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ÒÓÐÖÈßДНЕС6
Министър-председателят  Кирил
Петков заяви вчера, че няколко
народни представители трябвало
да решат към кого да бъдат лоял-
ни - към партията или "към всич-
ки нас", без да конкретизира към

Ïåòêîâ çîâå
äåïóòàòè äà

çàãúðáÿò
ïàðòèèòå ñè < 3

кого точно се обръща. От ГЕРБ
и "Възраждане" обвиниха управ-
ляващата партия, че брутално ку-
пува депутати, за да подкрепят
втори кабинет с мандата на "Про-
дължаваме промяната". К
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Кипър се подготвя да въ-
веде до края на годината
национална минимална
работна заплата. Прези-
дентът Никос Анастасиа-
дис се срещна със
социалния министър и
представители на работо-
дателските и синдикални-
те организации, за да
финализира консултациите
по нея. Кипър е една от
малкото страни в ЕС, в
които няма минимална
работна заплата, валидна
за цялата икономика. Са-
мо за 9 професии е въве-
дено минимално стартово
възнаграждение от 870
евро, което се повишава
до 924 евро след 6 месе-
ца непрекъсната работа.
От въвеждането на мини-
малното възнаграждение
ще се възползва всеки
десети работещ в страна-
та. Според досегашни
неофициални изказвания
възможно е първоначално
минималната заплата да
бъде около 950 евро. ç
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Кубрат Пулев замина за
Лондон, където тази
събота ще срещне
британеца Дерек Чисора
в "O2 Арена" в битка в
тежка категория. Кобрата
бе придружаван от брат
си Тервел Пулев, амери-
канския си треньор Ибн
Кейсън и целия си щаб.
Той призна, че има опа-
сение от съдиите, защото
мачът ще е на британска
територия.  "Мотивацията
ми е малко по-различна
със същия съперник.
Готов съм да докажа, че
съм значително по-добър
от предния път. Няма
човек, който може да ми
оспори първата победа
над Чисора", заяви Куб-
рат Пулев на летище
София.

аботещите стават все по-малко в Бълга-
рия, но нарушенията на техните права
не намаляват, заявиха вчера от КНСБ при
представянето на Седмия доклад за нару-
шаване  на правата на трудещите се.

Данни от Главна инспекция по труда
показват, че реализираните проверки за
нарушения на трудовото законодателство
за 2021 г. са 40 788, а нарушенията - 187
712. Към 2020 г. броят им е бил съответ-
но 37 145 и 153 739. Всекидневно се ре-
гистрират 514 нарушения на правата на
работещите. В КНСБ са получили най-

все повече нарушени права

ирил Петков се
оплака, че от власт
го свалили, ако
перифразирам

Пената - "тоя, оня, един
трети, и Митрофанова".
Е, свали го реалното
мнозинство в Народното
събрание, но пък Елеоно-
ра Митрофанова наистина
бе причината да не
номинират Кирил П. за
нов мандат, а това все
пак е свидетелство за
влияние на чужд посла-
ник в българския "елит".

Същевременно един
чужд посланик - който и
да е той и която и дър-
жава да представлява, не
може да си позволи са-
мосиндикално да постави
публичен ултиматум на
правителството в страна-
та на пребиваване, за
това се искат указания
от "центъра", този ход не
е много учтив. Досега
подобно (но не същото)
нещо в София си е поз-
волявал само украинският
посланик Виталий Моска-
ленко и външният им
министър Дмитро Кулеба.

Предполагам, че "най-
най-важният" от нашите
съюзници е подшушнал
на Кирил П. "да дръпне
мечката за опашката" и
премиерът в оставка го е
направил. По този начин
"съюзникът" тества
мечката - докъде тя ще
стигне в реакцията си, и
мечката реагира, сега тя
има редица опции за
действие - например да
прекрати напълно иконо-
мическите отношения с
България (гориво за АЕЦ и
т. н.), да затвори консул-
ските служби за българс-
ки граждани (ще ходят до
Белград и Букурещ за
визи), да затвори посолс-
твата на двете страни в
София и Москва, да
скъса дипломатическите
отношения. И за "едните",
и за "другите" ние сме
прежалима жертва, върху
нас могат да експеримен-
тират.

Не виждам никакви
позитиви за нас от
подобни решения, освен
като македонския съпруг,
да покажем на "света и у
нас" "какви сме маже".
При всички положения,
двустранните отношения с
Русия все някога ще се
наложи да ги уредим, с
преговори и отстъпки, не
завиждам на българската
дипломация, която ще
прави това, руснаците са
много "жесткие и крутые"
преговарящи (това са
руските думи за "hard and
intransigent").

Петър ВОДЕНСКИ,

Българската агенция
по безопасност на хра-
ните (БАБХ) гони от
помещенията на ГКПП
"Капитан Андрее-
во"скандалната фирма,
която в миналото из-
вършваше граничния
фитосанитарен контрол.
Частната фирма "Евро-

Ãîíÿò „Åâðîëàá 2011“
îò „Êàïèòàí Àíäðååâî“
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лаб 2011" трябва да на-
пусне помещенията, ко-
ито заема на граничния
пункт.  Заповед за това
е издадена от директо-
ра на агенцията проф.
Христо Даскалов.

В срок от 14 дни дру-
жеството трябва да оп-
разни всички помеще-

много сигнали за неплащане на заплати,
за нарушено право на почивки и отпуски.
Секторът с най-много сигнали за наруше-
ния е леката промишленост, следван от
секторите на услугите и търговията, здра-
веопазването. < 2
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ния, които държи без
правно основание във
връзка с договор за на-
ем на граничния
пункт, както и незабав-
но да преустанови ла-
бораторната си дей-
ност на границата за-
ради конфликт на ин-
тереси.
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дипломат
(От фейсбук страницата
на автора)
Заглавието е на ЗЕМЯ
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Министерството на вътрешните работи отбеляза вчера 143 години от създаването си. По случай празника министър Бойко
Рашков връчи отличия на служители, постигнали високи професионални резултати, а в градинката до църквата "Св. Седмочис-
леници" бяха поднесени венци пред Паметника на загиналите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР.

< 4
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Работещите стават все
по-малко в България, но
нарушенията на техните
права не намаляват,
съобщи вчера вицепрези-
дентът на КНСБ Тодор
Капитанов, предаде
БГНЕС. В централата на
синдиката беше предста-
вен доклад за нарушава-
не на правата на труде-
щите се.

Данни от Главната
инспекция по труда
показват, че реализира-
ните проверки за наруше-
ния на трудовото законо-
дателство за 2021 г. са 40
788, а нарушенията - 187
712. Към 2020 г. броят им
е бил съответно 37 145 и
153 739. Това означава, че
при всяка една проверка
от Инспекцията се регист-
рират минимум четири
нарушения, каза Капита-
нов. "Няма събота и
неделя, няма Великден,
няма други официални
празници. Всички тези
нарушения са само
регистрираните, колко са
нерегистрираните, можем

Ñåêòîðúò ñ
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само да предполагаме,
сигурно са хиляди. Трудо-
вото законодателство е
едно от най-нарушавани-
те в България", подчерта
вицепрезидентът на
синдикалната организа-
ция.

Сигналите за наруше-
ния, постъпили в структу-
рите на КНСБ, са 2043 на
брой, което показва
увеличение спрямо мина-
лата година. Сигналите в
КНСБ през 2021 г. са в
сферата за неизплащане

ÊÍÑÁ: Ðàáîòíèöèòå íàìàëÿâàò,
          íàðóøåíèÿòà íå

Секторът с най-много
сигнали за нарушения е
леката промишленост -
14,4%, следван от секто-
рите на услугите и търго-
вията - 14%, здравеопаз-
ване - 9,7% и туризмът и
хотелиерството - 6,4%.
Най-голямата част от
подаващите сигнали са
между 46- и 55-годишна
възраст - 31,6%. Това е
възрастта, в която хората
стават синдикални члено-
ве и припознават синди-
ката в борбата, която
осъществява, коментира
Капитанов.

Част от сигналите за
нарушения, свързани с
неизплащането на работ-
ни заплати, са неизпла-
щане след прекратяване
на трудовия договор -
29,3%, забавяне на изпла-
щане на трудови възнаг-
раждения - 21,8% и зап-
лащане на "заплата в
плик" - 18,8%.

Най-много сигнали,
свързани с работното
време, са нарушения на
ползване на правото на
отпуск - 42,5%, полагане
на извънреден труд извън
законовите разпоредби -
25,1% и нарушения на
междудневна и междусед-
мична почивка - 13,2%.ç

Ä-ð Ñèìèä÷èåâ: Òðÿáâà äà âúðíåì
ìàñêèòå â áîëíèöèòå è òðàíñïîðòà

За завръщане на маските в
здравните заведения в жълтите
COVID зони - София, Бургас и
Варна, както и в градския транс-
порт се обяви вчера пулмологът
и депутат от "Демократична Бъл-
гария" д-р Александър Симидчи-
ев. Пред "Нова телевизия" той
коментира, че се задава нова
здравна криза и пик на корона-
вируса, а контролът трябва да
започне сега. Той заяви, че ще
предложи и двете мерки на Ми-
нистерството на здравеопазва-
нето, за да протече по-леко пан-
демията.

Решението на премиера в ос-
тавка Кирил Петков да изгони 70
руски дипломати и служители в
посолството е безотговорно и
вредно за България, се посочва в
позиция на Градския съвет на БСП
- София. Това решение показва
липса на държавническо мисле-
не и по никакъв начин не защи-
тава интереса на страната ни, каз-
ват столичните социалисти.

"Категорични сме, че точно се-
га подобни действия изострят не-
нужно и бездруго обтегнатите от-
ношения между България и Русия.

ÁÑÏ-Ñîôèÿ èñêà ñïèðàíå íà
êîíôðîíòàöèÿòà ñ Ðóñèÿ

Засилването на конфронтацията от
наша страна ще доведе до изклю-
чително тежки последици за дър-
жавата ни", се казва в позицията.

"Въпреки конфликта в Украй-
на нито една държава с изявена
антируска позиция, като САЩ и
Великобритания, дори Полша, в
чиято съседна държава се води
война, не си позволи подобни
твърди мерки срещу Русия, сти-
гащи до замразяване или до ръ-
ба на скъсване на дипломатичес-
ките отношения. Подобно дейст-
вие от българска страна е нацио-

нално предателство в историчес-
ки план спрямо изконните инте-
реси на държавата ни", катего-
рични са от "Леге" 10.

Членовете на Градския съвет
на БСП - София, настояват ръко-
водството на партията и на пар-
ламентарната група да предприе-
мат действия за спиране на кон-
фронтационния публичен дебат по
отношение на Русия, както и да
бъде изразена официална готов-
ност за конструктивно и перспек-
тивно развитие на българо-рус-
ките отношения.ç

на работни заплати -
27,5%, работно време,
почивки и отпуски -
22,8%, неспазване на
осигурителни права -
17,7%, здравословни и
безопасни условия на
труд - 15,1%, нарушения
на колективно трудово
договаряне - 11%, нару-
шения на синдикални
права - 4%, сигнали за
нарушения, свързани с
използването на социал-
ни мрежи от работниците
и служителите - 1,8%.

От стр.1
През 1990 - 1992 г.

бях посланик в Анкара.
Тогава получих указания
по шифъра, че с цел
"декомунизация" трябва
да предложа кои дипло-
матически и технически
сътрудници да бъдат
отзовани от посолство-
то. Аз реших и отгово-
рих, че съставът на
посолството е много
малък за огромния обем
работа, която ни предс-
тои за изграждане
наново на двустранните
отношения с Турция
след "възродителния
процес", че всички
колеги са професиона-
листи в сферата си на
дейност и предложих не
да се съкращаваме, а
да се изпратят допълни-
телно още хора.

Е, за това неизпълне-
ние си платих цената,
отзоваха ме и ме увол-
ниха в София - ходих на
борсата на труда (и
това го имам в биогра-
фията си), без да изпра-
щат нов посланик в
Анкара, като де факто
нивото на представител-
ност на дипломатически-
те ни отношения - без
да го обявяваме офици-
ално - се понижи на
временно управляващ,
но турците тогава разби-
раха какъв батак е у
нас с държавното
управление и не ни се
разсърдиха. Но пък
колегите - дипломати в
Анкара, а и в София,
оцениха по достойнство
моето колегиално пове-
дение. Предполагам, че
сега по подобен начин
руските колеги на Мит-
рофанова ще оценят
начина, по който тя
застана зад тях, тя стана
герой. Достойно ест…
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При новите подварианти на
Омикрон хората вдигат темпера-
тура, после тя спада и мислят,
че всичко е минало, но пак я
вдигат. И така няколко пъти. При
срещалите се с вируса или вак-
синираните заболяването няма
да е тежко", отбеляза медикът.

"В момента се намираме в
"подножието" на поредната въл-
на, отлагането на ваксинацията
няма да доведе до нищо добро.
Всички научни данни показват, че
поставянето на бустер намалява
риска от хоспитализации и смърт".
Това посочи проф. д-р Георги Мо-

меков, дфн, в интервю - част от
кампанията "Плюс мен" на МЗ за
популяризиране на ползите от
ваксинацията срещу COVID-19.

Към момента в страната има
около 30% ваксинирани гражда-
ни срещу COVID-19, каза проф.
Момеков. "Въпреки че Омикрон
протича по-леко в сравнение с
Делта, не трябва да забравяме,
че се касае за вирусно заболя-
ване, при което рискът от хос-
питализация и смърт е многок-
ратно по-висок от този при се-
зонния грип", каза още проф. Мо-
меков.çД-р Александър Симидчиев

В централата на синдиката бе представен Седмият доклад на КНСБ за
нарушените трудови права

Снимка КНСБ

"Това е шокиращо, но не мо-
же да се спре дотук. Логично е
не само обществото, но и ком-
петентните институции да по-
искат от г-жа Бориславова фак-
ти и доказателства, тъй като се
хвърля едно обвинение, наст-
ройват се определени групи от
обществото.

Едно лице, облечено във
власт, трябва да знае, че кога-
то хвърли подобно обвинение,
трябва да представи доказател-
ства." Така коментира проф.

Александър Маринов пред "Бъл-
гария он Ер" твърденията на на-
чалника на кабинета на Кирил
Петков, че български политици
и общественици получават по
4000 лв. месечно от Русия.

"Внушението е, че това пра-
вителство, което е в оставка и
което иначе е перфектно, бя-
ло, чисто, като детска сълзи-
ца, някой му пречи, прави зло-
вещи заговори да го събори.
Това трябва да се елиминира",
каза той.ç

Ñúâåòíèê íà Ðàäåâ ÷àêà
äîêàçàòåëñòâà îò Áîðèñëàâîâà
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Ïåòêîâ çîâå äåïóòàòè äà
çàãúðáÿò ïàðòèèòå ñè

"Няколко души трябва
да решат към кого им е
лоялността - към тяхната
партия и лидер, който не
е изпълнил обещанието
към народа, или към
всички нас, да имаме
отговорност към България,
да имаме шанса да не
влезем в политическа
криза. Всеки един от тях
носи отговорността за
собствените си решения".
Това заяви вчера минис-
тър-председателят в
оставка Кирил Петков по
време на честванията за
празника на МВР относно
действията по съставянето
на второ правителство с
мандата на "Продължава-
ме промяната" (ПП).

Междувременно напус-
налата партия "Възражда-
не" народна представител-
ка Елена Гунчева обяви,
че е получила покана от
ПП за преговори за
подкрепа за програмата
на проектокабинета на
Асен Василев. "Аз ще
изчакам да видя какво
последно ще кажат, но

почти 99% съм убедена, че
ще гласувам против такъв
кабинет", каза Гунчева,
цитирана от БГНЕС.

Премиерът не се свени
да говори публично за
това, че ще търсят 121
депутати, все едно депута-
тите са стока, която се
продава в магазините.
Тези хора са национални
предатели и престъпници,
заяви лидерът на "Възраж-
дане" Костадин Костади-
нов на пресконференция в
БТА. "Неоспорим факт е,
че управляващите се
опитват да купуват депута-
ти. Петков ми се обади, за
да поиска подкрепа за
издигане на Рашков за

шеф на КПКОНПИ",
съобщи партийният лидер.
Ние няма да го подкре-
пим поради същата при-
чина, поради която не
подкрепяме и главният
прокурор да определя
прокурорите, които ще го
разследват, добави той.

"Най-мащабното купу-
ване на гласове в истори-
ята се провежда в българ-
ския парламент. Освен
пари за отцепници се
предлагат колосални суми
да не влязат да гласуват
в пленарната зала. Така
са се вкопчили в тази
власт, че не забелязват
какво с случва около тях."
Това заяви в партийната

Îò îïîçèöèÿòà
îáâèíèõà
"Ïðîäúëæàâàìå
ïðîìÿíàòà", ÷å
êóïóâàò ãëàñîâå
â ïàðëàìåíòà

централа на ГЕРБ предсе-
дателят на партията Бойко
Борисов, докато се хвале-
ше с изборната победа в
Нова Загора.

На свой ред вътрешни-
ят министър в оставка
Бойко Рашков репликира
задочно Борисов, като
заяви, че такива като него
нямат морално право
въобще да говорят за
избори.

Рашков добави, че
търговията с гласове е
създадена в партийни
централи, които прибира-
ли пари от своите обръчи
от фирми, за да подкупват
с тях най-бедните избира-
тели.ç


Íà òîçè äåí

СЪБИТИЯ
 1415 г. - Ян Хус е изго-

рен на клада като еретик.
 1785 г. - Доларът е обя-

вен за национална валута на
САЩ.

 1868 г. - Четата на Ха-
джи Димитър и Стефан Кара-
джа преминава река Дунав и
навлиза в България край село
Вардим.

 1885 г. - Луи Пастьор
прави първата ваксинация на
човек, като спасява ухапано
от бясно куче дете. Това бил
9-годишният елзасец Жозеф
Майстер.

 1928 г. - Прожектиран е
първият напълно озвучен филм
- "Светлините на Ню Йорк" на
режисьора Браян Фой.

 1988 г. - Пожар на пет-
ролната платформа "Пайпър Ал-
фа" в Северно море отнема жи-
вота на над 120 работници.

 1990 г. - Петър Младе-
нов подава оставка, като пред-
седател (президент) на Репуб-
лика България след обществен
натиск заради изречената фра-
за "По-добре е танковете да
дойдат".

РОДЕНИ
 1844 г. - Иван Гюзелев,

български просветен деец
 1859 г. - Вернер фон

Хейденстам, шведски писател,
Нобелов лауреат през 1916

 1907 г. - Фрида Кало,
мексиканска художничка

 1913 г. - Живко Ошав-
ков, български социолог

 1923 г. - Войчех Яру-
зелски, президент на Полша

 1929 г. - Тончо Жечев,
български литературен критик

 1940 г. - Нурсултан На-
зарбаев, президент на Казах-
стан

 1946 г. - Джордж Уокър
Буш, 43-ти президент на САЩ

 1946 г. - Силвестър Ста-
лоун, американски актьор и ре-
жисьор

 1975 г. - Фифти Сент,
американски рапър

 1980 г. - Ева Грийн,
френска актриса и фотомодел

ПОЧИНАЛИ
 1535 г. - Томас Мор, ан-

глийски философ
 1854 г. - Георг Ом, нем-

ски физик
 1893 г. - Ги дьо Мопа-

сан, френски писател
 1895 г. - Стефан Стам-

болов, български революцио-
нер и държавник

 1962 г. - Уилям Фокнър,
американски писател, Нобелов
лауреат през 1949

 1989 г. - Янош Кадар,
министър-председател на Ун-
гария

 1991 г. - Антон Югов,
министър-председател на Бъл-
гария

 2008 г. - Нона Мордю-
кова, съветска и руска кино-
актриса

 2009 г. - Василий Ак-
сьонов, руски писател

 2020 - Енио Мориконе,
италиански композитор

Социалистите са по-скоро
оптимисти за съставянето на ка-
бинет с първия мандат, заяви  за-
местник-председателят на пар-
ламентарната група на "БСП за
България" Филип Попов в ефира
на БНТ. По думите му нещата,
които обединяват сегашните пар-
тньори във властта, са повече
от тези, които ги разделят. "В
противен случай нямаше смисъл
да правим опит за съставяне на
кабинет и продължаване живота
на този парламент. Политиките,

Ñîöèàëèñòèòå ñà îïòèìèñòè çà ñúñòàâÿíåòî íà êàáèíåò
дица други", обясни Попов.

"За БСП е важно да запазим
темпото в социалната област.
Като социална партия, ние ис-
каме да защитим интереса на
широк кръг от българската об-
щественост. Беше прието да
продължи политиката по реор-
ганизация на пенсионната сис-
тема.

В коалиционното споразуме-
ние първата стъпка е извърше-
на сега от юли, а следващата
ще бъде от октомври". Това за-

яви народният представител от
"БСП за България" проф. Румен
Гечев в ефира на BG on AIR.

"Ние сме национално отго-
ворна партия и за нас е важно
кое е по-полезно за държавата
ни.

Защото някои казват, че за
социалистическата партия щеше
да е по-добре да скъса конеца
и да отиде на избори, но това
щеше да означава хвърляне на
страната в хаос", коментира де-
путатът от левицата.ç

"ПП все още не могат да раз-
берат, че загубиха властта", зая-
ви пред БНР социологът от Изс-
ледователски център "Тренд" Еве-
лина Славкова. "Тези 121 депута-

Ñîöèîëîã: ÏÏ âñå îùå íå ìîãàò äà
ðàçáåðàò, ÷å çàãóáèõà âëàñòòà

ра в двуполюсно положение - хем
искат да отидат на предсрочни из-
бори, от друга страна, си казват
- как ще управляваме в толкова
трудни времена, каквито предс-
тоят зимата и есента", коментира
Славкова в предаването "Преди
всички".

"Позицията на ИТН е много не-
достойна. След като си направил
купища поразии - в очите на ня-
кои добри, в очите на други - ло-
ши, отново да кажеш - искаме да

седнем пак с вас да управлява-
ме, е несериозно, показва лип-
сата на политически опит", отбе-
ляза още в анализа си Славкова.

"Когато си реализирал първи
успешен вот на недоверие в де-
мократичната история на Бълга-
рия, отдръпване назад и подкре-
па за друг кабинет на ПП би било
истинско самоубийство", смята
Евелина Славкова, според която
това не може да се обясни на
електората.ç

ти няма да направят много лека и
приятна работата на кабинет на-
чело с Асен Василев. Всичко ще
бъде толкова на косъм, на ръба,
че реализирането на всички за-
ложени политики, част от които
са много адекватни, няма да бъде
увенчано с успеха, който ПП очак-
ват", изтъкна Славкова. Според
нея опозицията смята, че се оти-
ва на предсрочни избори, че ПП
няма да могат да реализират то-
зи мандат. "Опозицията се нами-

Евелина Славкова

които ни обединяват, в голяма
част вече бяха анонсирани -
борбата с корупцията, съдебна-
та реформа, продължаване на
пакета социални мерки в помощ
на българските граждани и биз-
неса", коментира Попов.

"Сега залагаме срок от по-
ловин година, защото това е ми-
нималният срок да бъдат изпъл-
нени най-належащите за Бълга-
рия законопроекти - по Плана
за възстановяване и устойчи-
вост, бюджета за 2023 г. и ре-

Продължаваме да говорим с абсолютно всички депутати, които искат да видят нашата програма, заяви премие-
рът в оставка Кирил Петков

Снимка БГНЕС
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Липсата на валежи със
стопанско значение е
причина за по-ниски
добиви в началото на
жътвената кампания в
равнинната част на Севе-
розападна България. "В
Балкана и Предбалкана
даже порои ги влачиха, а
при нас в равнината валя
само 1 - 2 пъти, а количес-
твото беше не повече от 2-
3 литра на квадратен
метър, което си е нищо.
Към момента жънем по
350 - 400 килограма от
декар, защото житото
просто е прегоряло от
липсата на влага", разказ-
ва Иван Тодоров, който
отглежда зърнени култури.

Положението е такова
в почти всичките крайду-
навски общини на терито-
рията на област Враца.
"Гледаш класа, че е едър,
но първите зърна са
оронени, а върха му
изглежда буквално като
изгорен. Говорих с колеги
от района на Бяла Слати-
на. И там е така, въпреки
че при тях уж падаха
някакви валежи, но явно
не са достатъчно, при
положение че тази зима
при нас нямаше и прашин-
ка сняг", обяснява още
Иван. Сега единственото,
което се моли, е да не
падат градушки, защото
миналата година половина-
та зърно беше обрулено
няколко дни преди да бъде
ожънато.

Учудващо, жътвата на
пшеница започна доста
рано тази година. Така е и
в Пловдивско. Пшеница,

ечемик, рапица - всичко е
готово. Първите резултати
обаче не са толкова
обнадеждаващи, сигнали-
зират зърнопроизводите-
ли.  Това, което се вижда-
ше на полето, бяха едни
много красиви посеви с
огромни класове, но с
вкарването на комбайните
настъпиха и първите
изненади. "Братята са
отпаднали, няма никакво
зърно в тях, а останалите
класове са наполовина
празни. Пшеницата, която
жънем в момента, е с
много ниско хектолитрово
тегло - около 70 - 73,
което, от своя страна е
предпоставка за нисък
добив. За сметка на това
качеството е много добро,
тъй като има такава зави-
симост. Това обаче няма
да компенсира нищо,
защото никой не дава по-
висока цена за по-добро
качество", коментира
земеделец от Пловдивско
за Агри.БГ.

Ниският добив се
дължи най-вече на липсата
на валежи в необходимото
време - в края на април,
началото и средата на
май. В този район така
жадуваният и очакван
Гергьовски дъжд липсваше.
А няма ли го, няма и добив
- така се случи и на прак-
тика.

"В момента в Пловдивс-
ко и Пазарджишко се
жъне пшеница средно
около 410 - 420 кг/дка.
Миналата година за първи
път тук имахме високи
добиви - около 700 кг/дка,

договор за наем на граничния
пункт.

В разпореждането се допус-

твото трябва да опразни всички
помещения, които държи без
правно основание във връзка с

Ïî÷èíà àêàäåìèê
Öâåòàí Öâåòêîâ,

ñúçäàë ïúðâîòî áúëãàðñêî
ìåíþ çà êîñìîíàâòè

тоест спадът е с 45%",
изчислява земеделският
производител, като доба-
вя, че лично той не е
намалявал торовата нор-
ма, с което не е лишил
растенията от храна и
растителна защита.

Спрягат се изкупни
цени на пшеница от около
600 лв./тон с тенденция за
спад. Влияние оказва и
дъмпинговият внос от
Украйна. И въпреки че
тази цена е двойно по-
висока от миналата годи-
на, тя не може да компен-
сира по-големите разходи
за производство - поскъп-
ване с 500% на торовете,
със 100% на горивата, с 20
- 30% на препаратите.
"Очаква се за следващата
година при химическата
индустрия да има 100-
процентово увеличение.
Цените на препаратите,
които ползваме сега, са
договорени миналата
година, затова се задър-
жаха и това 20-30% пос-
къпване е спекулативно.
Но от догодина ще има
100-процентово покачване
на препаратите", категори-

чен е земеделецът.
Освен това очакванията

на собствениците на
земите ще са големи.
Първо, има инфлация,
второ - покачване на
цената на зърното. Това
няма как да не ескалира
във вдигане на рентите,
които са още един разход
при формиране на себес-
тойността на продукцията.
Спрямо миналата година в
Пловдивско те са скочили
почти двойно.  "Надеждата
ни е в пролетниците. В
моя район те бяха засети
навреме. Майската суша
тръгна да ги натиска, но
пък последваха дъждове и
се оправиха. За съжале-
ние, украинският внос на
слънчоглед ще потисне
цените. Това означава, че
ние пак няма да имаме
възпроизводство, тъй като
сме торили с петкратно
по-скъпи торове. Високи
ренти, високи разходи за
торове и гориво и накрая
натиск от евтина стока,
която не се знае как е
третирана. Това е положе-
нието", леко песимистично
заключава земеделецът.ç

Æèòîòî â Ñåâåðîçàïàäà
ïðåãîðÿ îò ëèïñàòà íà âëàãà

ÁÀÁÕ ãîíè ñêàíäàëíàòà ôèðìà "Åâðîëàá 2011"
îò ïîìåùåíèÿòà íà "Êàïèòàí Àíäðååâî"

Ръководството на Селскосто-
панската академия (ССА) с прис-
кърбие съобщава за кончината на
академик Цветан Димитров, осно-
вател и дългогодишен директор на
Института по криобиология и хра-
нителни технологии към ССА.

Цветан Цветков е роден на през
1943 г. в михайловградското село
Стубел. Научната си дейност започ-
ва като студент през 1965 г. в сту-
дентското научно дружество по фи-
зика и термодинамика в Санкт Пе-
тербург в Технологическия институт
по хладилна промишленост, където
защитава и докторската си сте-
пен.Творческият му път продължа-
ва  в Института по месопромишле-
ност, където придобива научната сте-
пен Доктор на техническите науки.
През 1987 г. е избран за професор
във Висшия институт по хранително-
вкусова промишленост в Пловдив.
Научната му кариера достига своя
връх при избирането му за член-ко-
респондент през 1989 г. и академик
на БАН през 1995 г. За заслугите си
е удостоен с Doctor Honoris Causa
от Университет по хранителни тех-
нологии през 2002 г.

Академик Цветан Цветков е ос-
новател на Институт по криобиоло-
гия и хранителни технологии и не-
гов ръководител повече от 40 годи-
ни. В периода 2000 - 2006 г. заема
длъжността Председател на Нацио-
нален Център за Аграрни науки.

Името му завинаги ще бъде свър-
зано с разработване на Първото бъл-
гарско космическо меню, предоста-
вено на двата полета в Космоса с
българско участие, с което нашата
страна зае трето място в света след
страните-производители на храни за
Космоса - САЩ и Русия.

Автор е на 15 монографии, 42
патента и рационализации и над 350
научни публикации. Голяма част от
творческия му път е посветена и на
преподавателска дейност. Той е хо-
норуван преподавател в Универси-
тета по хранителни технологии -
Пловдив (1991 - 2006 г.) и в Био-
логически факултет на СУ "Св. Кли-
мент Охридски" - София. Под него-
во ръководство са защитили 28 дип-
ломанти и 30 докторанти.

Носител е на множество нацио-
нални и международни награди за пос-
тижения в областта на високите кри-
обиотехнологии. През 2005 г. е наг-
раден с орден "Стара планина" Първа
степен за изключителен принос за
развитието на космическите изслед-
вания и във връзка с 25-годишнина-
та от първия полет на българин в Кос-
моса, а през 2011 г. е отличен с Ор-
ден "Св. св. Кирил и Методий" Първа
степен за големите му заслуги към
Република България в областта на об-
разованието и науката.

Поклонението ще се състои
на 6 юли, от 11,30 часа
в Ритуалната зала на

Централните софийски гробища

Действията на държавата по
лабораторния контрол на внос-
ните храни на южната ни гра-
ница продължава. Българската
агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ) гони от помещени-
ята на ГКПП "Капитан Андрее-
во"скандалната фирма, която в
миналото извършваше гранич-
ния фитосанитарен контрол.
Частната фирма "Евролаб 2011"
трябва да напусне помещения-
та, които заема на "Капитан Ан-
дреево", информира "Свободна
Европа", като се позовава на за-
повед, издадена от директора на
Агенцията проф. Христо Даска-
лов. Срокът за изпълнение на
нареждането е 14 дни. Дружес-

ка предварително изпълнение,
което означава, че е задължи-
телно фирмата да бъде изведе-
на веднага от помещенията на
държавата. Според Заповедта
"Евролаб 2011" незабавно тряб-
ва да преустанови лаборатор-
ната си дейност на границата за-
ради конфликт на интереси.

През юни административните
съдилища в София и в Хасково
последователно отхвърлиха като
неоснователни жалбите от "Евро-
лаб 2011" срещу БАБХ, съобщиха
от Агенцията по храните. Устано-
вено е, че липсват данни и дока-
зателства Агенцията да е извър-
шила неправомерни действия сре-
щу дейността на оператора.ç

Ïúðâèòå ðåçóëòàòè îò
æúòâàòà â Ïëîâäèâñêî
ïîêàçâàò ñïàä â
ðåêîëòàòà îò îêîëî 45%

IN MEMORIAM
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Â
се повече турски
туристи искат да
посетят България.
Това е мнението на
туроператори от

южната ни съседка,
които са на посещение
във Варна. Специално за
тях беше организиран и
информационен тур с
посещение на курорти за
целогодишен туризъм,
както и на исторически
забележителности по
Черноморието.

От много години
туристите от Турция
посещават предимно
зимните ни курорти.
Расте обаче и интересът
към Черноморието ни,
отбелязва БНТ.

"България става все
по-популярна на турския
пазар, защото той се е
наситил от летния тури-
зъм, който предлагат
Анталия, Мармарис, и
турците търсят нещо
различно, в Бурса има
една голяма общност от
български изселници,
които наброяват може би
над половин милион.
Голяма част от техните
наследници вече нямат
връзка с България и
проявяват реален инте-
рес", заяви Юлиан Бонев,
член на УС на Варненс-
ката асоциация на турис-
тическите агенции.

Неждет Хамзаоглу е от
Бурса и повече от 20
години се занимава с
туроператорска дейност.

"Днес бях в Кранево.
Видях хотел много над
моите очаквания, с много
високо качество, с усмих-
нати хора. Този плаж го
няма никъде в Турция,
този пясък. Според мен
този край тук - говоря за
Варна и региона, Бургас
и Созопол, не правят
реклама в Турция за тези
курорти", допълни Неждет
Хамзаоглу, туроператор.

Срещата във Варна е
резултат от дългогодишно
партньорство между
български и турски туро-
ператори и хотелиери.

"Туроператори казаха,
че има интерес от страна
на турци, които имат
желание да посетят
нашето Черноморие, но
за съжаление, нямат
достатъчно информация.
Това ни наведе на мисъл-
та да организираме такъв
инфотур. Те са вече трети
ден във Варна. Естестве-

Âñå ïîâå÷å òóðöè èçáèðàò
Áúëãàðèÿ è íåéíèòå
êóðîðòè

6 Туризъм

но, не може да се види
всичко, но успяхме да
акцентираме на най-
интересните места - и
Аладжа манастир видяха,
и Археологическия музей.
Нощният живот им е
много важен", добави
Павлин Косев, председа-
тел на Варненската
асоциация на ресторан-
тьорите и хотелиерите.

"От турска страна до
България навсякъде има
изградени магистрали и в

рамките на два-три часа
можете да дойдете до
българската граница, за
три часа от Бурса",
коментира Юлиан Бонев,
член на УС на Варненс-
ката асоциация на турис-
тическите агенции.

Най-големият проблем,
според специалистите, са
визите за туристите от
Турция.

"Адмирираме усилията
на правителството, за да
може да се разработят

електронните визи, което
ще бъде огромен стимул
за издаването им. Сега
се издават в Бурса -
имаме консулство в
Одрин, Истанбул и Анка-
ра. Отнема повече от 2
седмици, за да се издаде
една виза", заяви Юлиан
Бонев.

"Примерно за Гърция
един турчин отива на
границата до ферибота -
на самия ферибот си
взима виза", каза още

Неждет Хамзаоглу, туро-
ператор.

В същото време инте-
ресът на българите към
турските курорти продъл-
жава да е висок, въпреки
че цените за почивка там
са се увеличили с около
40 процента в сравнение
с минали години. Според
специалистите това се
дължи на високото ка-
чество на туристическите
услуги в южната ни
съседка.

Българите трябва да рекламират повече Созопол и неговите красоти

Историческият музей в стария Несебър
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„Ïàðòèÿòà íà ïîáåäàòà“
è íåéíèÿò èçíåíàäâàù
ïðîáèâ

Ïðîâàëúò íà ÍÀÒÎ è
òðèóìôúò íà Åðäîãàí
отношение Алиансът не
успя да се представи в
добра светлина на среща-
та в Мадрид. Пролича си
особено по сделката,
сключена с Турция.

Преди по-малко от
година западният алианс
изглеждаше окончателно
сразен. Мисията в Афга-
нистан завърши с провал,
а най-силният военен
съюз в света не беше в
състояние да осигури
дори що-годе организира-
но изтегляне от летището
в Кабул. Западните елитни
войници бяха принудени
да напуснат унизени -
като губеща страна срещу
зле екипираните, но силно
мотивирани талибани.

Милиарди за въо-
ръжение в Европа
Но по-малко от година

по-късно НАТО преживява
своеобразно възраждане,
твърди "Дойче Веле".
Войната на руския прези-
дент Владимир Путин
срещу Украйна се погрижи
всичко това да стане
реалност. На срещата на
върха в Мадрид бяха взети
важни решения, които ще
променят и Алианса, и
всички общества.

В Европа предстои
безпрецедентно превъоръ-
жаване. Броят на войни-
ците, готови за бързо
разгръщане в случай на
криза, ще се увеличи в
пъти. Милиарди и трилио-
ни ще бъдат инвестирани
в армията. Това са пари,
които ще се вземат от
други места. Те ще липс-
ват в училищата, в здрав-
ната система, в разширя-
ването на железопътната
инфраструктура. Но колко-
то и да е горчиво хапчето
- за съжаление, то е
необходимо.

Щом дипломацията не
намира изход, а агресор
като Путин пуска танкове-
те си и бомбардира цели
градове, Западът е длъ-
жен да разполага с алтер-
натива на подчинението.
Затова сега се залага на
въоръжаване и възпиране,
независимо от всички
трудности, пред които
тази стратегия ще ни
изправи.

Военният съюз
като общност
на ценности
За да не се разпаднат

либералните общества на

якога НАТО беше
създаден, за да
защитава общите
либерални ценнос-
ти. Но тъкмо в товаÍ

Ердоган и Байдън на срещата в Мадрид

Запада при вида на тези
трудности, трябва да е
ясно, че в момента е
нужно да се защитават
ценности. Ненапразно
НАТО беше създаден като
общност на ценности. Но
тъкмо в това отношение
Алиансът не успя да се
представи в добра светли-
на на срещата в Мадрид.

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган,
който потъпква либерал-
ните ценности в страната
си, унищожава свободата
на словото и обявява
политическите си опонен-
ти за терористи, щом се
окаже притиснат полити-
чески, на срещата в
Мадрид преживя истинс-
ки триумф. В продълже-
ние на седмици той
блокираше молбите за

присъединяване на Фин-
ландия и Швеция към
НАТО.

Триумфът на
Ердоган в Мадрид
Какво излиза всъщ-

ност? Един авторитарен
лидер беше в състояние
да попречи на две безуп-
речни скандинавски
демокрации да се присъе-
динят към НАТО, незави-
симо от положителната
воля на 29 страни членки
на Алианса. Сделката от
Мадрид, която беше
отбелязана като пробив,
вероятно само ще насър-
чи Ердоган да продължи
да изнудва. Сега му е
гарантирано в писмен
вид, че има право да иска
подкрепа в борбата срещу

войнствени кюрдски
организации.

По отношение на
Кюрдската работническа
партия (ПКК), която е
забранена и в Европа,
това може и да е оправ-
дано. Но Ердоган има
предвид всички кюрди - и
особено получилите
убежище в Швеция. Той
ще поиска изрично те да
бъдат екстрадирани и
предадени на Турция.
Твърди се, че вече се
подготвят списъци.

Борбата на Ердо-
ган срещу YPG
Особено циничен и

опасен за НАТО е опитът
на Ердоган да мобилизи-
ра партньорите и срещу
кюрдите в Сирия, срещу

кюрдската милиция YPG.
Това са тъкмо онези
групировки, които по
поръчение на Запада и с
подкрепата на Съедине-
ните щати свършиха
мръсната работа в Сирия,
изнасяйки на гърба си
кървавата борба срещу
ислямистите.

Фактът, че Ердоган
подхвана своя собствена
война срещу тях и нахлу в
Сирия, нарушавайки меж-
дународното право, възму-
ти много от партньорите в
НАТО. В резултат от това
те прекъснаха доставките
на оръжие за Анкара.

Добре познат
разколник
И по този въпрос

Ердоган си тръгва с
триумф от срещата на
върха в Мадрид. Само
часове след сключването
на сделката за Швеция и
Финландия стана ясно, че
САЩ смятат да съдействат
за модернизирането на
турските изтребители.
Това не се беше случвало
отдавна.

Тъкмо по време на
най-опасната конфронта-
ция с Русия от десетиле-
тия насам, турският
президент блокира раз-
ширяването на НАТО на
север в името на своите
тяснонационални интере-
си. Това отслабва Алианса
като общност на ценнос-
ти. НАТО не бива да
позволява на Ердоган да
сее разкол с нови солови
акции в бъдеще.



6.07.2022

Î

8 Геополитика
позицията реагира
остро на неотдав-
нашното посещение
на саудитския
престолонаследник

принц Мохамед бин
Салман в Анкара. Предсе-
дателят на основната
опозиционна Републикан-
ска народна партия (РНП)
Кемал Кълъчдароглу
обвини правителството,
че "се е поклонило на
саудитския принц за
няколко долара", докато
проопозиционни комента-
тори заговориха за "пси-
хологическо превъзходст-
во" и "репутацията на
Турция" във връзка със
снимка, публикувана от
Саудитската агенция по
печата. Други разкритику-
ваха нормализирането на
отношенията между
Анкара и Рияд, заявявай-
ки, че "бяхме подложени
на силови удари" и поже-
лаха "той да не ни е
посещавал". Те заключи-
ха, че Турция трябва да
"възприеме отново тради-
ционната дипломация и
да не се меси във вът-
решните работи на араби-
те".

Подобни коментари
подсказват, че опозиция-
та не може да интерпре-
тира адекватно подхода
на президента Реджеп
Тайип Ердоган към дипло-
мацията, нито основания-
та за политиката на
нормализация на негова-
та администрация. От
само себе си се разбира,
че ръководството на РНП
разглежда нормализира-
нето на отношенията на
Турция с Обединените
арабски емирства (ОАЕ),
Израел и Саудитска
Арабия като лишаване от
реторична амуниция.
Оттук идва и опитът им
да омаловажат въздейст-
вието на регионалната
нормализация и критика-
та им по отношение на
"репутацията" на Турция.

Всъщност способността
да се оцени геополити-
ческата обстановка, в
която се провежда тази
политика, би направила
подобна критика абсолют-
но безсмислена. Руската
инвазия в Украйна поста-
ви началото на нова
глава в геополитиката на
Близкия изток. Всъщност
едно десетилетие на
съперничество, започнало
с арабските бунтове и
завършило с контрарево-
люциите, вече беше
подтикнало регионалните
сили да направят нови
сметки. Нещо повече,
опитът за прекрояване на
Близкия изток по време
на президентството на
Доналд Тръмп в САЩ,
който в крайна сметка се
провали, принуди държа-
вите от региона да разви-
ят нови отношения, за да
затвърдят своите придо-
бивки.

За сведение, Турция не
се ангажира с едностран-
но нормализиране на
отношенията с ОАЕ,

Êàìïàíèÿòà çà
íîðìàëèçèðàíå
è ðåàêöèÿòà íà
îïîçèöèÿòà

Израел, Саудитска Арабия
и Египет. Продължаващият
процес също така отразя-
ва интереса на тези
държави да възстановят
отношенията си с Турция.

Нещо повече, процесът
на нормализация, в който
участва Турция, е един от
четирите опита за норма-
лизация, които бяха
осъществени в региона
през последните две
години. Нормализация
тече и между Израел и
арабските държави,
между държавите от
Персийския залив, както
и между Иран и Персийс-
кия залив.

Тъй като Персийският
залив е изправен пред
все по-сериозна заплаха
за сигурността, Турция
упражнява влияние върху
региона чрез твърда сила
и активна дипломация. За
разлика от общоприетото
мнение, репутацията на
страната е много по-
добра, отколкото в мина-
лото, когато тя отказваше
да се ангажира в Близкия
изток. Всъщност хората
обръщат повече внимание
на думите и делата на
Анкара, откакто Турция
предприе редица стъпки в
Сирия, Ирак, Катар,
Либия, Източното Среди-

земноморие и Карабах -
места, където опозицията
поставяше под въпрос
необходимостта от турско
присъствие.

Промени и повишена
активност има и в отно-
шенията между страните
от региона и световните
сили, а именно САЩ,
Русия и Китай. На среща
с външните министри от
Съвета за сътрудничество
в Персийския залив
(ССПЗ) в края на май
руският външен министър
Сергей Лавров се опита
да накара арабските
държави да запазят
неутралитет и да се
въздържат от повишаване
на производството на
петрола. През следващия
месец президентът на
САЩ Джо Байдън ще се
срещне с лидерите на
ССПЗ в Джеда, за да ги
убеди да увеличат произ-
водството на петрол.

Сред причините за
сближаването на адми-
нистрацията на Байдън
със Саудитска Арабия,
която някога тя определя-
ше като "парий", са пови-
шаването на цените на
петрола поради войната в
Украйна, защитата на
американските интереси
в Близкия изток, ограни-

чаването на влиянието на
Китай в региона и задъл-
бочаването на опасенията
относно ядрената програ-
ма на Иран.

Тъй като държавите от
Персийския залив се
радват на увеличаване на
приходите от въглеводо-
роди, линията между
Персийския залив и
Източното Средиземно-
морие получава внимание
от Европа и, по този
начин, от Запада, който
се стреми да прекрати
зависимостта си от рус-
ката енергия. Това внима-
ние се изразява в пови-
шаване на самочувствие-
то на Саудитска Арабия,
Иран, Израел и Турция,
както и на други държави
от региона.

Въпреки това в Сирия,
Ирак, Либия и Йемен не
е постигнато никакво
споразумение. Отново
конфликтът между Израел
и Иран продължава под
формата на разузнавател-
ни войни. Освен това
опасенията на страните
от Персийския залив по
отношение на Иран
продължават да бъдат
невъзможни за облекча-
ване въпреки усилията за
нормализиране.

На свой ред влиянието

на Турция нараства в
световен и регионален
мащаб като балансираща
сила. В този смисъл
Анкара трябва да се
въздържа от превръщане-
то си в участник в регио-
налната поляризация,
като същевременно
продължава да бъде
активна в региона. Тя
трябва да работи с всич-
ки държави в съответст-
вие с националния си
интерес и да дава прио-
ритет на стабилността и
сътрудничеството. Стра-
ната трябва да разчита
на активен неутралитет и
интензивни дипломати-
чески усилия за постига-
не на мир - както напра-
ви в отговор на руската
инвазия в Украйна.

Предстои да започне
нова глава в геополитика-
та на региона и Турция е
на прав път.

Бурханетин ДУРАН,
главен координатор на

фондация СЕТА и препода-
вател в университета

"Ибн Халдун". Той е и член
на Съвета за сигурност
и външна политика към

турското президентст-

во. Неговият анализ
е публикуван

в "Дейли Сабах"
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риключенията на
Турция със Запада
датират от няколко
века. Мислители ка-
то историка Илбер

Ортайли и бившия държа-
вен секретар на САЩ Хен-
ри Кисинджър разглеждат
османската държава като
част от европейската дър-
жавна система. Започвай-
ки от периода на създава-
нето си до изчезването си
от сцената на историята, ос-
манската държава или е ор-
ганизирала военни опера-
ции на Запад, или е държа-
ла половината от днешните
западни земи. Понякога ос-
манците са провеждали по-
литика за осигуряване на
баланс между европейски-
те държави, като са сменя-
ли приоритетите между ал-
тернативни съюзници. Тази
статия ще се съсредоточи
върху политическите отно-
шения между турците и ев-
ропейските държави, след
като Европа започва да ук-
репва.

Вестернизация
Когато османската дър-

жава осъзнава, че западни-
те държави стават все по-
силни, тя не остава безраз-
лична към ситуацията. Ос-
манците започват с модер-
низиране на военните тех-
нологии и завършват с
предприемане на стъпки за
адаптиране на държавната
администрация към запад-
ната държавна система, по-
ради което подписват Тан-
зимат Фермани (Имперски
указ за реорганизация).

Държавните служители
на Османската империя са
били наясно с това, което
правят по отношение на
вестернизацията. Макар че
в рамките на държавата, от
Османската империя до ре-
публиката, е имало някои
радикални тенденции към
уестернизация, тя не е при-
личала на ситуацията в ко-
лониалните или азиатските
държави, нито на съдбата
на държавите от Близкия
изток.

Турция успя да запази
собствената си идентич-
ност, като същевременно
остана близо до западните
държави, следвайки уника-
лен процес на вестерниза-
ция. Тази политика се раз-
личава както от тази на дър-
жавите, които са принцип-
но против Запада, така и
от тези, които се предават
напълно.

Може да се каже, че в
същността на тази полити-
ка към днешна дата не е

настъпила никаква промя-
на за период от около 300
години отношения между
турците и Запада. За раз-
лика от предишните веко-
ве, през първите два века
от този период турците са
тези, които винаги губят, до-
като западните държави ви-
наги печелят. Днес, сякаш
историята се повтаря, про-
цесът на експанзия се е
обърнал в полза на Турция.
В този контекст можем да
придобием перспектива по
въпроса за разширяването
на НАТО.

Нестабилност след
Студената война

След края на Студената
война не можа да се уста-
нови баланс в международ-
ните отношения. Тридесет-
годишното безредие на
САЩ завърши с неуспеш-
ните войни в Ирак и Афга-
нистан и с дестабилизира-
нето на Йемен. Оттогава ни-
то една от тези държави не
успя да се успокои. Заради
гражданската война в Си-
рия и политическата недис-
кретност на бившия прези-
дент на САЩ Барак Обама
Русия отново се появи на
историческата сцена и днес
отново започна да се очер-
тава ново световно равно-
весие, подобно на периода
на Студената война.

Макар да се смята, че
"държавните практики и по-
литическите рефлекси не се
променят, когато се сменят
президентите на силните
държави", това правило на-

последък не важи за САЩ.
Когато Доналд Тръмп дой-
де на власт в САЩ, той по-
тисна страните от Европей-
ския съюз и се опита да
направи Европа безполез-
на. Страните от ЕС прежи-
вяха ерата на Тръмп с го-
леми опасения, на ръба на
разпадането.

От друга страна, адми-
нистрацията на президен-
та на САЩ Джо Байдън ис-
каше да укрепи страните от
ЕС и НАТО, като приори-
тетно заемаше позиция
срещу Русия, вместо сре-
щу Китай, който по време-
то на Тръмп се превърна в
заклет враг на САЩ. Дока-
то двете свръхсили от ми-
налия век се споразумяха
помежду си, докато окупи-
раха сирийските земи, же-
ланието на Украйна да се
присъедини към НАТО за-
едно с усилията за разши-
ряване на НАТО бяха въз-
приети от Русия като зап-
лаха и тя нападна Украй-
на.

Руското нападение проп-
рави пътя към мечтата на
Байдън за обединение на
Европа, тъй като руската
заплаха събра цяла Евро-
па под американския ча-
дър. Германия, на която не
беше позволено да вдига
оръжие от Втората светов-
на война насам, започна да
инвестира във военно обо-
рудване и изведнъж евро-
пейските държави се пре-
върнаха в държави, които
се грижат за сигурността.
През това време членове-

те на НАТО и САЩ си спом-
ниха за Турция.

Разширяване на ми-
сията на Турция

Турция успя да превър-
не всеки проблем, с който
се сблъска през последни-
те 10 години, във възмож-
ност, която постави страна-
та една крачка напред. По
време на гражданската вой-
на в Сирия Турция реши да
избере укрепването на на-
ционалната държава и
предприе важни стъпки за-
едно с Русия, като осъщес-
тви политика на независи-
ма държава сред страните
от НАТО. Турция започна
процеса от Астана за Си-
рия и работи заедно с Ру-
сия и Иран за териториал-
ната цялост на обхваната-
та от война страна.

Турските въоръжени си-
ли проведоха няколко опе-
рации в Сирия. Операция
"Щитът на Ефрат" беше на-
сочена срещу ДАЕШ, а опе-
рация "Пролет на мира" бе-
ше в региона под влияние-
то на САЩ. Турция започна
операцията в Африн в ре-
гиона под влиянието на Ру-
сия, където действаше те-
рористичната групировка
ПКК. В допълнение към те-
зи успешни операции, след
победите в Либия и Кара-
бах, инициативата за мисия
за независима национална
държава беше добре обос-
нована, а Средиземно мо-
ре се превърна в арена, на
която Турция търси права-
та си със силния си флот.

Желанието на НАТО да се
разшири, съчетано с жела-
нието на Швеция и Финлан-
дия да станат членове, из-
веде на дневен ред пробле-
мите на Турция, свързани
със сигурността и терориз-
ма. На неотдавнашната сре-
ща на върха на НАТО в Мад-
рид Турция постигна спора-
зумение с тези две държа-
ви и даде зелена светлина
за влизането им в алианса,
след като в замяна на това
бяха разгледани нейните
опасения, свързани с теро-
ризма, в рамките на мемо-
рандум за разбирателство.

Със своята силна армия,
историческа мисия и реги-
онално влияние, което се
подобрява стъпка по стъп-
ка, Турция е незаменима
страна в очите на НАТО, но
и страна, която трябва да
бъде внимателно наблюда-
вана. Като лидер, който тъл-
кува световната политика с
широка визия за бъдещето,
президентът Реджеп Тайип
Ердоган полага основите на
това Турция да се превър-
не в независима и промен-
лива регионална сила, ка-
то същевременно остане
член на НАТО.

Ихсан АКТАШ,
председател на управи-

телния съвет на изследо-
вателската компания

GENAR. Той е преподава-
тел в Катедрата по

комуникации в Истанбулс-
кия университет "Меди-
пол". Неговият анализ е

публикуван в "Дейли Сабах".
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уристическото
значение на Дениз-
ли се дължи на
травертените в
Памуккале. Памук-

кале се намира на 18
километра северно от
град Денизли и още в
древността е привличал
вниманието не само с
прекрасния вид на тра-
вертените, но и с лечебни-
те си минерални води.
Травертените са се обра-
зували вследствие на
утаяването на калциевия
оксид, разтворен във
водите на реката, извира-
ща от южните склонове
на Чалдаг. Утаеният кал-
ций се избелва под въз-
действието на слънчевите
лъчи и травертените
придобиват този прекра-
сен снежно бял цвят.
Памуккале естествено
привлича вниманието и с
лечебните си минерални
извори, които са дарявали
здраве на хората още от
античните векове насам.
Преди известно време
травертените бяха запла-
шени от унищожение
поради невнимателната
човешка дейност, но с
предприетите през пос-
ледните години мерки,
мръсно-белият им цвят
отново се превърна в
снежно бял. Минералната
вода с температура близ-
ка до тази на човешкото
тяло вече се оттича само
в травертените и разполо-
жените наблизо туристи-
чески комплекси бяха
разрушени. Допреди
известно време туристите
и посетителите можеха да
се разхождат по тях  и да
се къпят в малките виро-
ве, но сега и това е
забранено с цел да се
запази от унищожение
това природно чудо.

Освен травертените и
минералните извори,
Памуккале е прочут и с
руините на античния град
Хиераполис. Градът е бил
основан от пергамския
цар Евмений втори и
според легендата името
си е получил от името на
съпругата на основателя
на Пергама, Телефос,
Хиера. През 133 година
преди новата ера, в
съответствие със завеща-
нието на цар Атталос
втори, заедно с Пергама
и Хиераполис е станал
владение на Римската
империя. През 17 година
от новата ера градът е
пострадал по време на
силен земен трус. През
втори и трети век от
новата ера градът се е
развил и разраснал. Тук е
бил убит и апостол Филип
и гробът му се намира в
полите на планината Чал.
Руините, за които пишем

днес, са на сгради пост-
роени от римляните.

В музея, разположен
близо до травертените, са
изложени много ценни
експонати, но внимание
привлича и самата сграда,
която е била част от
римска баня. Градът е
разположен на тераса с
големина 300 метра на
три километра и от изток
на запад е бил пресечен
от булевард от двете
страни, на който са се
редели магазини. Сред
най-добре съхранените
обекти в античния град са
баните. До централната
баня е разположена
Палестра, място където са
се правели спортни
упражнения. От двете
страни на сградата има
две големи помещения,
които са били отредени за

императорите и за про-
веждането на церемонии.

Зад банята е разполо-
жена християнска базили-
ка построена през 6ти
век от новата ера. По
време на проведените
през последните години
разкопки бяха разкрити
басейн и чешма с арки.
Фреските от добре запа-
зения театър са изложени
в музея. Недалеч се
намират руините на
църква, кръстена на
апостол Филип. Едно от
най-добре запазените
места в античния град е
некрополът. Тук се нами-
рат надгробни хълмове,
гробници с открити сар-
кофази и гробници с
подземни помещения.
Изкачваме се на върха
на трибуните на театъра,
откъдето се любуваме на

панорамната гледка към
античния град. Фреските
от театъра, изложени в
музея, представят момен-
ти от живота на антични-
те богове Артемида,
Аполон и Атина. През
1988 година Хиераполис
бе включен в Списъка на
световното културно
наследство на ЮНЕСКО.
През 11-и век градът е
превзет от турците. За
Памуккале се разказват и
много легенди, една от
които е легендата за
Девойката дървар.

Имало е една девойка
която не е блестяла с
красотата си и затова не е
можела да си намери
жених. Един ден тази
девойка влиза да се къпе
в травертените на Памук-
кале и припада. Остава
дълго време в минерална-

та вода на травертена, и
когато се съвзема, вижда
че се е разхубавила. В
това време оттам преми-
нава синът на местния
владетел - бей, и се влюб-
ва в девойката. Взима я
на коня си и отиват в
двореца, където се и
оженва за нея.

Минералните извори
близо до село Карахайът,
на пет километра от
Памуккале имат същото
качество като водите в
Памуккале. За да се
предотврати строежът на
туристически комплекси в
района на травертените,
туристическото строителс-
тво е насочено към този
район. Тук научаваме, че
травертени подобни на
тези в Памуккале може да
видим и под земята, в
една пещера.
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рез 1989 г. в квар-
тал Йокушбашъ, в
туристическия рай
на Турция Бодрум,
разположен в
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границите на окръг Мугла,
се водят изкопни дейнос-
ти за строеж. Лопатата
на една от изкопните
машини заклинва в нещо
твърдо и след като се
поразсейва малко прахът
на строителната площад-
ка, строителите откриват
с удивление един голям
мраморен саркофаг.
Веднага са уведомени
археолозите. По външния
вид на саркофага може
да се съди, че е принад-
лежал на някоя благород-
на личност. Археолозите
отварят с голямо внима-
ние 700-кило-грамовия му
капак и откриват в него
много добре запазени
останки на жена. На
главата на мумията е
поставена корона, изра-
ботена под формата на
клонче от дафиново
дърво, на врата й е
поставен масивен златен
гердан, а на пръста си
носи златен пръстен. Но
коя е била тази жена?
Дали не е някоя принце-
са? Археолозите са уве-
рени, че мумията, остана-
ла скрита от погледите в
течение на 2312 години,
принадлежи на принцеса
и затова са я нарекли
Карийската принцеса. Тя
е седяла на една трапеза
с владетеля на Кария
Мавзол и важни личности
като Артемизия и по
всяка вероятност е поз-
навала и Александър
Македонски. В резултат
на проведените изследва-
ния тайната на скелета в
саркофага, открит в
Бодрум, бе разгадана.
Установено е, че мумията
е принадлежала на ка-
рийската принцеса Ада.
Находките в саркофага
позволиха да се устано-
ви, че е живяла в перио-
да 360-325 година преди
новата ера. Освен архео-
лозите, и палеоантропо-
лозите също проведоха
изследвания над мумията.
След проведените изслед-
вания над скелета бе
установено, че е имала
няколко деца, че е пред-
почитала млечни храни и
че зъбите й са били
здрави и няма опадали.
Ръстът й е бил 162 см и е
била на възраст 35 - 40
години.

През IV век преди
новата ера, когато е
живяла принцеса Ада,

името на Бодрум е било
Халикарнас. Царят на
Кария Хекатомний е имал
трима синове Мавзол,
Идриеус и Пиксадар, и
две дъщери - Артемизия и
Ада. През 377 година
преди новата ера Мавзол
става цар и построява
Мавзолея, едно от седем-
те чудеса на античния
свят, като се оженва за
сестра си Артемизия.
След смъртта на Мавзол и
Артемизия, през 344
година преди новата ера
принцеса Ада се възкачва
на престола. Пиксадар
сваля от престола сестра
си Ада и я изпраща на
заточение в Атина, но
през 334 година преди
новата ера Александър
Велики възстановява
отново на престола Ада.
Това накратко е историята
на принцеса Ада, чиято
мумия бе открита през
1989 година по време на
изкопни дейности в Бод-
рум. Няма никакви сведе-
ния за принцеса Ада след
324 година преди новата
ера. Предполага се, че тя
е починала през този
период.

Прието е било решение
да се възстанови външни-
ят облик на принцеса Ада,
тъй като мумията й се е
запазила в течение на
векове в много добро
състояние. През 1989
година мумията е транс-
портирана в присъствието
на директора на подвод-
ния археологически музей
в Бодрум Огуз Алпьозен
във Великобритания, за
да бъде възстановено
лицето на принцесата от
страна на специалисти в
Манчестърския универси-
тет. Възстановяването на
лицето се осъществява от
екип, в който се намират
доктор Джон Праг и
доктор Рей Юън, воден от
доктор Ричърд Нейв. 2313
години след смъртта си
карийската принцеса Ада
отново придоби предиш-
ния си облик. През 1992
година мумията с възста-
новен външен облик бе
върната в Турция и бе
изложена в салона в
кулата Балталъ в бодрум-
ския подводен музей.
Доктор Ричърд Нейв,
който е световноизвестен
археолог, написва статия
от 24 страници по въпро-
са. През 2000 година
доктор Ричърд Нейв и
доктор Джон Праг изда-
ват книга по същия въп-
рос, в който се разказва,
че са осъществили възс-

тановяването на външния
облик на мумията, въз-
ползвайки се от бюста на
принцеса Ада. Той е
открит в античния град
Прене, близо до античния
град Ефес в окръг Измир,
датира от IV век преди
новата ера. Бюстът бе
открит преди сто години
и най-напред бе изложен
в Бритиш мюзиъм, а след
това бе транспортиран и
изложен в Турция.

Животът на карийската
принцеса Ада, чиято
мумия бе възстановена и
поставена в салона,

носещ нейното име в
бодрумския археологичес-
ки музей, стана вдъхнове-
ние и за анимационен
роман, който бе израбо-
тен по стените на залата.
Моментите от живота на
принцесата бяха отразени
на пано с височина 4 и
половина метра и с
дължина 24 метра. Фрес-
ките бяха подготвени от
младия художник Сердар
Анлаган. Описанието на
живота на принцеса Ада
започва със сцена на
раждането й, продължава
с детството й, където са

показани как се е хране-
ла и как е играела, след-
ва периодът на младостта
й, където е показана как
готви зестрата си и как
се кичи с накити, после е
представена сватбата й,
показани са държавните
церемонии, на които тя
присъства и ръководи.
Романът завършва със
старостта и смъртта й.
Художникът подчерта, че
за да пресъздаде живота
на принцеса Ада, се е
възползвал от сведения,
предадени му от служите-
лите в музея.

Принцеса Ада е познавала Александър Македонски, на когото дължи трона си
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Õ
асанкейф е  разде-
лен на два района
от река Тигър и
привлича внимание
с цитаделата си и

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

Оркестърът на Лондонската академия за османска
придворна музика

с природната си красота.
През 1981 година

Хасанкейф бе обявен за
природен резерват.
Историческата крепост,
намираща се на брега на
река Тигър, в едно полу-
островче, образувано от
реката, е най-важният
туристически обект на
Хасанкейф. Но това
място е изправено пред
опасността да остане под
водите на язовир "Ълъсу."

Първите селища в
Хасанкейф датират още
от 10-хилядната година
преди новата ера. Сели-
щето се е намирало на
стратегическо място в
Месопотамия и е предс-
тавлявало кръстовище на
сухопътните и речните
търговски пътища. Търго-
вията е допринесла и за
богатството и развитието
на града. Той е бил
център на различни
култури и религии. През
XII и XIII век е включен в
границите на Селджукс-
ката държава, като сто-
лица на бейство Артуклу.
Този период се е превър-
нал в златния период на
Хасанкейф. През този
период селището се
превръща от феодално
селище в голям град.

След монголските
нашествия от XIII век
градът постепенно губи
своя блясък и своето
значение. Той е включван
в границите на египетска-
та държава, иранските
тюрски държави, бейст-
вата Аккоюнлулар и
Сафави. Като последно е
включен в границите на
Османската империя.
Градът е известен и с
пещерните си жилища по
брега на река Тигър.
Срещуположно на тези
пещерни жилища се
намира крепостта. Кре-
постта е в много лошо
състояние и повечето от

историческите обекти са
разрушени. Египетската
династия Ейюби са пост-
роили един малък дворец
и джамията Улу. Големият
дворец от периода на
династията Аккоюнлу е
полуразрушен, но все
още може да се посети.
В района се водят усиле-
ни археологически раз-
копки. От крепостта,

Оркестърът на Лондон-
ската академия за осман-
ска придворна музика е
основан от композитора
на класическа музика,
диригент и музикален
историк Емре Араджъ.

Араджъ следва музика
в университета в Един-
бург, който завършва през
1994 година с отличие,
последвана от докторска
степен през 1999 година.
Дипломната му работа е
посветена на живота и
творчеството на извест-
ния турски композитор от
20-и век Ахмед Аднан
Сайгун (1907-1991). Доницети паша е по-големият брат на прочутия италиански композитор

През 1997 година Емре
Араджъ подготвя концерт-
на програма по случай
посещението на турския
посланик в консулството в
Единбург. В рамките на
концерта за първи път се
изпълняват маршове и
танци от османския дво-
рец от 19-и век. В програ-
мата са включени произ-
ведения на султан Мурад
V, султан Абдул Азиз,
Доницети паша и Гуатели
паша. Концертът, който
завладява публиката, е
повторен шест месеца по-
късно в Лондон с разши-
рен репертоар на два

пъти. След като концерти-
те привличат голямо
внимание, е създаден
оркестърът на Лондонска-
та академия за османска
придворна музика, който
изпълнява произведения в
западен стил от османския
период. Сред дейностите
на академията е и разкри-
ването на други произведе-
ния за турците в европейс-
ката музикална литература.

Емре Араджъ е изгра-
дил здрав музикален мост
със своите международни
творби между Турция и
Великобритания, между
Изтока и Запада.

разположена на върха на
скала на малък полуост-
ров, образуван от река
Тигър, се открива прек-
расна гледка към окол-
ността. Може да се видят
руините на един полураз-
рушен исторически мост
и тюрбето Зейнел Бей.
Това тюрбе принадлежи
на сина на владетеля на
бейството Аккоюнлу Узун

Хасан, Зейнел Бей, който
е убит по време на
сражението в Отлукбели
с османската армия. Под
крепостта, на брега на
реката, са разположени
рибни ресторанти.

В момента продължа-
ват усилените дейности
за спасяването на исто-
рическите експонати,
които ще останат под

водите на язовир "Ълъсу".
За целта се предвижда
да се задържи повишени-
ето на нивото на водите
на язовира, за да се
осигури време за спася-
ването на всички истори-
чески ценности, като
същевременно се осигу-
ри и възможност за
практикуването на полив-
ното земеделие.
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Европейският
парламент
гласува вчера с голямо мнозин-
ство от 539 гласа "за", 45 гласа
"против" и 48 въздържали се
становище, че Хърватия
изпълнява всички изисквания за
влизане в еврозоната от 1
януари догодина. Отчита се, че
въпреки оценката на готовност-
та на страната, която се
извършва на фона на пандемия-
та, високата инфлация и
войната на Русия срещу
Украйна, Хърватия остава
готова да приеме еврото, се
посочва в съобщение на ЕП.

Продължава борбата
с огнената стихия в Гърция.
Наложи се евакуация на туристи
от хотел в Централна Гърция.
Духа силен вятър, който
разпалва нови огнища. Евакуи-
раха стотици туристи от голям
хотел в Арголида, който
частично изгоря. С автобуси
почиващите бяха изведени от
хотела, а тези, които бяха на
плаж, бяха евакуирани с лодки.
Няма пострадали, съобщават от
Гражданска защита. Три са
огнените центрове в Пелопонес.
Трети ден огнеборците не могат
да овладеят стихията поради
силния вятър. На повече от 500
м вятърът отвява горящи клони
на дърветата и разпалва нови
огнища, обясняват ситуацията
пожарникарите. От вчера
сутринта гасят по въздух горски
пожар в Атон. Мястото не,
достъпно за пожарни коли. За
това в гасенето участват
самолети и хеликоптери. Няма
риск за манастирите. Пожарът
на о. Закинтос е напълно
загасен. В сила е пълна забрана
за палене на огън на открито.
Украинският посланик
в Берлин Андрий Мелник ще
бъде отзован, за да заеме пост
в министерството на външните
работи на страната си. 46-
годишният Мелник придоби
известност в Германия заради
острите си критики срещу
правителствената политика към
Украйна и в частност по
отношение на темповете на
доставки на оръжия. През
последната седмица той е
подложен на натиск, тъй като
защити убития през 1959 г.
украински националистически
лидер Степан Бандера.
Полицията задържа
вероятния нападател от чикагс-
кото предградие Хайленд парк,
застрелял 6 души и ранил 31
по време на тържествата за
Деня на независимостта.
Заподозреният "е бил задържан,
без инциденти", докато е
шофирал по магистрала извън
Чикаго. По-рано беше съобще-
но, че вероятният извършител е
идентифициран като 22-годишен
мъж на име Робърт "Боби"
Кримо от Илинойс, а полицията
в Хайленд парк обяви, че
издирва бял мъж, дребен на
ръст, с дълга  черна коса. В
издирването се включиха
стотици полицаи и агенти на
ФБР. Жертвите на стрелбата са
на възраст от 8 до 85 години,
най-малко 4 - 5 от тях са деца.
Пет от простреляните са
починали на място, а шестата
жертва е починала в болницата.
Според  българския генерален
консул в Чикаго Светослав
Станков при стрелбата няма
пострадали българи.

Снимки Интернет
Посланиците на страните от НАТО подписаха
вчера протоколите за присъединяването на

Швеция и Финландия към алианса. Това съобщи
генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг

на съвместна пресконференция в Брюксел с
външните министри на двете страни. Столтенберг
призова оставащата процедура по ратификацията

на протоколите от държавите в НАТО да се
завърши бързо и изрази очакване това да се

случи в следващите месеци. Той изрази надежда,
че националните парламенти на страните членки

ще ратифицират бързо документа и това ще
отнеме месеци, а не година, какъвто е бил

последният случай. Генералният секретар на
Алианса отказа да отговори пряко на въпроса
дали очаква някъде този процес да се забави

повече и по-конкретно в Турция, която настоява
двете страни да екстрадират намиращите се на

тяхна територия членове на кюрдската организа-
ция ПКК, за което е отправила искане. Той

припомни, че на срещата на върха в Мадрид е
подписан меморандум между трите страни.

×åòèðèìà ïîëèöàè ñà ðàíåíè
ïðè ñáëúñúöèòå â Ñêîïèå
Ïîäïàëâà÷úò íà áúëãàðñêèÿ êëóá â Áèòîëÿ èçãîðè è „Äîãîâîðà“ ñ Áúëãàðèÿ

Поради голямата суша в Италия правителството одобри извънредно
положение в 5 области. В рамките на указа за тях се отпускат над 36

млрд. евро. Това са най-потърпевшите от голямата суша северни
области, зависими и от най-голямата в Италия река По.

Колективният Запад ис-
ка да продължи конфликта
в Украйна, затова продъл-
жава да извършва мащаб-
ни доставки на оръжие за
Киев, заяви министърът на
отбраната на Русия Сергей
Шойгу, предава ТАСС. "Ко-
лективният Запад, с надеж-
дата да протака конфликта
в Украйна, продължава ма-
щабните доставки на оръ-
жие за режима в Киев", ка-
за Шойгу.

По думите на министъ-
ра на отбраната в Украйна
вече са доставени над 28
000 т военни товари. "Спо-
ред наличните данни част

Øîéãó: Çàïàäúò äîñòàâÿ îðúæèÿ
íà Êèåâ, çà äà óäúëæè êîíôëèêòà

от чуждестранните оръжия,
доставени от Запада на Ук-
райна, се разпространяват
в целия регион на Близкия
изток, а също така попадат
на черния пазар", добави
още Шойгу.

Вашингтон е предоста-
вил на Украйна около 6,9
млрд. долара военна помощ
от началото на руската во-
енна специална операция и
8,8 млрд. долара от 2014 г.
Байдън каза на 30 юни, че
Съединените щати ще пре-
доставят на Украйна друг
пакет военна помощ от 800
млн. долара през следва-
щите дни. ç

Четирима полицаи бяха
ранени късно в понеделник
в Скопие при протеста,
организиран от опозицион-
ната ВМРО-ДПМНЕ срещу
френското предложение за
започване на преговори на
РС Македония за членство
в ЕС, предаде БГНЕС. Това
бе третият поред протест
пред сградата на македонс-
кото правителство.

Вечерта част от демонс-
трантите пробиха полицейс-
кия кордон пред Министер-
ския съвет и се стигна до
сблъсъци с органите на
реда. Почти по същото
време се стигна и до
сблъсъци с друга група
демонстранти, които се
отправиха пред сградата
на Народното събрание.
Срещу органите на реда и
срещу двете сгради - на
парламента и на правител-
ството, полетяха камъни,
яйца и други предмети.
Както и при предишните
два протеста така и на
този във в понеделник
имаше вулгарни скандира-
ния срещу България, Евро-
пейския съюз и управлява-
щата партия в Скопие.

Ламбе Алабаковски,
който подпали входната
врата на българския клуб
"Иван Михайлов" в Битоля,

вчера изгори демонстра-
тивно в Скопие "Договора
с България, Преспанското
споразумение и френското
предложение". Според него
те били равностойни на
фашизъм. Алабаковски
подпали плаката с догово-
рите на сцената пред
сградата на македонското
правителство в центъра на
Скопие, където в понедел-
ник за трети пореден ден
опозицията в лицето на
ВМРО-ДПМНЕ организира
протест срещу френското
предложение за започване
на преговори на РС Маке-
дония за членство в ЕС.
Ламбе Алабаковски подпа-
ли българския клуб в
Битоля на 4 юни. Много
бързо след като бе задър-
жан, той бе освободен, и
оттогава всеки ден участва
в различни прояви в
страната. По-рано в поне-
делник екстремисти от
крайнодясната формация
"Родина" подпалиха евро-
пейското знаме пред
сградата на Министерския
съвет в Скопие.

Лидерът на ВМРО-
ДПМНЕ Християн Мицкоски
и вчера призова за отхвър-
ляне на френското предло-
жение. Според него то
означавало "българска

асимилация". В атаката
срещу предложението на
Макрон се включиха Све-
тият синод на македонска-
та църква, Академията на
науките и най-различни
учени, включително и
пенсионирани дипломати,
както и бившият президент
Георге Иванов, който се
счита за бащата на антик-
визацията на Македония по
време на режима на
Никола Груевски.

Вчера в Скопие прис-
тигна председателят на
Европейския съвет Шарл
Мишел, а целта на посеще-
нието, което не е обявено
от страна на правителство-
то, е да бъде оказана
подкрепата на ЕС за
предложението за прего-

ворна рамка. Докато
протестиращите обикаляха
сградите на правителство-
то и парламента, пред
водещи журналисти от
македонски телевизии
външният министър Буяр
Османи и вицепремиерът
по европейските въпроси
Боян Маричич отговаряха
на журналистически въпро-
си, свързани с преговорна-
та рамка и двустранния
протокол с България.
"Разбирам емоциите,
имаше почва за емоции,
но сега е време да започ-
нем да елиминираме едно
по едно притесненията и
да обясним, че няма нещо,
което е застрашаващо в
преговорната рамка", каза
Османи. ç

На протеста в Скопие
обвиненият в палежа
на българския
културен център
"Иван Михайлов" в
Битоля Ламбе
Алабаковски запали
лист с надпис
"Преспанско споразу-
мение, българско
споразумение,
френско предложе-
ние, фашизъм" с
думите: "Ако моята
диагноза е пироман,
вашата е предатели"
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Селекционерът на
баскетболните национали
Росен Барчовски коменти-
ра загубата срещу Босна
и Херцеговина със 73:76
като гост в Сараево.
Специалистът изрази
искреното си възмущение,
че след контузията на
Данчо Минчев веднага е
дошъл допинг контрол,
според треньора пратен
от България. "Не мисля, че
ще има негативно настро-
ение в отбора. Загубихме
три мача в последните
секунди - с Чехия, с Литва
и с Босна и Херцеговина.
Поздравих момчетата за
начина, по който се
държахме. Това е стимул
да си поправим грешките.
Знаем какво означава
липсата на Везенков,
Маринов и Минчев. Дока-
зали сме, че се справяме
всякак. Малка България
сме. Прибързваме под
коша или сме малко
притеснени. Това са
кошове, които можем да
вкараме, плюс няколко
фала и технически грешки.
Нападението вървеше

Ðîñåí Áàð÷îâñêè:

Çàãóáèõìå òðè ìà÷à â
ïîñëåäíèòå ñåêóíäè

добре, Бост беше прекра-
сен. Използвахме агресив-
на защита, но направихме
индивидуални грешки. На
нас ни трябваха продъл-
жения и да бием 10 точки
- последен риск. Ако
бяхме хванали борбата,
щеше да е друго, но това
беше задачата. Бяхме
гроги, но и те щяха да са
под напрежение в продъл-
жения. Имахме добър
план, но не се получи",
заяви Барчовски.

"С всички можем да
сме равностойни след
една здрава, сериозна и
професионална подготов-
ка. Трябва там да изпрева-
рим конкурентите. Най-
вече физически, аз имам
опит. Изпълнихме една от
задачите с борбата. От-
паднаха силни отбори -
Полша, Хърватска. И във
футбола ползват това
клише, но няма слаби
отбори. Смятам, че през
август ще имаме много
сериозни мачове в предс-
тоящите евроквалифика-
ции", продължи национал-
ният селекционер.

Ние ще умрем в съблекалнята,
а те ни пращат допинг ченгета
от България, ядосва се
селекционерът на мъжкия
национален отбор по баскетбол

"Не мога да кажа за
състоянието на Минчев.
Дойде допинг комисия от
България веднага. Ние ще
умрем тук, Данчо едвам
го влачим, идва допинг
контрол. Полудях! От
България дошли, те идват
на секундата след травма-
та, а той не може да ходи.
Видях, че лошо си изкри-
ви крака", ядосва се
Барчовски.

Мъжкият национален
отбор на България по
баскетбол загуби драма-
тично от Босна и Херцего-
вина със 73:76 в Сараево
последния си шести мач
от група "F" и не успя да
се класира за втория етап
на квалификациите за
световното първенство
през 2023 година. "Лъвове-

те" завършиха на послед-
ното четвърто място и
отпаднаха, а напред
продължиха Литва, Чехия
и Босна и Херцеговина.

Най-добрият български
баскетболист Александър
Везенков пропусна двубоя
заради контузията в
бедрото, която получи в
мача срещу Литва преди
три дни. Станимир Мари-
нов също изгледа срещата
отстрани заради травма в
аддукторите.

В другия важен мач за
крайното класиране в
групата Чехия победи
Литва като гост с 83:72 и
зае второто място с
баланс 3-3 и 9 точки.
Литовците са първи с 5
победи, 1 загуба и 11
точки.ç

Ðàçñëåäâàò äâà ôóòáîëíè
äâóáîÿ ñ ðåçóëòàòè 91:1 è 95:0

Футболната асоциация на Сиера Леоне
започна разследване на два мача от мест-
ното първенство, завършили с резултати
от 91:1 и 95:0. Заподозрени са както игра-
чи на четири тима, така и официални лица.
В единия от съмнителните мачове Гълф ФК
побеждава Кокима Ливан с 91:1, докато в
другия Каюла Рейнджърс печели с 95:0 сре-
щу Люмбенбю Юнайтед.

Федерацията на африканската страна
посочи, че е решено да разкрие истината
за случилото се, тъй като ще прилага ну-

Селекционерът Росен Барчовски успя да изгради боеспособен национа-
лен отбор

лева толерантност към манипулирането на
мачове. Ако все пак бъдат потвърдени, два-
та резултата ще са сред най-високите във
футболната история.

Те обаче остават далеч от абсолютния
рекорд, поставен в друга африканска стра-
на - Мадагаскар, през 2002 година. Тога-
ва тимът на Адема спечели със 149:0 сре-
щу Л'Емирн. Във въпросния мач играчите
на загубилия отбор нарочно си вкарваха
автогол след автогол заради несъгласие
със съдийско решение.ç

От стр.1

"Еди Хърн да гледа за неговото попри-
ще. Не мисля, че това е реално, който
загуби, да трябва да се пенсионира. Чисо-
ра е винаги интересен, скандален - не тряб-
ва да се пенсионира. Не го виждам да е
зле физически, но вероятно ще направи
всичко възможно, за да победи.

Този път ще пробва да е малко по-
различен. Вероятно ще е по-настъпателен.
Фаворит съм, защото съм го побеждавал.

Êîáðàòà èìà îïàñåíèÿ îò ñúäèèòå Íîâàê Äæîêîâè÷ ñå
îïëàêà îò "Óèìáúëäúí"

Новак Джокович се оп-
лака, че късните начални
часове на двата основни
корта в Лондон на практи-
ка превръщат "Уимбълдън"
в турнир на закрито. Се-
демкратният шампион и за-
щитаващ титлата си сърбин
победи участващия с "уайлд
кард" Тим ван Райтховен в
четири сета под светлини-
те на централния корт в не-
деля в мач, който приклю-
чи 40 минути след полу-
нощ българско време.

"Ако си по програма
последен мач на централ-
ния корт, ще завършиш
двубоя под покрив, което
променя условията, на сти-
ла на игра, на начина, по
който се движиш на корта.
По-хлъзгаво е. Изкуствена-
та светлина. Това наистина
е като турнир на закрито в
повечето случаи, когато си
последен на централния

Новак Джокович критикува организаторите на "Уимбълдън"
за късните часове на неговите двубои

корт или на номер 1", ко-
ментира сърбинът.

Сали Болтън, главен из-
пълнителен директор на ор-
ганизационния комитет, за-

щити програмата на "Уим-
бълдън" и каза, че в мо-
мента няма планове за из-
местване на началните ча-
сове.ç

Няма нещо, в което да не го превъзхож-
дам", добави най-добрият български профи-
боксьор.

"Пълните трибуни в "O2 Арена" не ме пла-
шат. Много важно е съдиите да присъждат
обективно. Важно е реферът да не пречи.
Вече съм доста опитен. Моят тим сме доста
задружни, сплотени и единни. Не виждам
какво може да ни бутне. Имам опасения
единствено от съдиите, защото ще сме в
Лондон", категоричен е Кубрат Пулев.ç

Йоан Баи категорично от-
казва да се върне в ЦСКА и
настоява за нов отбор. Френ-
ското крило вече имал дого-
ворка с тим от второто ниво
на родината си и почти сигур-
но ще игра там. 25-годишният
футболист отказа да се при-
бера в България след лагера
на "червените" в Австрия.  Той
обаче така или иначе не е же-
лан и от треньора Саша Илич.

Футболистът има договор и
предстоят преговори как ще се
стигне до официалното му на-
пускане. Баи е настоял пред
собствениците да го пуснат без
трансферна сума, като се от-
каже от няколко заплати. Йо-
ан Баи изигра 23 мача за ЦСКА
в първенството, като се отче-
те с 2 гола и 5 асистенции.

На "Армията" умуват и от-
носно привличането на ново
крило, след като Илич извади
от състава Баи и Вилдсхут. В
момента по фланговете "чер-
вените" разполагат с все още
контузения Йомов, Гарсес, Мо-
рено и младока Марк-Емилио
Папазов.

До края на трансферния
прозорец ЦСКА ще привлече
поне още двама футболисти.
Единият от тях е защитник, ка-
то според запознати той може
да действа както в ядрото на
отбраната, така и като краен
бранител. Другият играч пък е
опорен халф, който умее да из-
нася топката и участва добре
и в двете фази на играта. Имен-
но от такъв тип футболист тре-
ньорът Саша Илич заяви, че
има нужда, по време на пред-
ставянето си като нов треньор
на "червените".ç

Éîàí Áàè
îòêàçâà
äà èãðàå
çà ÖÑÊÀ
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ÁÍÒ 1

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

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко

Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /6

сезон, 3 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Махалото на прехода: Цената

на парите - док. филм /България,
2022 г./, автор Аделина Радева,
режисьор Станислав Терзиев

22.00 Викингите - тв филм /5 сезон, 12
епизод/ (16)

22.45 Устойчивост: Истории на хора, ко-
ито правят промяната - Палестина
- документална поредица

23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 сезон, 7

епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Джинс /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /6

сезон, 3 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Богатствата на България" - доку-
ментална поредица

06.00 "Да живее крал Джулиън!" - анима-
ция, сериал, еп.3

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 3, еп. 64
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

83
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 5,

еп. 1
00.00 "ФейсБог" - сериал, еп. 1

01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION

05.00 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Приключения-

та на котарака в чизми" - сериал, с.
2, еп. 19 - 22

08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 2
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 9
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 8
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 4
13.00 "Братята Систърс" - уестърн, кри-

минален, драма (Франция, Испа-
ния, Румъния, Белгия, САЩ, 2018),
режисьор Жак Одиар, в ролите:
Джон С. Райли, Хоакин Финикс,
Джейк Джиленхол, Риз Ахмед, Рут-
гер Хауер и др.`

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 3
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 5
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 8, еп. 10 (последен)
19.45 Закон и ред: "Специални разслед-

вания" - сериал, с. 22, еп. 11
20.45 "Южен вятър" - сериал, еп. 13
22.00 Бандата на екшън: "Истина или

предизвикателство" - трилър, хо-
рър (САЩ, 2018), режисьор Джеф
Уодлоу, в ролите: Тайлър Поузи,
Луси Хейл, Лендън Либърон, Ауро-
ра Перино, Сам Лърнър и др. [14+]

00.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 13
01.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 9
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 10
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 5
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Приятели" /п./ - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 3, 4
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Скуби-Ду: Призрачният каубой" -

анимация, комедия, семеен (САЩ,
2017), режисьор Мат Питърс

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

сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2017)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 9, 10
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 17, 18
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 35
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 2
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 18, 19
00.00 "Скуби-Ду: Призрачният каубой"

/п./ - анимация, комедия, семеен
(САЩ, 2017)

02.00 "Приятели" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2017)
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

с. 12, еп. 2
08.00 "Книгата на Хенри" - криминален,

трилър (САЩ, 2017), в ролите: На-
оми Уотс, Джейдън Мартел, Джей-

къб Трембли, Сара Силвърман, Дийн
Норис, Лий Пейс, Мади Зиглър,
Боби Мойнихан и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 12,
еп. 3

12.00 "Пърси Джаксън и боговете на
Олимп: Похитителят на мълнии" -
фентъзи, приключенски (Велико-
британия, Австралия, Канада, САЩ,
2010), в ролите: Логан Лърман,
Кевин Маккид, Стив Куган, Алекзан-
дра Дадарио, Пиърс Броснан, Роса-
рио Доусън, Катрин Кийнър и др.

14.30 "Индъстриал мюзикъл" - документа-
лен филм

16.15 "Фантастични животни и къде да ги
намерим" - фентъзи, приключенски
(Великобритания, САЩ, 2016), в
ролите: Еди Редмейн, Езра Милър,
Колин Фарел, Рон Пърлман, Джон
Войт, Саманта Мортън, Джема Чан,
Катрин Уотърстън, Кармен Иджого

19.00 "Незабравимо" - трилър (САЩ,
2017), режисьор Денис Ди Нови, в
ролите: Росарио Доусън, Катрин
Хайгъл, Джеф Стълтс, Изабела Кай

21.00 "Фантастични животни: Престъпле-
нията на Гринделвалд" - фентъзи,
приключенски (Великобритания,
САЩ, 2018), режисьор Дейвид
Йейтс, в ролите: Джони Деп, Джуд
Лоу, Еди Редмейн, Катрин Уотърс-
тън, Алисън Сюдъл, Дан Фоглър,
Зоуи Кравиц, Езра Милър, Кармен
Иджого и др.

23.45 "Клетвата" - трилър, криминален
(Исландия, Великобритания, Гер-
мания, 2016), режисьор Балтазар
Кормакур, в ролите: Балтазар
Кормакур, Хера Хилмар, Гисли Йорн
Гардаршон, Маргрет Бярнадотир
[14+]

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 12, еп. 3

03.45 "Поклонение" - екшън, историчес-
ки, драма (Ирландия, Белгия, САЩ,
2017), режисьор Брендън Мълдау-
ни, в ролите: Том Холанд, Ричард
Армитидж, Джон Бърнтол, Хю О`Ко-
нър, Стенли Уебър, Тристан Макко-
нъл и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Една жена" - сериен филм /п/
06.00 "Пресечна точка" - публицистично

шоу /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-
ал

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти " (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)

- риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 3
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сери-

ал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Мечтателки" - музикална драма с
уч. на Еди Мърфи, Бионсе Ноулс,
Джейми Фокс, Дженифър Хъдсън,
Дани Глоувър, Аника Нони Роуз и
др. /п/

08.45 "Младежки дух" - музикална драма
с уч. на Ел Фанинг, Ребека Хол,
Арчи Мадекве, Агниешка Гроховс-
ка, Златко Бурич и др.

11.00 "Трепети в сърцето" - романтичен
филм с уч. на Кори Севиър, Ребека
Далтън, Лиса Ланголис и др.

13.00 "Искри в небето" - романтичен
филм с уч. на Меган Маркъл, Лок-
лин Мънро, Челси Рейст, Кирстен
Робек, Кристофер Жако и др.

14.45 "Прецакването" - трилър с уч. на
Робърт Де Ниро, Едуард Нортън,
Марлон Брандо, Анджела Басет,
Гари Фармър и др. /п/

17.15 "Спайдърмен: Завръщане у дома" -
приключенски екшън с уч. на Том
Холанд, Майкъл Кийтън, Робърт Да-
уни Джуниър, Мариса Томей, Гуи-
нет Полтроу, Джон Фавро, Зендая и
др. /п/

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

21.00 "Спайдърмен" - приключенски ек-
шън с уч. на Тоби Макгуайър, Уилям
Дефо, Кирстен Дънст, Джеймс Фран-
ко, Клиф Робъртсън, Розмари Ха-
рис и др.

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

00.30 "Последният оцелял" - екшън с уч.
на Марк Уолбърг, Тейлър Кич, Еми-
ли Хърш, Бен Фостър, Ерик Бана/п/

Тв програма - сряда, 6 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

bTV Action, 22.00 ч., Бандата на екшън: "Истина или
предизвикателство" - трилър, хорър (САЩ, 2018),

в ролите: Тайлър Поузи, Луси Хейл, Лендън Либърон,
Аурора Перино, Сам Лърнър и др. [14+]

Времето
Днес над Западна България, а следобед и над

централната част от страната ще се развива купеста
и купесто-дъждовна облачност и на много места ще
има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и гра-
душки. Над Източна България ще се задържи пре-
димно слънчево и горещо, с до умерен югоизточен
вятър. В западната половина от страната вятърът ще
се ориентира от северозапад, ще се усили и с него
ще започне да нахлува студен въздух; температури-
те ще се понижат с 5-7°. Максималните температури
ще бъдат в широк интервал: от 26° в западните ра-
йони до 36° на места в Източна България. Над Чер-
номорието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен
вятър от югоизток. Максимални температури: 28°-30°.
Температурата на морската вода е 24°-27°. Вълнени-
ето на морето ще бъде 1-2 бала.          НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 125

ВОДОРАВНО: "В окото на бурята". Дадов (Никола).
Магазин. Мил (Михаил). Рену (Луи). Адата. Нени (Пи-
етро). Отит. "Ном". Лимонит. Кино. БОРИКА. Авар
(Ищван). Бове (Даниеле). Исусов (Мито). Но. Да-
лян. Лакове. "Вил". Мана. Айова. Нуга. Анин. Лам.
Синодик. Зора. Данило. Анит. Габе (Дора). Аполон.
Ви. Мажор. Панела. Бар. Пане. Отани (Гаетано). Ба-
ро. АНОП. ПАЛ. Рибаков (Анатолий). НАМИ. Лама-
рина. Алан. Вена. Екатерина.
ОТВЕСНО: "Години, години". Амабиле. Калем. Ва-
лун. Барабан. Код. Нобел (Шантал). Годеж. Рама.
"Торино". Ямада (Косаку). Опока. Нове. Ирина. Ина-
ра. Оре (Ринголд). Нотис. Накип. Навик. "Мамут".
Кулан. Лопен. "На". Ба. Икаса (Хорхе). Изола. Онат
(Емин). БУГАТИ. Окано (Исао). Онопа. Рад. Навой.
Ранет (Егон). Мар. Рязанов (Елдар). Волан. Лапили.
Тито (Денис). Анева (Вихра). Ивана. АН. Жана Мо-
ро. АМАТИ. Илона.
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Театралният фестивал "София
моно" започва на 11 юли и ще
продължи до края на месеца в
Парка на Военната академия.

Акцент в програмата е Седми-
ца на Камен Донев - от 11 до 15
юли. Тя включва пет вечери със
спектаклите на актьора. Сред тях
е софийската премиера на "Уют"
и "Мартин, Данчо и майка ми" по
текст на Камен Донев, в изпълне-
ние на актрисата Албена Колева.

Премиерен за сцената на
"София моно" е и спектакълът
"Плач на ангел" на Христо
Мутафчиев. Талантливият Дими-
тър Живков ще представи за
първи път и постановката под
негова режисура - "4 жени
без 4 G", с трупата на казан-

Започнаха тазгодишните ар-
хеологически проучвания на све-
щения скален храм, съобщава
проф. Николай Овчаров. На Пер-
перикон през това лято ще ра-
ботят едва 19 работници стари
ветерани. "Именно с тях ще тър-
сим голямата сензация - тайни-
те помещения на храма на Дио-
нис с прочутото прорицалище,
където Александър Велики раз-
бира, че ще завладее света, а
римляните - че ще основат сво-
ята империя. Става дума за ед-
на голяма сграда с масивни ка-
менни зидове, намираща се в
близост до главния олтар на Ди-
онис. Тя бе доловена още през
2005 г., но именно сега предстои
да бъде разкрита", разказва Ов-
чаров. ç

Àðõåîëîçè òúðñÿò
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„София филм фест“
гостува за първи път
в Тетевен
На 16 юли ще бъде
показан "Предателят" на
италиански режисьор
Марко Белокио. Филмът
получи номинация за
"Златна палма" в Кан, а
също и за най-добър
филм, сценарий и най-
добър актьор - Пиерфран-
ческо Фавино. "Това е
биография в истински
белокио стил. Визионерски
и оригинален", пише
Cineuropa. Прожекциите са
от 21.00 ч., непосредстве-
но след залез-слънце, в
двора на училището
"Хаджи Генчо". На 13
август на екрана е най-
новият филм на Драгомир
Шолев - "Рибена кост".
Третият пълнометражен
филм на Драго Шолев е
копродукция между
България и Румъния.

Айфеловата кула
ръждясва - трябва
да бъде ремонтирана
Айфеловата кула ръждясва
и трябва да бъде ремонти-
рана основно. Но вместо
това само я освежават с
боя за 60 млн. евро преди
Олимпийските игри през
2024 г. в Париж, съобщи
Ройтерс. Кулата от ковано
желязо, построена от
Густав Айфел в края на
19-и век, е сред най-
посещаваните забележи-
телности в света. Тя
посреща около 6  млн.
туристи годишно, но е в
лошо състояние и е
проядена от ръжда. Кулата
с височина 324 м сега се
пребоядисва за 20-и път в
историята й. Дружеството,
което стопанисва Айфело-
вата кула - SETE, не я
затваря, за да не загуби
приходите.

Íàêðàòêî
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В Швеция ще снимат те-
левизионен сериал по фил-
ма "Неверницата" (2000 г.),
по сценарий на Ингмар
Бергман. С участието на
Лив Улман, написа списа-
ние "Варайъти". Новата про-
дукция е с режисьор Томас
Алфредсон, чиято продук-
ция "Дама, поп, асо, шпио-
нин" (2011) получи номина-
ция за "Оскар". Той е из-
вестен също с "Покани ме
да вляза" и "Снежният чо-
век". Сценарият на мини се-
риала, от шест части, се
адаптира от Сара Йонсен.
Новият проект бе обявен по
време на фестивала, пос-
ветен на Бергман и провеж-
дан на остров Форьо.

"През зимата на 2001 г.
разговарях с Ингмар Берг-
ман и го попитах дали мога
да направя нова интерпре-
тация на историята му. Но

Изложба със скици на
Чудомир, рисувани по вре-
ме на мобилизацията му в
пехотата, заедно с платна
на Иван Милев от военния
му период, се откри на 5
юли в Археологическия му-
зей във Варна. Името на ек-
спозицията е "Ний летиме
от Балкана", по текста на
военен марш, възпяващ
Шипченската епопея.

Изложбата включва 27
табла и документи. Сред
най-ценните експонати са
картини на Иван Милев, ко-
ито са били част от експо-
зиция в Италия. През 1916
г., по време на Първата све-
товна война, Милев е мо-
билизиран и зачислен в ща-
ба на Въздухоплавателната
дружина като военен худож-
ник. Той е повлиян от мо-
дерния по това време в Ев-

Âîåííè êàðòèíè è ñêèöè íà Èâàí Ìèëåâ è ×óäîìèð âúâ Âàðíà

колкото по-дълго го обсъж-
дахме, толкова повече той...
се съгласяваше, че е "неве-
роятно вълнуващо", каза Ал-
фредсон.

"Неверницата" разказва
за  разпадащия се брак на
театрална актриса и дири-

гент. Не е първият сцена-
рий на Бергман, използван
за мини сериал. През сеп-
тември 2021 г. НВО показа
"Сцени от един семеен жи-
вот" с Джесика Частейн и
Оскар Айзък в главните ро-
ли. Сред известните продук-

За това време рисува жи-
вота на бойното поле и из-
пълва няколко папки със
скици, които "попадат в
плен", докато самият той е
в отпуск. ç

Ãëåäàìå ìîíîñïåêòàêëèòå íà
Êàìåí Äîíåâ

ропа сецесион, като се от-
личават с изключителна са-
мобитност.

Другият акцент са твор-
бите на Димитър Христов
Чорбаджийски - Чудомир,

останал в историята на бъл-
гарската литература като
писател, хуморист и крае-
вед. Въпреки омразата му
към войната е принуден да
носи шинел цели 7 години.

ции на Бергман (1918 - 2007)
са "Поляната с дивите яго-
ди", "Седмият печат", "Пер-
сона", "Една страст", както
и драмата "Фани и Алексан-
дър", отличена с "Оскар" за
"най-добър чуждоезичен
филм". ç

лъшкия драматичен театър.
"Театър 199" се включва с

"Хаос" на режисьора Марий
Росен и с участието на Йоана
Буковска-Давидова, Елена Атана-

сова и Радина Думянин. Актьорът
Алексей Кожухаров представя
две постановки, а "Пощенска
кутия за детски приказки" е за
най-малките фенове. ç
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Томас Алфредсон
и Сара Йонсен


