната със санкции.

Въпросът за Либия, ма-
кар и на пръв поглед да
няма отношение, създава
рискове в Източното Сре-
диземноморие. Подкрепя-
ното от ООН правителство
беше подложено на атака
от генерал Халифа Хафтар,

когото Обединените араб-
ски емирства, САЩ и Из-
раел поддържат. В отговор
легитимното правителство
на Либия поиска помощ от
Турция за възстановяване
на мира и стабилността и
в отговор получи полити-
ческа и финансова подкре-
па от нея.

Политиците в Анкара раз-
глеждат тези събития като
част от един и същ процес
и обмислят стратегия за ед-
новременното решаване на
всички спорове. Турция ми-
нимизира заплахата от те-
роризъм в Северна Сирия
с помощта на операция
„Мирна пролет“. Районът
между Тал Абяд и Рас ал Айн
вече е под турски контрол.
По този въпрос Турция склю-
чи споразумения със САЩ
и Русия.

Малко след това Турция
и Либия сключиха морско
споразумение за да проме-
нят баланса на силите в Из-
точното Средиземноморие.
Двете държави предприеха
решителна стъпка, като обя-

виха изключителна икономи-
ческа зона. Това споразуме-
ние също беше безпреце-
дентно в историята на от-
ношенията на Турция с ней-
ните морски съседи. Оче-
видно сделката блокира
ефективно прилагането на
сходно споразумение меж-
ду Гърция, Египет и кипърс-
ките гърци. В същото време
тя засилва правните аргу-
менти на Турция по отноше-
ние на нейните сондажни и
сеизмични изследователски
дейности в Източното Сре-
диземноморие.

Това стана причина за

силната реакция от страна
на Египет и Гърция относно
последните действия на Тур-
ция. Тяхното безсилие оба-
че не може да попречи на
двете морски държави да
определят своите граници.
Турският външен министър
Мевлют Чавушоглу съобщи,
че „ще последват още” спо-
разумения и че „Турция ще
проведе подобни разгово-
ри с останалите средизем-
номорски държави”. Оста-
ва да видим коя е следва-
щата страна, с която Тур-
ция ще подпише морско
споразумение.

„Ñàáàõ“: Òóðöèÿ î÷àêâà ïîâå÷å
ñîëèäàðíîñò îò ñúþçíèöèòå
â ÍÀÒÎ
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отук те са основа-
ли над 10 хил. фир-
ми в Турция - си-
рийските бежанци,
които са също и
предприемачи, съз-

В сирийските райони,
прочистени от терористи с
подкрепата на турската ар-
мия, са се завърнали 370
хиляди бежанци. Това обя-
ви говорителят на турското
Министерство на вътрешни-
те работи Исмаил Чатаклъ.

Представител на ведом-
ството съобщи също така,
че от 11 ноември от Турция
са депортирани 59 чуждес-
транни терористи.

ïðåäïðèåìà÷è è äàíúêîïëàòöè

370 хиляди бежанци са
се завърнали в Сирия

През ноември в селски-
те райони на страната са
проведени общо 8409 анти-
терористични операции, в
градовете – 1480.

„В хода на операциите в
източна и югоизточна Тур-
ция са неутрализирани 124
терористи, задържани са 19
ятаци на ПКК, разрушени
са 281 скривалища, където
са се укривали бойците“, от-
беляза Чатаклъ.

дават работни места и до-
ри увеличават турския из-
нос.

За мнозина сирийци
Мехмет Течан е най-важни-
ят човек в Турция - той е
заместник-директор на
професионалното училище
"Остим" в Анкара и помага
на сирийските бежанци да
си намерят работа. Той под-
помага тяхната интеграция,
утешава ги, говори с потен-
циални работодатели, бори
се срещу предразсъдъците.

Сирийците са
предприемчиви

Отношението към нами-
ращите се в Турция 3,7 ми-
лиона сирийски бежанци е
напрегнато, припомня "Ди
Велт". По този повод Течан
казва, че сирийците тряб-
ва да напуснат Турция са-
мо ако самите те искат то-
ва. "Турция печели от това,
че сирийците работят в
страната", добавя той. И
колкото по-добре тези хо-
ра са интегрирани на тру-
довия пазар, толкова по-
добре е това за турската
икономика. "Те не са само
бежанци, те са предприе-
мачи, клиенти и данъкоп-
латци", казва Течан.

Това се потвърждава и
от проучванията, които со-
чат, че за осем години си-
рийците са основали над
10 000 фирми в Турция -
средно с по 7 работници
или служители. А тъй като
сирийците са по-експортно
ориентирани от турците, те
не само създават нови ра-
ботни места, но и осигуря-
ват по този начин нови въз-
можности за турската вън-
шна търговия. Данните со-
чат, че само 31 процента
от турските фирми изнасят
своя продукция в чужбина,
докато при сирийците то-
зи дял надхвърля 55%. Ед-
но от обясненията е, че си-
рийските фирми предпочи-

тат да изнасят стоките си,
понеже им е трудно да про-
бият на турския пазар.

Първоначално само
малка част от предприяти-
ята бяха готови да назна-
чават бежанци официално,
спомня си Течан. В най-доб-
рия случай ставаше въпрос
основно за работа на чер-
но - защото така на фир-
мите им излизаше по-евти-
но. Сирийците в Турция по-
лучават разрешително за
работа само в провинция-
та, в която са регистрира-
ни - предимно в градовете
в близост до сирийската
граница. Тъй като обаче в
големите градове като Ис-
танбул има повече работ-
ни места, сирийците се

принуждават да работят
без регистрация, т.е. неза-
конно в сфери, за които не
е необходима квалифика-
ция - като сезонни работ-
ници, в строителството, в
производството и шиваш-
ката промишленост.

От това печелят всички
Това не само води до

спад в заплатите на турс-
ките работници, но и пос-
тавя бежанците в тежка си-
туация. Те работят без
здравни осигуровки, без
разрешително за работа,
без възможността да пра-
щат децата си на училище.

Именно в тези случаи се
намесва Течан, който из-
дирва черноработниците и
предупреждава работода-
телите им, че наемането по
този начин се преследва от
закона. Той се опитва да
ги убеди да изпращат си-
рийците на обучение в не-
говото училище, тъй като
това е изгодно и за двете
страни: професионалното
училище поема една чет-
върт от разходите за зап-
лата, а предприятието по-
лучава накрая квалифици-
ран служител. Сирийците
на свой ред получават въз-
можността да се регистри-

рат на място, щом могат
да докажат, че са назначе-
ни на работа.

Официалната позиция
на правителството е, че си-
рийските бежанци могат да
останат в Турция. Управля-
ващата Партия на справед-
ливостта и развитието
твърди, че връщането в ро-
дината трябва да става на
доброволен принцип. Но
зад кулисите политическо-
то ръководство в Анкара
действа различно: Ердоган
е решен да премести два
милиона сирийски бежан-
ци от Турция в Северна Си-
рия. Затова и той влага тол-

кова усилия в офанзивата
в Северна Сирия.

През октомври изтече
срокът, в който пребивава-
щите нелегално в Истанбул
сирийски бежанци трябва-
ше да напуснат града, връ-
щайки се обратно в про-
винциите, където са били
регистрирани. По сведения
на правозащитни организа-
ции е имало и депортации,
посочва "Ди Велт".

Държавата трябва
да прави повече

Повечето хора, с които
Мехмет Течан разговаря,
искат да останат в Турция.
"Те са се устроили тук с це-
ната на положени огромни
усилия и не искат нито да
се връщат в Сирия, нито
да заминават за Европа",
уверява той. Но за успеш-
ната им интеграция, което
включва професионалното
обучение и устройването
им на трудовия пазар, те
се нуждаят от подкрепата
на държавата. А тя не мис-
ли дългосрочно и перспек-
тивно - в най-добрия слу-
чай правителството подк-
репя такива проекти само
за ограничен период от
време - не си поставя дъл-
госрочни цели, посочва
зам.-директорът на профе-
сионалното училище "Ос-
тим" в Анкара.
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Ï
тър по пътя Балъкесир-Из-
мир завиваме наляво от та-
белата Гьолязъ и напредвай-
ки още 5 км стигаме до се-
ло Гьолязъ на брега на езе-
рото Улубат. Селото и езе-
рото толкова много си под-
хождат, че са вплетени ед-
но в друго, а античното се-
лище Аполйонт е в самото
село. Село Гьолязъ  и езе-
рото Улубат много често са
обхванати от мъгла. Дълбо-
чината на езерото е само
два метра и затова водите
са мътни. Бреговете са об-
расли с тръстика, на места
ще видите жени плетящи ри-
барски мрежи и лодки, кои-
то създават впечатлението
за интересно и симпатично
крайморско село. На мал-
кото островче свързано с
мостче към селото ще ви-
дите кафенета, джамия и хо-
ра, просто стоящи на сян-
ка. За да вникнете в дейст-
вителната красота на село-
то трябва да обиколите ост-
ровчето и малките селски
улички. Все още се виждат
останки от крепостните сте-
ни на античното селище Ла-
педиум, камъните от което
са използвани за градинс-
ки огради или основи на къ-
щите. Селяните отглеждат
маслини и круши, но истин-
ското им препитание е ке-
ревитът от езерото, който е
вид сладководен рак, ска-
рида. До национално осво-
бодителната война селото е
било гръцко и сегашните жи-
тели в по-голямата си част
са дошли от Солун при раз-
мяната на населението и са
научили рибарския занаят
тук. В езерото виреят ша-
ран и дребната риба феки.

В ляво на входа на село-
то ще видите ресторанта
„Аполионт“, където можете
да похапнете от вкусната ри-
ба и раци. Също вляво се
намира голяма църква, чии-
то покрив и стени вече ги
няма, но стените са запазе-
ни. Макар че е обявено за
резерват, в селото още не
са извършени археологичес-
ки разкопки и затова имате
чувството, че където и да по-
сегнете ще се натъкнете на

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници: БТА,

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

ървата ни спирка
преди да влезем в
Бурса е езерото Улу-
абат.

На 35-ия киломе-

дръжки от стомни, керамич-
ни парчета и други антични
находки. И наистина освен
няколко нови сгради, цяло-
то село отразява миналото
и продължава неговото съ-
ществуване.

Друга специфичност на
езерото Улубат е приютява-
нето на прелитащите птичи
ята. Птиците, които обика-
лят в триъгълника Маняс Да-
лян Улубат в периода на раз-
множаване престояват в Ма-
няс,но за прехранване оти-
ват в Улубат. Езерото е ес-
тествен птичи рай, но на
брега му е построен Специ-
ален рай за птици от при-
родолюбителя Мустафа Бил-
гич на 5 км по пътя за Из-
мир. На 10 декара площ

фори потвърждават това
становище.

За минералните извори
съществува една тъжна, но
с щастлив край легенда.
Любимата дъщеря на упра-
вителя на областта през ви-
зантийския период Текфур
се разболяла от неизлечи-
ма болест и легнала на лег-
ло. Всички известни лека-
ри се събрали, но не могли
да я излекуват и за да прик-
рият своя неуспех и да я
отдалечат от хорските очи
я изпратили на този мине-
рален извор, за да умре.
Но от водите на извора, къ-
дето девойката се къпела
всеки ден, се излекувала и
оздравяла. От тогава се
твърди, че изворът е лече-
бен. Според научните дан-
ни водата на извора Ойлат
е радиоактивна, наситена с
калциев сулфат. Водата се
събира от различни изво-
ри, но най-важният е пото-
кът над старата баня с 3

Áàãðèòå íà ðåãèîíà Áóðñà

хиляди куб метра в минута
дебит. Тази вода е лечебна
за ревматизъм, безплодие
и бъбречни заболявания.
Радиоактивните свойства
способстват за снижаване
на високо кръвно налягане.

Друга природна красота
тук е рекичката Ойлат, под-
хранвана от снежните води
на Улудаъ и изворите нао-
коло. Долината на рекичка-
та е прекрасно място за от-
дих и почивка с водопадите
си и прясната риба.

По пътя срещаме едно
разхвърляно село нарече-
но Хилмие,което много при-
лича на черноморските се-
ла. С малките и големи хо-
тели и пансиони Ойлат мо-
же да посрещне повече от
хиляда туристи. Ресторан-
тите приготвящи специфич-
ните за този район Инегьол-
ски кюфтета, с баниците и
гювеча си са много прив-
лекателни за посетителите.

За да отидете до Муста-
факемалпаша без да влиза-
те в Бурса продължавате по
пътя за Измир още 80 км. В
миналото общината е била
гръцко село, сега е извест-
на със сладкиша си, носещ
нейното име. Исторически-
те забележителности не са
известни, но минералните
извори лекуват от редица
болести. Водопадът Суучту
е много красив, обграден с
дъбови и борови дървета
Местността е тиха и спокой-
на, чуват се само птичи гла-
сове и ромона на водата. В
края на седмицата местно-

Мустафа бей е устроил чиф-
лик за отглеждане на пау-
ни, но в курниците се раз-
въждат и патки, яребици и
гълъби и много други видо-
ве птици. Друга част на чиф-
лика е предназначена за от-
глеждане на различни рас-
тителни видове.

В околностите на Бурса
непременно трябва да по-
сетите и минералните изво-
ри Ойлат. Той се намира на
27 км от община Инегьол по
пътя за Ескишехир. Стръм-
ният път е обрасъл с боро-
ви и дъбови дръвчета. От-
носно историята на мине-
ралните извори Ойлат ня-
ма общо становище, но ос-
танките в близкото село Са-
адет показват, че изворите
са били използвани още
през римско време. Стара-
та баня, използвана днес
само за жени, със стените
и басейните си прилича мно-
го на римските бани. Отк-
ритите римски монети и ам-

то население  пристига тук
за пикник и отмора, наслаж-
давайки се на природните
цветове и причудливи фор-
ми на скалите.

Минералните извори
Тюмбюлдек са с температу-
ра на водата 52 градуса, ко-
ято е и питейна и лечебна
за ревматизъм, кожни и
стомашни заболявания. Пос-
троена е баня с два купола,
а 35 къщи се използват от
кметството като пансиони.

Друго забележителност
на община Кемалпаша е и
пещерата Айва йини недалеч
от село Доаалан на 30 км
разстояние, в която проти-
ча рекичката Карадонлу, об-
разуваща около 30 малки и
големи вира. Сталагмити и
сталактити в най-различни
форми, интересни траверте-
ни придават загадъчна ат-
мосфера на вътрешността на
пещерата. Ако ви интересу-
ват можете да видите и вка-
менелостите от различни жи-
вотни, обитаващи района
преди 15 милиона години.

Недалеч от община Мус-
тафакемалпаша се намира
едно антично селище, къде-
то разкопките все още не са
започнати. Откритите в ра-
йона статуи и други архео-
логически останки се изла-
гат в малкия музей на гра-
да. През месец септември
всяка година тук се устрой-
ват летни тържества. Ако по-
сетите този район, непремен-
но опитайте и кашкавалено-
то кюфте, което е специали-
тетът на града.
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Çà ñèëàòà íà ìàé÷èíàòà îáè÷
Преди години публику-

вах разказ на писателя Ге-
орги Райчев, внушен му от
Асен Разцветников, за тре-
вожно събитие през Пър-
вата световна война,  ко-
ето сметнах, че е станало
с една баба от нашия край,
очаквала сина си от фрон-
та. Тогава  чрез община
Горна Оряховица по теле-
фона ми се обади Хризан-
тема Рашева от  с. Боте-
во, Врачанско. Тя каза, че
от нейната баба Мария Ра-
шева е слушала подобен
разказ за нейния  съпруг.
Бих искал да споделя то-
ва тревожно събитие.

Както във всяко село по
време на Първата светов-
на война, така и в общи-
ната на село Искрово се
получава писмо, в което се
съобщава, че полкът, в
който служат мъжете  от
селото, се отличил в пос-
ледните големи боеве, но
дал и жертви  По-нататък
се изброяват имена: тези
и тези - починали, други -
ранени, трети паднали в
плен, а накрая Борко Ло-
занов - изчезнал безслед-
но.

След прочитане на пис-
мото новината  бързо дос-
тига  до опечалените до-
мове.  Надвечер по цяло-
то село се чуват писъци и
припевен женски плач. Са-
мо в дома на Борко е ти-
хо и тъжно, като при ис-
тински мъртвец. Там са
мaйка му - баба Ринка,
двете му снахи, жени на
по-големите му братя -
Нейковица и Лозаница, и
децата. Натъжени, снахи-
те се заемат да утешат ста-
рата, като й обясняват как-
во е това  "безследно из-
чезнал" - загубил се, не го
знаят къде е... Тогава ня-
ма защо да се плаче нап-
разно: може да е пленен,
без да са го видели друга-
рите му, може да е забяг-
нал някъде... На война
всичко става.

Изплакала очите си и
повтаряща името на най-

малката си рожба, bаба
Ринка най- -накрая млък-
ва, след като думите на
снахите вдъхват  вяра в ду-
шата й: Жив е Борко! Още
повече че преди седмица
тя получи писмо от него -
здрав бил, добре бил, ча-
кали вече скоро да се за-
върнат у дома.

Старата взема тояжка-
та и се запътва към църк-
вата, където се трупат ве-
че и други зачернени май-
ки и жени. Тя забравя
всичко, което по-рано е
вълнувало сърцето й: ра-
бота, дом, имот, снахите и
децата, дори за двамата си
по-големи синове дума не
отронва. Ходи по селото,
вади от пазвата скътано-
то Борково писмо и моли
хората да го прочетат.

Така дочаква края на
войната. Пристигат си оце-
лелите от селото, както и
двамата по-големи синове
- читави и здрави. Те пот-
върждават писмото - из-
чезнал, но не споделят, че
хора от Борковата рота ви-
дели на кръста на общия
гроб  и неговото име. При-
веждат глави братята - по-
гинал е малкият. Опитите
да подготвят старата отда-
леч не успяват. Тя се раз-
сърдва, разплаква - Бор-
ко е жив, а те са лоши:
смъртта му желаят, жив ис-
кат да погребат брата си.
Оставят я на мира. Към
края на втората година
братята поделят бащиния
си имот на два дяла. Баба
Ринка се разплаква: "Ами
Борко? Ами делът му? И
него ли ще вземете... Мис-
лете, че пред Борко ще от-
говаряте, когато си дойде.
Близо е времето, така да
знаете".

Всяка вечер старата ля-
га с надеждата, че в полу-
нощ ще почука някой на
вратата, ще скочи тя, ще
отвори и Борко ще падне
на ръцете й. Сутринта из-
лиза на двора, гледа на
три страни пътищата дали
не идва странник от дълъг

път, не се ли връща Бор-
ко. Вкъщи всички й гово-
рят да се примири, съсе-
дите  я гледат  как от жал
ума си губи и скоро ще
угасне. От всички свои на
нейна страна е само най-
голямата дъщеря Неда, ко-
ято е женена в съседното
село Мокрено, на час път
от тяхното. Още през вой-
ната  баба Ринка спохож-
да дъщеря си, поплакват
си за Борко  и сами се
утешават: - Жив е Борко,
кога да е, все ще си дой-
де. Същото е и след вой-
ната. Не повярват само
майката и сестрата Неда.
През тези две години не
минава празник, старата
да не тръгне към Мокре-
но"- При Неда отивам: ще
я питам, може писмо да е
получила от Борко". Отна-
чало синовете се сърдят,
спират я, а после махват
с ръце: нека върви, щом
иска. Нека се тешат двете
с празни приказки.

Така изминава и третата
година. Наближава краят на
Коледните пости баба Рин-

ка става всеки ден все по-
неспокойна: този път няма
разминаване - за Коледа
вкъщи ще е Борко. Към
края на декември стисват
студове. Срещу Бъдни ве-
чер  небето се заоблачава
и запрехвркват едри пар-
цали сняг. Баба Ринка стя-
га опинците  и се приготвя
за път. "- При Неда ще ида.
Сън сънувах тази нощ: Бор-
ко си иде... Откъм Недкина
страна е пътят му... Може
вест да й е допратил... Иде
си, ви казвам!" Големият
син Лозан я спира, но тя
издебва момента, когато
всички са залисани около
закланата свиня,  и тръгва
към Мокрено по прекия ко-
ларски път, по който ясно
личат в снега следите на
дърварски коли. Снегът ва-
ли и става все по-дълбок,
Уморената жена стига би-
лото, но горе я среща буен
вятър, очите й се напълват
със сняг. Тя се олюлява, по-
оправя се и пак тръгва. Ско-
ро загубва пътя, продължа-
ва напосоки и усеща как
все повече отмаляват кра-

ката й, които вкочанясват
и затъват до колене. Ста-
рата се подпира на тояж-
ката и посяда да си почи-
не. Пред очите й се мяркат
много хора, които се сто-
пяват като насън. Остава
един - далеч, далеч - гази
през снега право към нея.
"Той е? Той е!.... Борко! Че-
до!... и чува мил жадуван
от години глас: "Мамо... Ма-
мичко! ... Ти ли си тук, ма-
мичко?... Старата протяга
вкочанените си ръце и усе-
ща как две силни ръце я
грабват и понасят над сне-
га....

Късно през нощта  у Ло-
занови залайват псетата и
млъкват изведнъж. Трябва
да е Нейко, който отиде да
търси майка си. Някой от-
варя и поглежда, че той си
иде и я носи на ръце. Но
когато пътникът приближа-
ва, те виждат не Нейко, а
висок мъж, брадясал и с
другоземска шапка на гла-
ва.  - Честита ви Коледа,
хора! - казва странникът и
внася в стаята вкочанени-
те мощи на майка си.

 През септември 2012 г.
в читалнята на регионал-
ната библиотека "П. Р.
Славейков" във Велико
Търново акад. Благовеста
Касабова представи кни-
гата на поета Йордан Ку-
шев "Дървото на живота"
пред негови почитатели в
препълнената зала. Един
от тях бях и аз, пишещият
тези редове, който позна-
вах поета преди много
време, когато се интере-
суваше от ритмичните
стъпки ямб, хорей, дактил
и беше почнал да реди
първите си стихове.

Веднъж с радост про-
четох във в. Български пи-
сател, бр. 3, 1994 г., че ка-
то първа  дебютна детска
книга за  1993 година наг-
рада е получил  и Йордан
Кушев от секция  "Лите-
ратура за деца" към Съю-

Ïîåò, äîâåðåíèê íà äåöà è âúçðàñòíè
за на българските писате-
ли . Това беше книгата
"Огънче гори". След по-
малко от година  на бял
свят се появи "Вятърко
вълшебен", в която  "Има
думи смешни - каламбури
/ всичко може да им се
притури./ Може като слън-
це да не греят, /но въз-
можно е да те разсмеят./
Има думи, носещи обиди.
/Те порязват като речни
миди./ Но  добрата дума
е като злато -  скъпа е
през зима и през лято".
Йордан Кушев познава
детската психика. Касабо-
ва пише: "Стихът му е лек
и занимателен.Образите и
идеите, проблемите и из-
водите се приемат неусет-
но и често подсъзнател-
но". През месец май 1995
г. писателите Стефан Поп-
тонев, Благовеста Касабо-

ва, композиторката Дора
Драганова и  поетът Йор-
дан Кушев гостуваха в До-
ма на учителя в Горна
Оряховица и посредством
него последните двама за-
радваха ученици от начал-
ните класове със свои ли-
тературни и музикални
произведения за деца.
Стефан Поптонев и Бла-
говеста Касабова се ока-
заха редактори на всички
негови книги за деца и
възрастни, за което им ос-
тава завинаги благодарен.
От "Огънче гори" до днес
притежавам всичките  7
книги за деца и 6 за въз-
растни на поета Йордан
Кушев.

Йордан Кушев е роден
в град Будапеща, Унгария,
през 1935 г., а детството
и юношеството си прекар-
ва в с. Поликраище. След

гимназиалното си образо-
вание в Горна Оряховица
завършва Висшия финан-
сово-стопански институт
"Д. А. Ценов", Свищов.  Ця-
лата му трудова дейност
е протекла като иконо-
мист  в градовете Ямбол,
Горна Оряховица и Вели-
ко Търново, където живее

от 1974 г. и  е
икономист в
Окръжна ди-
рекция "На -
родна просве-
та". Кушев е
член на Съю-
за на Българ-
ските писате-
ли .  Негови
стихове има в
читанките от І
до ІV клас,  а
по някои от
тях  са компо-
зирани хоро-
ви песни, дру-
ги са четени
по Българско-
то  национал-

ното радио и Българска-
та национална телевизия.

Днес Йордан Кушев ни
гледа от отвъдното и се
радва на детския интерес
към неговите книги.

Страницата подготви
Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица
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След успеха на френс-
кото издание на Деня на
тангото през 2018-a,
организаторите продъл-
жават инициативата да
посвещават отбелязване-
то на празника.

Прожекторите сега се
насочват към Германия,
дала на тангото неговия
най-важен инструмент,
музикалната му душа -
бандонеона. Изобретен е

Проф. Боян Биолчев
взе наградата "Хеликон"
Проф. Боян Биолчев е
тазгодишният носител на
авторитетната литератур-
на награда "Хеликон" за
нова българска художес-
твена проза. Отличието
получи за книгата си
"Преселението"."Отдавна
имах историята в себе
си като белетристична
плънка. Всяка книга си
има час на раждане като
човек. Ако не е написана
добре, си има и време
за смърт… Всичко е в
очите и в сърцето на
читателя".

Гергана Лаптева
разказва за контра-
стите на Южна Америка
В новата си книга -
"Врата на боговете",
Гергана Лаптева от
Българския антарктичес-
ки институт събира
истории, преживявания и
легенди от Южна Амери-
ка. Тя нарича Боливия,
страна на контрастите.
Един вълнуващ разказ,
който води читателите
към най-красивите места
в Южна Америка -
водопадите Игуаси и Рио
де Жанейро, древната
столица на инките Куско,
загадъчният Мачу Пикчу
и плаващите острови
Урос в Перу.

:

Íàêðàòêî

Âèðòóîçúò Ðîáè
Ëàêàòîø ùå
ñâèðè â ÍÄÊ

След бляскави успе-
хи в Концертгебау, Кар-
неги Хол, Сантори Хол
и Операта в Сидни, на
14 декември Кралят на
циганската цигулка ще
свири в НДК. Заедно с
ансамбъла си от чудес-
ни джаз музиканти и
симфоничен оркестър
той ще поднесе един
уникален концерт - ек-
стремен микс от кла-
сика, джаз и чардаш.

Ексцентричен, вир-
туозен и артистичен,
Роби Лакатош очаква с
ентусиазъм срещата си
с българската публика.
Той ще свири за пръв
път в София заедно със
своя ансамбъл и Ор-
кестъра на Classic FM
Radio. Аранжор и ком-
позитор, Лакатош е
продължител на леген-
дарната фамилия Биха-
ри, която развива спе-
цифичен стил, вдъхно-
вен от циганската му-
зика и съчетаващ ор-
наментиката и духа на
класиката , джаза и
чардаша. "За мен кон-
цертът е да дишаш за-
едно с публиката", каз-
ва той. ç

ßíèñ Ïàëàâîñ ïðåäñòàâÿ ñáîðíèêà "Øåãà" â Ñîôèÿ

ÍÈÌ ïðåäñòàâè äðåâíè
íàõîäêè è íîâè îòêðèòèÿ

Сред експонатите са
микенска керамика от къс-
ната бронзова епоха, злат-
ни пръстени от Калиакра
и изключително ценни ви-
зантийски монети. Откри-
ването е на 12 декември
от 16.00 ч. в Кръглата за-
ла на Националния исто-
рически музей.

През 2019 г. археолози-
те от Националния исто-
рически музей проведоха
археологически разкопки
на 16 обекта и два терен-
ни обхода.

Географският обхват се
разпростира от Дунавска-
та равнина до Родопите
през Черноморското край-
брежие, включително Ви-
тоша, Плана планина и
Тракийската низина. Про-
учените обекти са от раз-

през 19-и век от Хайнрих
Банд за църковна и
популярна музика. Прене-
сен от германски емиг-
ранти, бандонеонът дости-
га до Буенос Айрес,
където става инструмент
на аржентинското танго.

В солов концерт днес
германският бандонео-
нист Михаел Долак ще
сподели своята любов
към бандонеона. Ще

разкаже историята му
чрез едно музикално
пътешествие от Рудните
планини в Германия до
бреговете на Рио де ла
Плата в Латинска Амери-
ка. Ще звучат класическа
музика, традиционни
германски мелодии,
много танго, включително
композиции на Карлос
Гардел и Астор Пиацола.

Михаел Долак е сред
най-успешните и талант-

ливи бандонеонисти в
Германия днес. През
2004 г. съосновава една
от най-известните евро-
пейски танго формации,
Cuarteto Rotterdam, с
която регулярно обикаля
Европа, свирейки на
концерти, милонги и танго
фестивали. За германския
дух на Деня на тангото
ще допринесе и мястото -
залата на Гьоте-институт
на ул."Будапеща" 1. ç

Нашумелият гръцки пи-
сател Янис Палавос прис-
тига в България за премие-
рата на сборника с разка-
зи "Шега", изд. "Колибри".
Една дълбоко затрогваща и
поетична книга, чиито ис-
тории съблюдават крехка-
та граница между живота
и смъртта, надеждата и от-
чаянието, истинската любов
и фетишизма. Събитието ще

ситет "Аристотел" и управ-
ление на културата в Атин-
ския университет "Панди-
он". Автор е на два сбор-
ника с разкази, преводач
на Уилям Фокнър и Джек
Лондон. Прозата му е бо-
гата на символи, отличава
се с кипяща жизненост и
драматизъм, смело прими-
рява реалното с модернис-
тичното. ç

×åñòâàìå Äåíÿ íà òàíãîòî
íà 11 äåêåìâðè

се състои на 12 декември
от 19.00 ч. в Камерната за-
ла на Младежкия театър в
присъствието на Иван Ге-
нов, преводач на книгата,
Яна Букова, писател, поет
и преводач.

Янис Палавос е роден
през 1980 г. във Велвендо?
до Козани, Северна Гър-
ция. Завършва журналис-
тика в Солунския универ-

личен характер като: се-
лищни и надгробни моги-
ли, антични и среднове-
ковни крепости и селища.

За първи път ще бъде
показан най-впечатлява-
щият предмет от гробните
дарове - масивен златен
пръстен. Открит в средно-
вековната морска столица
- Калиакра, под ръковод-
ството на доц. д-р Бони
Петрунова.

Пръстенът е от извест-
ния "Калоянов тип", но с
много по-детайлна и изящ-
на украса по халката ,
изображение на гълъб,
надпис и монограм на им-
ператорската фамилия в
Константинопол. Той е от-
крит в един от гробовете
на наследник на Палеоло-
зите, Господин на Калиак-

ра и вероятно родственик
на Балик и Добротица (из-
вестни в историята като
владетели на Добруджан-
ския деспотат през XIV
век). Уникалната находка
разкри името на погреба-
ния - Георги, както и знат-
ното му потекло.

Изключително рядка
монетна находка от късно-

антична и средновековна
крепост - "Балък Дере", те-
риторията на Ивайловг-
рад, е един от акцентите
в изложбата. Монетното
съкровище - 6 монети на
Алексий I Комнин, отсече-
ни през 1081 г., е открито
от Ивайло Кънев, главен
уредник в отдел "Археоло-
гия" в НИМ. ç
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Турският президент
Реджеп Ердоган обяви
плановете на Анкара за
териториите в Северна
Сирия, които турската
армия контролира след
офанзивата южно от
границата, пише Евро-
нюз, цитиран от Епицен-
тър.

"Ние ще финансираме
преселването на бежан-
ците", каза Ердоган по
държавната телевизия,
като коментираше вари-
ант, в който други държа-
ви не искат да се вклю-
чат в плана. Конкретни
дати за осъществяване
на намеренията не бяха
обявени.

Турция започна воен-
на офанзива срещу
кюрдските отряди в
Северна Сирия, като
използваше свои войни-
ци и подкрепяни от
Анкара отряди бунтовни-
ци. В резултат беше
поставена под турски
контрол територия от
около 120 на 30 км. По-

Ñïîðåä Ïóòèí è Åðäîãàí çîíàòà
çà ñèãóðíîñò òðÿáâà äà ñå çàïàçè

Íàêðàòêî

:

Хиляди хора демонстрираха
вчера в Марсилия, Южна

Франция, срещу пенсионната
реформа, предлагана от

правителството. От петък
Франция е скована от

транспортна стачка. Столица-
та Париж и много други

градове са в плен на транс-
портен хаос. Голяма част от

влаковете не се движат.
Властите искат преминаване-
то към универсална пенсион-

на система, базирана на
точки. Това ще сложи край на
пенсионните привилегии, от
които се възползват редица

работници.

Ñåâåðíà Êîðåÿ å èçâúðøèëà
èçïèòàíèå íà ðàêåòåí äâèãàòåë

На 7 декември Северна
Корея е извършила изпита-
ние на ракетен двигател на
полигона Сохе, заяви южно-
корейският министър на от-
браната Джон Кьон-ду, ци-
тиран от АП.

Сеул изразява дълбока
загриженост от изпитание-
то на двигателя и неотдав-
нашното изстрелване на ба-
листична ракета в морето,
се казва в съобщение на
канцеларията на министъра.

Снимки  Пресфото БТА

Гърция
внесе възражения в ООН заради
споразумението между Турция и
Либия за разграничаване на
морските пространства, като
посочи, че споразумението
нарушава международното
право. Това съобщи правителст-
веният говорител Стелиос
Пецас. Това споразумение бе
съставено недобросъвестно,
каза Пецас пред журналисти.
Миналата седмица Гърция
изгони либийския посланик
заради споразумението между
Турция и Либия за морските
зони в Средиземно море.
Американската армия
подготвя най-голямото си
учение в Европа от 25 години.
Планира се във връзка с
учението на Стария континент
да бъдат изпратени допълнител-
ни 20 000 войници, заяви
американският ген. Кристофър
Каволи, командир на американ-
ските сухопътни сили в Европа.
Близо деветте хиляди американ-
ски войници, разположени в
Европа, също ще участват в
учението "Дифендър-Юръп 20".
В него ще вземат участие общо
37 000 войници. То ще се
проведе през май и юни в 10
европейски държави, а изпра-
щането на войници и оръжия в
Европа ще започне през
февруари.

Òóðöèÿ ùå íàñåëè 1 ìèëèîí ñèðèéñêè
áåæàíöè â ïðåâçåòèòå òåðèòîðèè

Това е първата официална
външна оценка на изпитани-
ето, което Пхенян определи
като "много важно". Север-
нокорейската национална
академия на отбранителни-
те науки заяви, че то ще ока-
же "важно влияние върху
промяната на стратегическа-
та позиция" на КНДР.

Американската диплома-
ция се опитва от месеци да
разреши кризата около се-
вернокорейската ракетна

Реджеп Ердоган заяви, че Турция ще напусне Сирия само когато
другите чужди държави напуснат и не преди да елиминира "всички

терористи в района". "Когато вие си тръгнете, когато изчистим всички
терористи в района, тогава ще си тръгнем", подчерта турският лидер.

Броят на жертвите след  изригването в понеделник на вулкан на
новозеландския о. Уайт достигна шест души. Предполага, че освен

шестте потвърдени жертви са загинали още 8 души, които са затрупа-
ни под вулканичната пепел на острова. Изригването ще има сериозни
последици за туризма в новозеландския град Уакатане, използван

като база от туристите, които посещават о. Уайт.

програма. Пхенян обаче ис-
ка Вашингтон да направи от-
стъпки до края на годината.
Северна Корея е намеквала,
че може да се откаже от дип-
ломацията и да се върне към
изпитанията на ядрени оръ-
жия и междуконтинентални
балистични ракети, ако САЩ
не спазят този срок, отбе-
лязва АП. Според експерти
Пхенян вероятно ще избере
извеждане на сателит в Кос-
моса вместо изпитание на
междуконтинентална балис-
тична ракета, защото може
да продължи да се позовава
на суверенното си право да
развива мирни космически
технологии. ç

Юрий Лужков  почина на 83-
годишна възраст. По данни на
агенция "Интерфакс" Лужков е
починал в клиника в Мюнхен,
Германия, където се намирал за
операция на сърцето. Роденият
на 21 септември 1936 г. в Мос-
ква Лужков беше избиран три
пъти за кмет на руската столица
- от 1992 до 2010 г.
Кметът на Москва Сергей Со-

бянин потвърди информацията за
кончината и изказа съболезно-
вания на роднините и близките
на покойния. "Напусна ни Юрий
Михайлович Лужков. Искрено съ-
жалявам, че вече го няма този
енергичен, жизнерадостен човек,
който оглавяваше Москва в
сложния постсъветски период и
направи много за града и граж-
даните му. Моите съболезнова-
ния на роднините и близките",
написа Собянин в Туитър.
Юрий Лужков бе изявен прия-

тел на България и направи мно-
го за развитието на двустран-
ните отношения. ç

рано Турция обяви, че ще
насели на тези земи 2
млн. от сирийските
бежанци, които живеят
на нейна територия.

Но след като подписа
отделни сделки със САЩ
и Русия за спирането на
офанзивата, Турция
контролира значително
по-малко от планираната
"сигурна зона" с дължина
над 440 км.

На срещата на НАТО в
Лондон миналата седми-
ца Ердоган се опита да
убеди лидерите на Фран-
ция, Германия и Великоб-
ритания да подкрепят
плана му за преселване
на сирийците. Той каза,
че "една страна от НАТО
е обещала подкрепа", без
да посочва коя, а по-
рано беше обявил, че и
Катар ще съдейства.

ЕС и НАТО критикува-
ха плана на Ердоган и
военната офанзива на
Турция, която според тях
заплашва борбата с
терористите от "Ислямска

държава". Турция отхвър-
ля тези обвинения.

Русия и Турция няма
да разширяват зоната за
сигурност в Североизточ-
на Сирия, съгласувана в
рамките на меморандума
от Сочи. Това заяви пред
журналисти междувре-
менно специалният

представител на руския
президент за Сирия
Александър Лаврентиев.

Съгласно меморанду-
ма, подписан от прези-
дентите Владимир Путин
и Реджеп Ердоган, става
въпрос за конкретна
зона за сигурност, която
трябва да се запази. ç

Ïî÷èíà áèâøèÿò êìåò
íà Ìîñêâà Þðèé Ëóæêîâ
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Прекратяване на огъня
в Източна Украйна до края
на годината - за това се
ангажираха лидерите на
Украйна, Русия, Германия и
Франция на срещата на т.
нар. Нормандска четворка
в Париж, предаде Епицен-
тър. Руският президент
Владимир Путин, френски-
ят му колега Еманюел
Макрон, германската
канцлерка Ангела Меркел и
украинският президент
Володимир Зеленски  се
срещнаха в понеделник в
Париж.

Владимир Путин заяви,
че е настоял за промени
в украинската конститу-
ция, с които да се даде
специален статут на
Донбас. Руският прези-
дент заяви още, че са
необходими повече конт-
ролно-пропускателни
пунктове през фронтовата
линия за цивилни, както и
даване на амнистия на
замесените в конфликта.
На заключителната прес-
конференция Путин конс-
татира

"затопляне"
в ситуацията

около уреждането на
конфликта. Според него на
срещата е отбелязан
прогрес по много от спор-
ните въпроси. Има различ-
ни интерпретации на
отделни членове от Минс-
ките споразумения, но
няма алтернатива на този
пакет от мерки, каза
Путин. Той поиска равни
права за рускоезичното
население, което е 38 % от
населението на Украйна, с
всички останали граждани
на страната. Той подчерта,
че е предвидено от догоди-
на всички рускоезични
училища да преминат на
украински език, докато за
унгарските, румънските и
полските този срок е
2023 г. От своя страна
украинският президент
Зеленски каза, че не
вижда проблеми с използ-

Мъж застреля вчера
шестима души в чакалня-
та на болница в северо-
източния чешки град Ост-
рава, предаде Ройтерс.
Нападението бе извърше-
но в Университетската
болница малко след 7 ча-
са сутринта местно време,
каза министърът на вът-
решните работи Ян Хама-
чек.

Премиерът Андрей Ба-
биш съобщи в ефира на

Ìúæ óáè øåñòèìà â ÷àêàëíÿòà íà áîëíèöà â ×åõèÿ

Âëàäèìèð Ïóòèí íàñòîÿ ñïåöèàëíèÿò
ñòàòóò íà Äîíåöê è Ëóãàíñê äà áúäå
âïèñàí â êîíñòèòóöèÿòà íà Óêðàéíà

Пациентите и
персоналът

на Универси-
тетската

болница в
чешкия град

Острава
бяха

евакуирани
след стрелба
в чакалнята

на клиниката
по ортопе-

дия, при
която

загинаха 6
души

Íîðìàíäñêàòà ÷åòâîðêà å äîãîâîðèëà ñïèðàíå
íà îãúíÿ è èçòåãëÿíå íà âîéñêèòå îò Äîíáàñ

чешката обществена теле-
визия, че нападателят е
стрелял от близко разсто-
яние. Четирима души са
убити на място, а двама
са издъхнали по-късно от
раните си, добави той. Ня-
ма информация какъв мо-
же да е мотивът за деяни-
ето.

Хамачек и Бабиш потег-
лиха за Острава, намира-
ща се на 350 км източно
от столицата Прага. Здрав-

ното заведение е евакуи-
рано. По информация на
в. "Днес" нападението е
извършено в клиниката по
травматология в болница-
та.

По-късно бе съобщено,
че нападателят се е самоу-
бил. Полицията  каза, че е
намерила колата, с която
стрелецът е избягал от мес-
топрестъплението. Мъжът в
нея е бил открит с огнест-
релна рана в главата. ç

Президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски се споразумяха да съживят
мирния процес в конфликтната зона в Източна Украйна по време на  срещата в Париж в "нормандски

формат" заедно с френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Ангела Меркел

ването на руския език в
Украйна и че той самият е
"рускоезичен президент".

Путин съобщи, че на
срещата участниците са
приветствали

оттеглянето на враж-
дуващите сили

по три пилотни участъка на
линията на контакт в
Донбас. Руският президент
определи това като важна
крачка към деескалация на
ситуацията и към осигуря-
ване на цялостно прекратя-
ване на огъня. Участниците
в срещата са се договори-
ли за оттегляне на военни-
те сили по три допълнител-

и че съветниците от двете
страни ще работят по
детайлите на съответното
споразумение, предаде
Ройтерс. Русия и Украйна
преговарят за сключване-
то на нова транзитна
спогодба, която да замени
10-годишното споразуме-
ние, което изтича в края
на тази година. Миналата
седмица Москва заяви, че
транзитните такси, пред-
ложени от Киев, са твърде
високи.

Френският президент
Еманюел Макрон заяви,
че на срещата е бил
отбелязан напредък към
възстановяване на мира
в Източна Украйна.
Макрон каза, че след
срещата между Украйна
и Русия остават различия
по въпроса за календара
на изборите в Източна
Украйна, но двете страни
се надяват да постигнат
компромис до четири
месеца, когато се очаква
нова среща в същия
формат.

Германският канцлер
Ангела Меркел каза, че
тя и лидерите на Фран-
ция, Украйна и Русия са
дали нов импулс на
усилията за възстановя-
ване на мира в Източна
Украйна, въпреки че
остава още много работа
за вършене. "Сега ние
трябва да продължим да
работим много, много
усилено, това е несъмне-
но, но отново има им-

пулс, движение", заяви
Меркел.

Прессекретарят на
руския президент Дмит-
рий Песков каза, че
следващата среща в
"нормандски формат" ще
бъде след четири месеца
в Берлин. ç

ни участъка от фронтовата
линия до края на март.

Украинският президент
Володимир Зеленски
заяви, че е "много положи-
телно", че е възстановил
диалога с руския прези-
дент Владимир Путин, но и
че много въпроси са
останали неразрешени.
Зеленски каза, че Украйна
трябва да има пълен
контрол над източните си
райони и че няма да
направи компромис по

Зеленски, Макрон и Путин заемат местата си за разговорите в Париж. Освен четиристранната среща президенти-
те на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски имаха и среща на четири очи, която по информа-
ция на Елисейския дворец е продължила 5-10 минути. След срещата прессекретарят на украинския президент

Юлия Мендел каза, че на този етап не се предвижда да бъде обсъждан въпросът за Крим.

въпроса за отстъпване на
своя територия. Украински-
ят президент отхвърли и
варианта за федерализа-
ция на страната. Той съоб-
щи, че е договорена конк-
ретна дата за

размяна на военноп-
ленниците в Донбас -
24 декември.

Зеленски каза още, че
Украйна и Русия са "разб-
локирали" въпроса за
транзита на природен газ

Снимки Пресфото
БТА и Интернет
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íà îëèìïèéñêàòà õàðòà
Âëàäèìèð Ïóòèí: Ðåøåíèåòî íà ÓÀÄÀ ïðîòèâîðå÷è
íà îëèìïèéñêàòà õàðòà

Президентът на Русия
Владимир Путин заяви, че
решението на Световната
антидопингова агенция
противоречи на олимпийс-
ката харта и поради тази
причина Русия ще подаде
жалба в съда, съобщи БНР.
В понеделник Изпълкомът
на УАДА единодушно взе
решение да извади руски-
те спортисти от големи
международни състезания
за срок от четири години
заради манипулации на
Руската антидопингова
агенция. "Решението на
УАДА противоречи на
олимпийската харта и
имаме всички основания
да подадем жалба в КАС
(Спортния арбитражен съд
в Лозана). Има и други
съображения, но е нужно
всичко да бъде анализира-
но от специалисти и
юристи", коментира Путин.

Президентът на Русия

Русия ще подаде жалба в съда в
Лозана, заяви руският президент

Президентът на Русия Владимир Путин смята, че руските спортисти трябва да се състезават на големите междуна-
родни състезания под националния флаг, тъй като УАДА няма претенции към Олимпийския комитет на Русия

Ñòåôêà Êîñòàäèíîâà: Ñàíêöèèòå íå
áèâà äà çàñÿãàò êîðåêòíèòå ñïîðòèñòè

Председателят на Бъл-
гарския олимпийски коми-
тет и прима на световната
лека атлетика Стефка Кос-
тадинова също коментира
решението на УАДА за 4-
годишното наказание на
Русия. Легендарната спор-
тистка смята, че санкции-
те не бива да засягат ко-
ректните спортисти, а са-
мо тези, които имат дока-
зана вина.

"Винаги съм била за
твърдо и безкомпромисно
спазване принципите на
феърплея, честната игра и
коректността в спорта, ко-
ито са изцяло в духа на
олимпийските идеали. Ни-
що не може да оправдае
липсата на равнопоставе-
ност и използването на
забранени практики и ме-
дикаменти от състезатели-
те. За това изцяло подк-
репям нулевата толерант-
ност към употребата на до-
пинг, подкрепям и нетър-
пимостта към прикриване-
то и манипулирането на
резултатите от тестове.
Санкциите и рестрикциите
обаче не бива да влияят
на тези, които са били ко-
ректни в подготовката и
участието си досега", зая-
ви Костадинова.

"Моята позиция по слу-
чая остава непроменена:
още преди Олимпиадата в
Рио де Жанейро 2016 ка-
зах, че прегрешилите и не-
коректните следва да по-
несат санкции. Но нека те-
зи, които са били корект-
ни, които са се подготвяли
и състезавали според пра-
вилата, да бъдат допусна-
ти до участие на най-голе-

Президентът на БОК Стефка Костадинова смята, че само прегрешилите
и некоректните спортисти следва да понесат санкции

Легендарната треньорка
по художествена гимнастика
Нешка Робева определи ка-
то "политическо шоу" реше-
нието на Световната антидо-
пингова агенция (УАДА) да
забрани на руските спортис-
ти да участват на олимпийс-
ки игри и световни първенс-
тва за своята страна в след-
ващите 4 години. Според Ро-
бева наказанието не е спра-
ведливо. Правата на уличе-
ните в употреба на допинг
спортисти трябва да бъдат от-
немани завинаги, докато
"чистите" атлети да получат
разрешение да се състеза-
ват на големи първенства.

"Знак е, че Русия надига
глава и ще търсят всякакви
възможности да я ударят, къ-
дето могат. Русия е силна в
спорта. Само за наивниците
това решение е справедли-
во. Който следи спорта, не
може да не осъзнае, че ед-
ни рекорди не могат едните
да ги постигат с допинг, а дру-
гите без нищо. Такива свръх-
човеци няма. Да оставим то-
ва, че аз съм присъствала
на Олимпийски игри, в кои-
то нямаше допинг контрол и
знам какво ставаше в Аме-
рика - хвърчаха рекорди, взи-
маха се медали. Това е на-
истина политическо шоу. То-
ва е грозно, защото удря
млади хора, удря деца", ко-
ментира в студиото на Би Ти
Ви Нешка Робева.

"Нашият спорт например
няма никаква необходимост
от допинг. Даже допингът би
пречил. Как така ти ще уда-
риш една държава?! В такъв
случай трябва да се вземе
решение, че тези състезате-
ли се допускат индивидуал-

смята, че руските спор-
тисти трябва да се състе-
зават на големите между-
народни състезания под
националния флаг, тъй
като УАДА няма претенции
към Олимпийския комитет
на Русия. "Доколкото
разбирам, УАДА няма
претенции към Руския
олимпийски комитет и
при това положение
страната трябва да участ-
ва под националния флаг.
Такава е олимпийската
харта. По мое мнение
всяко наказание трябва
да бъде налагано индиви-
дуално. Наказанията не
може да имат колективен
характер и да се налагат
на хора, които нямат
нарушения", каза още
руският президент.

Премиерът на Русия
Дмитрий Медведев също
се изказа остро срещу
решението на Световната

антидопингова агенция
(УАДА) да накаже страна-
та с изваждане от всички
международни спортни
събития през следващите
четири години заради
нарушения на руската
антидопингова лаборато-
рия (РУСАДА). "Това е
продължение на една

антируска истерия, която
вече става хронична",
заяви Медведев, цитиран
от световните осведоми-
телни агенции.

"Имаме проблем с
допинга и това е недо-
пустимо. Трябва да пред-
приемем по-твърди мерки
за борба с този проблем

и хората, които взимат
решения за взимането на
такива субстанции. До-
пуснахме грешка, но да
не би другите страни да
са безгрешни?", коменти-
ра Медведев в ежегодно-
то си телевизионно
интервю със зрителски
въпроси. ç

Ñàìî çà íàèâíèöè òîâà ðåøåíèå
å ñïðàâåäëèâî, êàòåãîðè÷íà
å Íåøêà Ðîáåâà но да участват. Но аз съм

абсолютно убедена, че Русия
ще направи паралелни игри
и много състезатели ще учас-
тват, и големите рекорди ще
бъдат там", продължи Робе-
ва.

"Това го правят всички. Не
сме наивници. Хайде да не
правим и ние пропаганда.
Ние сме потърпевши от то-
ва. Който е хванат с допинг,
нека да му се отнемат пра-
вата, да му се отнемат зави-
наги правата. Не са един и
два случаите, в които сами-
те спортисти признават, а
държавата прикрива. Щом
като спортът стана полити-
ка, след като всички полити-
ци се снимат с шампиони-
те... От тук нататък трябва да
си вадим заключения", доба-
ви легендарната треньорка.

В момента Робева пътува
из България заедно с най-
новия си спектакъл - "Шоу
без име". "Това е спектакъл
с много имена. Тъй като ние
не успяхме да изберем име-
то, той си остана "Шоу без
име", но с много съдържа-
ние. Правя го вече трета го-
дина. Тази година в 10 града.
Събираме средства, до сто-
тинка всичко отива за под-
помагане на талантливите де-
ца на България, предимно на
спорта и най-вече на худо-
жествена гимнастика в Лев-
ски. Този клуб ръководя от
години, дал е на България
почти всички шампиони.
Много други клубове се зах-
ранват с наши състезатели,
ние ги произвеждаме", разяс-
ни Нешка Робева.

Чрез "Шоу без име" Робе-
ва и екипът й помагат и на
малката Йордана от Радо-
мир, която страда от прок-
симален бедрен дефицит. ç

мите форуми. Защото е
много тежко да лишиш
един спортист от права, ко-
гато е невинен, да го спреш
за върховното състезание,
за което се е подготвял в
продължение на четири го-
дини. Както и да го лишиш
от това да се състезава за
родния флаг и да чуе род-
ния химн при победа.  За-
това и след решението на
Световната антидопингова
агенция  преди олимпиада-
та в Рио президентът на
МОК Томас Бах предоста-

ви на всяка федерация пра-
вото да реши дали да до-
пусне руски спортисти до
своя турнир в рамките на
олимпиадата. Както е из-
вестно, в леката атлетика
наложиха вето за всички,
но в повечето спортове
имаше руски представите-
ли. Сега очаквам да се пов-
тори същото - МОК да ос-
тави всеки спорт поотдел-
но да прецени дали и кои
руснаци да допусне до
участие в Токио догодина",
каза Костадинова. ç
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07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ Сто-

ил Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Сянката на Елена"- сериал, 4 епи-

зод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Сянката на Елена"- сериал, 5 епи-

зод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.55 Киносалон БСТВ: "17 мига от про-

летта" (1973 г.) , 7 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "За историята - свободно"
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "17 мига от про-

летта" (1973 г.)
21.40 "За историята - свободно" (п)
22.40 Новини (п)
23.10 "България се събужда" с водещ Сто-

ил Рошкев (п)
01.10 "Гласове" с водещ Явор Дачков (п)
02.10 "Лява политика" с водещ Александър

Симов (п)
03.30 "Дискусионен клуб" с водещ Вели-

зар Енчев (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова (п)
06.30 Актуален коментар (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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 Гнездото на стършелите документа-

лен филм /България, 2006г./, режи-
сьор Ивайло Джамбазов

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица анимационен филм
14.50 Сребристият жребец анимационен

филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 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 Съкровище в двореца тв филм

/40 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Джинс
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 5 тв филм /12

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни предаване за здравос-

ловен лайфстайл/п/
02.15 Съкровище в двореца тв филм /40

епизод/п/
03.15 Библиотеката /п/
04.15 Законът на Дойл 5 тв филм /8

епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп.11
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: "Ягодова любов" - сериал,

еп.6
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.7 еп.29
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.2

еп.1
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп.31
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, еп.41
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с.5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу, с.14 еп.42 (последен)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.5
00.30 "Стрелата" - сериал, с.5 еп.23
01.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.7

еп.2
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп.14

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6
еп.9

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.3 - 6

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.4

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6
еп.9

10.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.16
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.12
12.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.2 еп.10
13.00 "Призрачен ездач 2: Духът на отмъ-

щението" - фентъзи, екшън, трилър
(САЩ, ОАЕ, 2011),  в ролите: Никълъс
Кейдж, Кирън Хайндс, Идрис Елба,
Виоланте Плачидо и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.5

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6
еп.10

17.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с.2 еп.11

18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.13
19.00 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно

магазинно предаване
19.30 Студио "Шампионска лига"
19.55 Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ди-

намо - Манчестър Сити
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ба-

йерн Мюнхен - Тотнъм
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 Шампионска лига, обзор
01.45 УЕФА Шампионска лига /запис/: Ат-

летико Мадрид - Локомотив Москва
03.30 "Бягство от затвора" - сериал, с.3

еп.5
04.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Любимци" /п./ - сериал
06.00 "Двама бащи, двама синове" - сери-

ал, с.3 еп.1, 2
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
09.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу (2019 пролет), еп.24, 25
10.00 "Голямата работа" - комедия (САЩ,

2016), в ролите: Мелиса Маккарти,
Кристен Бел, Питър Динклидж и др.

12.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
13.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.120

17.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 пролет), еп.26, 27

18.00 "Без пукната пара" - сериал, с.6 еп.21
18.30 "Кое е това момиче" - сериал, с.5

еп.1
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.12

еп.8
20.00 "Новите съседи" - сериал, с.5-7 еп.15
21.30 "На гости на третата планета" - сериал
22.00 Премиера: "Модерно семейство" -

сериал, с.9 еп.8, 9
23.00 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал, еп.2
00.00 "Голямата работа" /п./ - комедия

(САЩ, 2016)
02.00 "Двама бащи, двама синове" /п./ -

сериал
03.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.30 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп.20, 21

08.00 "Пожелай си нещо!" - романтичен,
драма, комедия (САЩ, 2017), в роли-
те: Шарън Стоун, Тони Голдуин, Елън
Бърстин, Фамке Янсен и др.

10.00 Телепазар
10.15 "Седем часа разлика" - сериал, еп.22, 23
12.15 Телепазар
12.30 "Историята на една русалка" - прик-

люченски, драма, семеен (САЩ, 2017),
в ролите: Кейтлин Кармайкъл, Сидни
Скошия, Джери О`Конъл и др.

14.30 "Пазители" - фантастика, екшън, прик-
люченски (Русия, 2017), в ролите:
Антон Пампушний, Санжар Мади, Се-
бастиян Сисак и др.

16.15 "Скитница" - фантастика, приключен-
ски, романтичен (САЩ, Швейцария,
2013), в ролите: Сърша Ронан, Макс
Айрънс, Джейк Ейбъл, Даян Кругър,
Чандлър Кентърбъри и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Неудържим" - екшън, трилър (САЩ,

2010), в ролите: Дензъл Уошингтън,
Крис Пайн, Росарио Доусън, Итън
Суплий, Кевин Дън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ченгето от Бевърли Хилс" - екшън,

комедия (САЩ, 1984), в ролите: Еди
Мърфи, Джъдж Райнхолд, Джон Аш-
тън, Лиса Айлбакър и др.

23.15 "Човекът, който не беше там" - крими-
нален, драма (САЩ, Великобритания,
2001), режисьор Джоуел Коен, в
ролите: Били Боб Торнтън, Франсис
Макдорманд, Майкъл Бадалучо,
Джеймс Гандолфини, Скарлет Йохан-
сон, Тони Шалуб и др.

01.45 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
еп.22, 23

03.45 "Експериментът" - трилър (САЩ, 2010),
режисьор Пол Шуринг, в ролите:
Ейдриън Броуди, Кам Джигандей, Фо-
рест Уитакър, Клифтън Колинс мл.,
Маги Грейс и др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 1
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
00.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

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

07.00 "Нора Робъртс: Точно по пладне" -
мистерии с уч. на Иван Сергей,
Емили Дьо Равин, Сибил Шепърд,
Брайън Маркинсън, Тай Олсън и др.
/п/

09.00 "Сега или никога" - комедия с уч. на
Роман Дюри, Аиса Маига, Клеман
Сибони, Рашид Джедани и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

12.00 "Любов от пръв лай" - романтична
комедия с уч. на Яна Крамер, Кевин
МакГари, Наташа Бърнет, Анна Ван
Хуфт и др. /п/

14.10 "Мистерия 101" (премиера) - кри-
минален с уч. на Джил Уагнър,
Кристофър Полаха, Престън Ван-
дерслайс, Анди Томпсън и др.

16.45 "Лара Крофт: Томб Рейдър: Люлката
на живота" - екшън с уч. на Андже-
лина Джоли, Джерард Бътлър, Киа-
ран Хиндс, Джимон Хонсу, Крис
Бари, Ноа Тейлър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3

21.00 "Хрониките на Нарния: Принц Кас-
пиан" - фантастика с уч. на Джорди
Хенли, Скандар Кейнс, Уилям Моуз-
ли, Ана Попалуей, Питър Динклидж,
Бен Барнс, Серджо Кастелито, Уо-
руик Дейвис и др.

00.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

01.10 "Живот сред сенки" - ужаси с уч. на
Джордж Макай, Чарли Хийтън, Аня
Тейлър-Джой, Миа Гот, Матю Стаг
др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 11 декември 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: "Духове по Коледа". Рабат. Темерут.
Фин. РОЛИ. "Атали". ТОРИ. Арад. Кок. Кеневир. На-
ко. Гатина. Олин. Къна. Анетол. Ва. Салол. Лирика.
Кел. Таке. Анона. Дига. Опал. Там (Игор). Нимоник.
Ноко. Рикати (Винченцо). Анод. "Нора". Илитон. Ба.
Ванел (Шарл). Латона. Дуд. НИСА. Анада ("Мечта,
наречена Анада"). Лико. Акар. Пан. Соколов (Геор-
ги). Месо. "Завинаги". Олив. Сало. "Академика".
ОТВЕСНО: "Щурите съседи". Овулоза. Ханон. "На-
лим". Радикал. Лоб. Регал. Горан. КОВО. Варива.
Отани (Бернардино). Еноли. Нето. ИТАЛА. Икили.
Она. Ларин (Иван). Кокал. Савак. Сотир. Нелеп (Ге-
оргий). Тилак. "Га". Ке (Шарл). Анати. "Анита". Амид.
Помада. ОРАЛО. Отаре. Лет (Помпоний). Колин (Вла-
димир). Канон. Сом. Теракол. Котон (Йожени). "На-
поли". Дуло. Ивана. Обада. Ик. Ватикана. "Амада".
Анева (Вихра).

Днес слаб дъжд ще вали предимно над
южните райони и части от Източна Бълга-
рия, но валежите ще са слаби, освен на места в Родопите.
Сняг ще превалява над 1600-1700 метра в части от Балкана
и над 1800-2000 метра в Родопите.

Дневните температури ще останат без съществена промя-
на, ще се задържат и мъглите в голяма част от низините и
котловините. Там ще остава и с по-ниски температури.

Валежите ще спират и в четвъртък и петък ще бъде мъгли-
во, без валежи, освен слаб ръмеж в местата с по-гъсти мъг-
ли. Температурите в низините ще остават в рамките на и
малко над обичайните за средата на декември. В планините
облачността ще бъде променлива, а температурите -  над
обичайните за сезона.

В събота ще се появи слаб до умерен западен вятър и
мъглите ще се разсеят, а температурите ще се повишават.

bTV Action, 19:30 ч., Студио "Шампионска лига"
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Жребият отреди Левски
да приеме Лудогорец на
1/4-финалите за Купата на
България. Мачовете от та-
зи фаза ще се играят на 3,
4 и 5 март 2020 година. По-
бедителят се определя в ед-
на среща. Жребият не бе-
ше дирижиран. Левски бе-
ше първият изтеглен клуб,
което отреди на "сините" да
домакинстват на Лудогорец.

ЦСКА ще приеме Ботев
(Враца), а актуалният носи-
тел на трофея Локомотив
(Пловдив) ще играе срещу
ЦСКА 1948 на "Лаута". Вто-
родивизионният Ботев (Гъ-
лъбово) пък ще домакинст-
ва на Ботев (Пловдив).

Членът на селекционния
съвет на Лудогорец Дими-
тър Божкилов определи
жребия като възможно най-

тежкия. "Ще се борим да по-
бедим. Ще ни се съберат
два поредни мача с Левски
в София, но не мисля, че
това ще окаже влияние.
Подготвени сме да играем
в такъв цикъл. Няма да ни
е леко. Това са две госту-
вания и ще се подготвим по

Çàïî÷âàò ïðåãîâîðè çà
äâóáîé Äæîøóà - Ïóëåâ

Започват преговори за дву-
бой между Антъни Джошуа и
официалния претендент Кубрат
Пулев, стана ясно по време на
пресконференцията за боксова-
та галавечер в спортната зала
"Колодрума" в Пловдив на 14 де-
кември, в която Тервел Пулев и
Дешон Уебстър ще играят за
международната титла в полу-
тежка категория, версия Светов-
на боксова асоциация (WBA).

"Днес трябва да получим
официално писмо за мача за
световната титла на IBF между
световния шампион Антъни Джо-
шуа и претендента Кубрат Пу-
лев", заяви адвокатът на българ-

"Сините" и
шампионите ще
играят на "Герена",
ЦСКА приема
Ботев (Враца)

най-добрия начин. Селекци-
ята на Лудогорец не зави-
си от мача в Лига Европа в
четвъртък с Ференцварош.
Всичко се определя от тран-
сферния пазар и възмож-
ностите. Всички турнири са
важни за нас. Такива мачо-
ве играем 7-8 години и смя-

ския боксьор Джон Уърт. Той до-
бави, че ще имат 30 дни, за да
се договори срещата, като под-
черта, че ще бъде страхотно, ако
успеят да направят мача. Джон
Уърт поясни, че ако това не се
случи, ще се премине към търг.

"В бокса има правила и те
трябва да се спазват", добави
Кубрат Пулев и припомни, че той
е официалният претендент на IBF
и следващият му мач трябва да
бъде за тази титла.  "Готов съм
да се изправя срещу всеки, кой-
то е на пътя ми, и няма значе-
ние дали това ще бъде Джошуа,
или някой друг", каза още Коб-
рата.ç

Ëåâñêè ñðåùó Ëóäîãîðåö
çà Êóïàòà íà Áúëãàðèÿ

там, че ще се представим
по достоен начин в четвър-
тък за Лига Европа и ще
преминем групите", заяви
Божкилов.

Изпълнителният директор
на Левски Павел Колев за-
яви, че вярва в успеха сре-
щу Лудогорец и очаква пъ-
лен стадион в 1/4-финалния
сблъсък за Купата на Бъл-
гария. Той си пожела сре-
щата да се играе на нацио-
налния празник - 3 март.

"Не смятам, че жребият
за Купата на България е
лек. ЦСКА 1948 показа, че
може да елиминира отбо-
ри от Първа лига. Стойнос-
тен състав, срещу който
трябва да подходим макси-
мално концентрирано и да
го отстраним", коментира
спортният директор на Ло-

комотив (Пд) Георги Ива-
нов жребият за четвъртфи-
налите.

"Много е важно да нап-
равим селекция през зима-
та, защото от състава из-
лизат Стивън Езе и Георги
Илиев. Трябва да им наме-
рим качествени заместни-
ци, които да се адаптират
бързо.

Предстоящият ни мач за
първенството срещу Левс-
ки в неделя е от голямо зна-
чение. "Сините" са серио-
зен отбор с добра тактичес-
ка дисциплина. Двубоят ще
е труден. Но аз вярвам, че
ще дойдат много хора на
стадиона и ще ни подкре-
пят.

Трябва да победим и да
излезем на второ място, за
да мислим за нещо по-се-
риозно през пролетта. Лу-
догорец в момента разпо-
лага с най-добрия отбор, но
няма да се откажем и ако
ни се отдаде възможност, ще
се възползваме от нея да
атакуваме първото място",
завърши спортният директор
на Локомотив (Пд). ç

Ботев (Пд) реагира
остро срещу

действията на Левски и ЦСКА
да вземат съответно Асен
Митков и Андрей Цой от
юношите на "канарчетата".
Наставникът на пловдивчани
Ферарио Спасов, който е и
шеф на школата, обвини
известен мениджър, че е
причина за бягството на
двамата, а също така
допълни, че няма да има
прошка за хората, които не
са лоялни към Ботев.
"Митков и Цой заминаха за
София. Преди това да се
случи, имах среща с
треньорите, защото имаше
такива индикации. Тогава
взехме решение, че ще
освободим и двамата
футболисти, дори и премина-
ването им София да се
провали. Аз съм на мнение,
че с предателство футбол не
се играе", заяви Спасов.

:

Íàêðàòêî
Арсенал сложи край
на ужасната си серия

от 9 мача без успех във
всички турнири и се върна
на победния път. "Топчиите"
направиха обрат и спечели-
ха с 3:1 при визитата си на
Уест Хям в лондонския
сблъсък от 16-ия кръг на
английската Висша лига.
Това бе и първа победа за
Арсенал под ръководството
на бившия шведски нацио-
нал Фреди Люнгберг.

Алехандро Ернандес
ще бъде съдия на "Ел
Класико"

между Барселона и Реал
(Мадрид) на 18 декември.
Реферът е свирил само един
мач на Барса този сезон -
загубата с 1:3 от Леванте,
но е недолюбван от
каталунците, защото през
2017 година не видя фаул и
не зачете редовен гол на
Жорди Алба, при които
топката беше поне половин
метър зад голлинията.

Шефовете на ЦСКА Пламен Марков (вляво) и Димитър Пенев останаха
доволни от жребия


