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а един ден премиерът Бойко Бори-
сов раздаде 100 млн. лева на секто-
ри, които плашат с протести, и по-
виши с 30% заплатите на чиновни-
ците в 28 министерства и държавни
администрации.

Близо 100 милиона лева полу-
чиха вчера туроператорите, живот-
новъдите и затворническите надзи-
ратели след директни или индирект-
ни срещи с премиера Бойко Бори-
сов или след заплахи за протести.
Това се казва в анализ на сайта
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"Епицентър", публикуван вчера.
Правителството ще подпомогне

с близо 19 милиона лева произво-
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СП на този етап не е
силата, която може
да донесе промяната
в България. "Заслуга-
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Португалският вестник "Рекорд" съ-
общава, че Спортинг сериозно проучва
възможността да купи младата звезда
на Левски Станислав Иванов. Издание-
то дори твърди, че двата клуба вече
водят преговори, като португалският
гранд е предложил 500 хиляди евро
за правата на играча. Според всекид-
невника сделката се очаква да бъде
на "ниска цена", което е много изгодно
за завършилия на четвърто място
лисабонски гранд. Съобщава се още,
че Левски иска 1 милион евро. ç
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Хората в Германия до голяма степен
одобряват изтеглянето на 12 000 аме-
рикански войници от страната, показва
проучване, цитирано от ДПА. Около
47% от анкетираните подкрепят
намаляването на броя на американски-
те войници от 36 000 с 12 000. 1/4
от участниците в проучването смятат,
че САЩ би трябвало да изтеглят на-
пълно войските си. Едва 28% одобря-
ват запазването на сегашния брой на
американските войски, а 4% биха под-
крепили увеличение на числеността. ç
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като за последно

Б
та" за това е на т. нар.
буржоазия в БСП - бога-
тите хора, хората с много
милиони. Те се опитват да
обезглавят партията, ка-
то отстранят Корнелия Ни-
нова, и някой от тях да
оглави БСП, за да я вка-
ра в някакво съглашател-
ство и за да не бъде сил-
на опозиция. Това е моят
прочит за БСП. Защото
нито един от тези, които
претендират за поста на
Нинова няма харизмата на
лидер. Виждаме, че вър-
ви една продажба на вът-
решния смисъл на БСП. И
тук не става дума дори
за директна коалиция с
ГЕРБ. Това може да бъде
подмолна коалиция на
принципа: "Ние не претен-
дираме за властта, вие не
ни пречете на бизнеса,
пък партията ще я дър-
жим в патова ситуация".
Това е целта на т. нар.
вътрешна опозиция в БСП
към момента.

дителите на плодове, зеленчуци, мас-
лодайна роза и с винени лозя.

Това заяви министър-председате-
лят Бойко Борисов по време на сре-
ща с представителите на браншо-
вите организации от сектор "Пло-
дове и зеленчуци".

Помощта  се отпуска като de
minimis за покриване на загуби за-
ради сушата и на допълнителни раз-
ходи във връзка с пандемията от
COVID-19. Потенциалните бенефи-
циенти са близо 25 000.

На пресконференция в центра-
лата на БСП действащата лидерка
на партията Корнелия Нинова
обяви, че ще се кандидатира за
нов мандат начело на БСП на
предстоящия на 12 септември
първи в историята пряк вот за
лидер. Нинова допълни: "От 12
август по нашите правила излизам
в предизборна кампания. За
времето на кампанията предоста-
вям правомощията си на замест-
ник-председателя Владимир Мос-
ков - седем мандата кмет на Гоце
Делчев, сега член на Комитета на
регионите на ЕС, човек с голям
организационен и политически

Êîðíåëèÿ Íèíîâà
êàíäèäàò çà íîâ
ìàíäàò íà÷åëî
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На 12 септември социа-
листите ще изберат своя
лидер на пряк избор

опит", заяви Нинова. Тя допълни,
че има общо 52 кандидатури за
лидер, и призова партията към
единение: "В последните четири
години имаше другари, които ме
критикуваха и персонално, и за
работата ми, и за политиката на
БСП. Тези публични критики
вредяха на образа на партията и
мисля, че е време да затворим
тази страница на публично проти-
вопоставяне. Призовавам т. нар.
вътрешна опозиция, която има
различно мнение за пътя на БСП,
което  уважавам, да решим този
спор по единствения демократичен
начин - прекия избор". < 3
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Китай.
Туристи
спортуват
сред
природата в
централната
провинция
Хунан. След
успехите на
КНР в
борбата с
коронавиру-
са страната
вече се
връща към
нормалния
живот и
води
активна
социална
политика в
защита на
своите
граждани

От началото на криза-
та не всички, които рабо-
тят на първа линия, полу-
чават помощ от държава-
та, предупреди д-р Иван
Маджаров, председател на
Българския лекар съюз.

Излиза се с тезата, че
ръководителят подава спи-
съка, но той прави списъ-
ка по критерии. Би тряб-
вало да се добавят пари,
горещо призова Маджаров.
Такъв тип изследвания би
трябвало да накара и нас,
и всички, загрижени за
здравеопазването в дър-
жавата, да се отнесат чес-
тно и откровено към сек-
тора, загърбвайки финан-
совите опити - за уж ви
даваме, ама по едни кри-
терии. Няма нужда от то-
зи тип подаяния, на които
лекарите практически не
стават свидетели, а чуват
само от телевизията, зая-
ви д-р Маджаров.

Емил СПАХИЙСКИ
от "Денят ON AIR"

ÃÅÐÁ èçëúãà
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Снимка Пресфото БТА
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За един ден премиерът
Бойко Борисов раздаде
100 млн. лева на сектори,
които плашат с протести,
и повиши с 30% заплатите
на чиновниците в 28
министерства и държавни
администрации.

Близо 100 милиона лева
получиха вчера туроперато-
рите, животновъдите и
затворническите надзира-
тели след директни или
индиректни срещи с преми-
ера Бойко Борисов или
след заплахи за протести.
Всичко това идва в 26-ия
ден на национални протес-
ти с искане на оставка на
правителството и на глав-
ния прокурор.

След среща с предста-
вители на обединението
"Бъдеще за туризма"
Борисов обяви, че може
да отпусне 10 милиона
лева от Министерството на
икономиката към туристи-
ческия бранш. Преди
седмица от обединението
протестираха пред Минис-
терския съвет и поискаха
среща с Борисов за
предотвратяването на
масови фалити, а за утре
е насрочен нов протест на
представители на туристи-
ческата индустрия.

С 82.5 млн. лв. ще бъдат
подкрепени животновъди-
те, стана известно след
среща между представите-
ли на сектора с премиера.
"Ще ви подкрепим с 56.5
милиона лева, имаме
такъв инструмент, ще ги
осигурим през Министерс-
кия съвет", каза Борисов.
Тази помощ е за подобря-
ване на ликвидността на
земеделските стопанства,
които са отсрочили креди-
тите си и са в невъзмож-
ност да ги погасят в
условията на пандемията
от COVID-19.

Âëàñòòà ñè êóïóâà âðåìå: Çà äåí
Áîðèñîâ ðàçäàäå 100 ìèëèîíà ëåâà

Ïðåäèçáîðíî ñå çàõðàíâàò
ñåêòîðè, çàïëàøâàùè ñ
ïðîòåñòè, ÷èíîâíè÷åñêèòå
çàïëàòè ñå âäèãàò ñ åäíà òðåòà

COVID-19: 204
заразени, 264
излекувани за
денонощие

Нови 204 случая на
коронавирус са установе-
ни в България. Това
означава, че заразените
от COVID-19 за последното
денонощие са се увеличи-
ли спрямо предишните два
дни, когато заболелите
бяха съответно 146 и 119.
За понеделник направени-
те PCR теста са 4137,
докато в неделя бяха
1491, а в събота - 3955.
През изминалите 24 часа
има 16 починали от
коронавирус, информира
Единният информационен
портал.
Това е нов черен рекорд
за починали от COVID-19 в
страната ни в рамките на
едно денонощие.
Така общият брой на
жертвите става 404.
Излекуваните за последно-
то денонощие са 264.
Заболелите у нас са 12
159, активните случаи са
5071. Излекуваните общо
са 6684 души. Хоспитали-
зирани са 823-ма, души,
43-ма са в интензивно
отделение.
Тревожна e ситуацията във
Варна! 58 нови положи-
телни проби за COVID-19
бяха установени в дом за
възрастни хора.

Отново жеги -
до 36 градуса в Южна
България

Над страната ще бъде
предимно слънчево. На
отделни места в планинс-
ките райони на Западна
България ще се развива
купесто-дъждовна облач-
ност и е възможно
краткотрайно да превали.
Вятърът ще бъде до
умерен от изток. Дневни-
те температури ще бъдат
между 31 и 36 градуса,
за София около 31
градуса, в Северна,
Централна и Южна
България до 35-36
градуса, по Черноморие-
то температурите ще
бъдат малко по-ниски -
около 28-29 градуса. В
сряда се очакват краткот-
райни валежи, придруже-
ни от гръмотевици в
Западна България, а
температурите ще бъдат
между 28 и 33 градуса

Алкохолизирана фенка
на ГЕРБ провокирала
протестиращи

Жена след употреба на
алкохол била задържана
вчера сутринта до
Президентството, тя
проявила вербална
агресия към протестира-
щите, информираха от
СДВР. На протеста
журналистически екип
също станал жертва на
подобно деяние, този път
от страна на протестира-
щите. Това наложило
намесата на полицията.

Борисов добави, че са
осигурени също 26 милио-
на лева за помощта "де
минимис" за животновъди-
те, които търпят загуби
заради сушата. Той уточни,
че се обмисля подкрепа
още и за пчеларите,
зеленчукопроизводителите
и овощарите.

Служителите на затво-
рите се отказват засега от
протеста, за който бяха
готови още днес, след
като получиха уверение от
министъра на правосъдие-
то Данаил Кирилов, че на
1 септември ще бъде
изпълнено искането им,
обещано от премиера през
октомври миналата година.
Преди това Синдикатът на
служителите в затворите
уведоми за нарастващо
недоволство заради неспа-
зеното обещание на
Борисов да се разкрият
нови 200 щатни бройки в
дирекция "Изпълнение на
наказанията" и дирекция
"Охрана" и допълнителни 7
млн. лева за увеличаване
на възнагражденията и
подобряване на условията
за труд. Надзирателите в

затворите днес обявиха,
че все пак остават в
протестна готовност до 1
септември.

По същото време
правителството обяви, че
подготвя повишаване от
септември с до 30% на
заплатите на неизвестен
брой служители в общо 28
министерства и държавни
администрации.

Проект на постановле-
ние е публикуван за
обществено обсъждане,
което трябва да приключи
следващия петък, а обяс-
нението защо за него са
дадени само 14 календар-
ни дни е, че "Съкратеният
срок е обусловен от
необходимостта положи-
телните въздействия от
нормативната намеса да
бъдат постигнати по най-
бързия начин."

Никъде не са посочени
параметри за това какъв
конкретен брой служители
ще засегне, никакви конк-
ретни суми за бюджета,
никакви различни сцена-
рии в рамките на спомена-
тите "до 30%".

На 28 юли новият ми-

:
Íàêðàòêî

"Демократичните български
граждани искат промяна и изра-
зяват това по много категоричен
начин. Това, което e като разлика
от последните няколко години -

Öâåòàíîâ: Îáêðúæåíèåòî äúðïà Áîðèñîâ êúì
äúíîòî, ÃÅÐÁ âå÷å å íàé-ìðàçåíàòà ïàðòèÿ

виждаме страшно много млади хо-
ра, образовани хора, категорич-
ни, че нямат да направят отстъпка
от исканията си. Това каза в студи-
ото на ФАКТИ председателят на Ев-
ро-атлантическия център за сигур-
ност и бивш втори човек в ГЕРБ
Цветан Цветанов.

"Излезли ca хора, които имат
нетърпимост към корупцията. Ин-
ституциите показват неспособност
да ce справят c този проблем. Бо-
рисов имаше шанс да изкара с
този парламент мандата си, ако
имаше oставка на цялото прави-
телство c министър-председателя
и да ce предложи в експертно пра-
вителство. Но c това забавяне и
това позициониране на четирима-
та oсвободени министри Борисов
даде много ясен знак за това, ко-

ето и протестиращите назовават
като проблем - зависимости c
ДПС", коментира бившият зам.-
председател на ПП ГЕРБ, който за-
яви, че е предупреждавал за таки-
ва зависимости още преди пос-
ледните местни избори.

"През последните няколко ме-
сеца хората около Борисов го въ-
ведоха в едно виртуално простран-
ство, изградиха му една среда и
всичко, което му съобщават, че ня-
ма проблем, той дори не подозира
колко e cериозен проблемът, кой-
то ще има на предстоящите парла-
ментарни избори", смята Цветанов.

Последния запис на разговор на
премиера c Томислав Дончев Цве-
танов определи като "недопустимо
поведение на висока позиция, коя-
то заема в държавното управление

министър-председателят". Цветанов
заяви също: "Когато излизах от ГЕРБ,
казал съм го и на Борисов, че от
тук нататък начинът, по който ce
правят съответните организацион-
ни промени, ще води към затихва-
щи функции на ПП ГЕРБ.

От наблюденията и анализите,
които сме направили c експерти в
Центъра, ГЕРБ ще има не повече
от 500 000 гласа на изборите, ако
тази криза ce задълбочи", прогно-
зира бившият шеф на Изборния
щаб на ГЕРБ.

"Около него пиарите ca тези,
които ce очертават като водещ
фактор за политиките, които ce
правят и в парламента. Пиарите и
обкръжението на Борисов ще го
повлекат към дъното", коментира
Цветанов. ççççç

нистър на здравеопазване-
то Костадин Ангелов посо-
чи, че по тази мярка само
за структурите от неговото
ведомство са предвидени
над 12 млн. лв.

Всичко произтича от
Коалиционния съвет на 27
юли, което е посочено и в
доклада към предложение-
то за постановление.
Тогава премиерът Бойко
Борисов постави акцента
върху грижата за служите-
лите, които са на първа
линия, здравни, социални
работници, НОИ, МВР и
други, особено тези, които
били на минимална работ-
на заплата.

За някои ведомства са
посочени конкретни дирек-
ции и звена, където има
работа "на терен" и пряк
контакт с обслужвани
граждани и фирми. Но в
повечето случаи пише
просто служители на
Изпълнителна агенция по
околна среда, Държавна
комисия по стоковите
борси и тържищата, Ди-
рекция за национален
строителен контрол,
Български институт по
метрология или Басейнови
дирекции.

Официалното обясне-
ние е, че така ще се спре
текучеството и "ще се
позволи както да бъдат
задържани настоящите
служители, така и да
бъдат привлечени нови
кадри в съответствие с
повишените потребности,
произтичащи от епидемич-
ната обстановка". ççççç
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Кандидатирам се за
председател на БСП, ще
ме замества Владимир
Москов, заяви на прескон-
ференция на "Позитано" 20
лидерът на БСП Корнелия
Нинова.

Лидерът на БСП обяви,
че от 12 август тя излиза в
отпуск заради вътрешно-
партийната предизборна
кампания.

Нинова направи и
уточнение: "Съгласно
устава на партията - чл.
17, ал. 2, в случаите на
предсрочно прекратяване
на пълномощията на
председателя, неговите
функции се изпълняват от
заместник-председател,
определен с решение на
Националния съвет. В
момента не попадаме в
такава хипотеза, защото
няма предсрочно прекра-
тяване на пълномощията.
Напротив - имаме изтекъл
мандат", посочи Корнелия
Нинова, мотивирайки, че
изборът на временен
председател на БСП е
нейно решение.

52-ма са номинираните
за лидер на социалистите,
до 6 август трябва да
обявят дали ще участват в
състезанието.

Галина Василева (Пер-
ник), Ирина Михайлова
(Перник), депутатите
Красимир Янков и Валери
Жаблянов, както и Георги
Тодоров (Бургас) са
подали декларации, че ще
участват в избора на
председател, обяви Нино-
ва. Заместник-председате-
лят на БСП Кирил Добрев
не е дал отговор засега.
Нинова още отбеляза, че
до 6 август, когато изтича
срокът да се подаде

Íåêà âñåêè, êîéòî
èìà ðàçëè÷íî
ìíåíèå çà
ðàçâèòèåòî íà
ïàðòèÿòà, äà
ïðåäñòàâè ñâîÿ
ïëàòôîðìà è äà ñå
ÿâè íà âîò ïðåä
ñîöèàëèñòèòå

Êîðíåëèÿ Íèíîâà å êàíäèäàò çà
ïðåêèÿ èçáîð çà ëèäåð íà ÁÑÏ

съответната декларация,
има още време.

Отчетно изборната
кампания в БСП върви
към своя край. От 300
остават да се проведат
само 8 конференция,
информира още Нинова.
Време е да затворим
страницата на публич-
но противопоставяне
в БСП,

призова още лидерът на
партията.

"В последните четири
години имаше другари,
които ме критикуваха и
персонално, и за работата
ми, и за политиката, която
води БСП. Тези публични
критики според мен
вредяха на образа на
БСП. Мисля, че е време
да затворим тази страни-
ца на публично противо-
поставяне. Най-добрият
начин това да се случи е
на 12-и. Затова призова-
вам така наречената
вътрешна опозиция, която
има различно мнение за
пътя на БСП, за начина
на правене на политика,
за стила на работа в БСП,
да решим този спор по
единствения демократичен
начин, който ни предстои
в момента - прекият
избор", каза Нинова.

И продължи поименно:
"Например другарите

Георги Гергов, Сергей
Станишев, Атанас Мер-
джанов, Георги Пирински,
които имат номинации за

председател, ги призова-
вам да излязат с алтерна-
тивна програма, с алтер-
нативна визия и да се
явят пред партията. И
каквото народът и партия-
та решат!
За пръв път цялата
партия казва
кой да я ръководи

Към всички кандидати,
които ще се заявят до 6-и,
се обръщам с пожелание
да направим съдържателна
и красива кампания.

На социалистите ще
кажа, че за пръв път
имаме право всеки социа-
лист да гласува пряко и
директно за председател
на партията. Нека пока-
жем, че сме зрели за
този най-демократичен
начин на избор, да пока-
жем висока активност,
чист избор и свободно
мнение при избора на
председател на БСП!

Нинова отбеляза, че не
е споменала името на
Кирил Добрев, изреждайки
критиците си в партията и

хората с алтернативни
позиции, защото "не го
разбира като алтернатива:
"В последните 4 години
политиката, която провеж-
дахме като ръководство, я
провеждахме заедно. Ако в
последния момент е разб-
рал, че има алтернативно
виждане за ръководството
на партията, той ще си
подаде документите. Добре
дошли са всички на състе-
занието на 12-и", добави
Корнелия Нинова.

Когато Борисов е
притиснат от обстоятелства
и протести, той тръгва с
джипа и развързва кесия-
та, коментира Нинова
увеличаването на заплати-
те на държавните служите-
ли. Но посочи, че голяма
част от заетите в публич-
ния сектор са с ниски
заплати и те трябва да
бъдат увеличени.

"Някои от службите от
администрацията се нужда-
ят спешно от тези бонуси.
Дори за някои ние в
продължение на години
сме призовавали и внасяли
предложения при актуали-
зация на бюджет, при
гледане на бюджет да
бъдат отпуснати такива
средства. Например за
социалните служби", каза
Нинова. Според нея обаче
"не се прави така".

В правова държава
обаче в такива случаи се
прави актуализация на
бюджета в парламента,
коментира Корнелия

Нинова.
Двоен аршин
в правораздаването

В отговор на журналис-
тически въпрос Нинова
коментира и присъдата на
бившия министър на
енергетиката и бивш
лидер на БСП-София
Румен Овчаров, като я
нарече "двоен аршин в
правораздаването".

"Прави впечатление
двойният аршин в право-
раздаването. На г-н Овча-
ров е прочетена присъда,
макар и само на първа
инстанция, за нещо, което
се е случило преди повече
от 10 - 11 години. По-
конкретно за това, че като
министър не е упражнил
контрол върху едно от
търговските дружества,
което не е събрало наеми.
За които по-късно се
оказва, че са събрани. И
то без това да е задълже-
ние на министър!

В същото време днес,
не преди 11 години,
никой не повдига въпроса
за търсене на наказател-
на отговорност на минис-
търа на финансите, че не
е упражнил контрол
върху Комисията по
хазарта, поради което
държавата е претърпяла
щети за 700 милиона.
Нещо повече, не просто
не е упражнил контрол. С
есемеси е командвал
процеса как да се случи,
така че да не се случи",
коментира лидерът на
БСП.

Нинова добави, че
това е присъда само на
първа инстанция и че
Румен Овчаров ще я
обжалва. "Вярвам, че
правосъдието и справед-
ливостта ще възтържест-
вуват на следващите
инстанции", бе категорич-
на Корнелия Нинова.ç

Излезе от печат новата книж-
ка (№ 7-8, юли-август 2020) на
сп. "Ново време". Публикациите
в броя са организирани под мо-
тото "За България - демократич-
на, правова и социална". Него-

"Çà Áúëãàðèÿ - äåìîêðàòè÷íà, ïðàâîâà è ñîöèàëíà"
å ìîòîòî íà áðîé 7-8 íà ñï. "Íîâî âðåìå"
ва основна тема е защитата на труда
и правата на трудовите хора, грубо
орязвани в условията на българс-
кия капитализъм.

Избухналите междувременно
протести, които продължават в ця-
лата страна, идват да покажат, че
"онова, което всъщност ни липсва,
е именно нова лява политика като
радикалния фактор, който да отх-
върли сега властващия приоритет
на парите, на пазарното начало - в
политиката, в медиите, във всяка
брънка на обществото, и да го за-
мести с приоритета на човека, на
хуманното начало", отбелязва в ре-
дакционната бележка главният ре-
дактор Георги Пирински.

"Поглед отвъд летните протести
(2020)" хвърля социологът Юрий Ас-
ланов. Позицията на БСП по поли-
тическата криза и пътя за разре-
шаването й чрез предсрочни избо-
ри е защитена от председателката
на партията Корнелия Нинова и в
Апел на 74 членове на Национал-
ния съвет.

За "Десницата, левицата и ал-
тернативите пред нашето общо бъ-
деще" разсъждава икономистът Боян
Дуранкев. Автори по темата за тру-
да и неравенствата са също Ева
Костова и Николай Драганов. Про-
дължава дискусията по необходи-
мостта от прогресивна данъчна ре-
форма в България, аргументирана

в този брой от проф. Иван Ангелов
и Колектив за обществени интер-
венции в лицето на Огнян Касабов,
Ивайло Атанасов и Ваня Григорова.

Сред авторите в броя са също
Денчо Георгиев ("Как Европейският
съюз да стане истински солидарен"),
Ерик Бланк ("Защо левицата про-
дължава да губи… и как можем да
победим"), Иво Инджов  ("Българс-
ката журналистика между медий-
ната демокрация и медийния капи-
тализъм"), Мартин Димитров ("Ле-
нин и бъдещето"), Борис Боев  ("Как
Третото българско царство обяви
война на Англия и САЩ"), Анко Ива-
нов  ("Още веднъж по горещата те-
ма за безследно изчезналите след

Девети септември 1944"). Към из-
борите за VII велико народно съб-
рание ни връщат спомените на
Янаки Стоилов.

Кой беше Юлиус Фучик и за-
що написа "Хора, обичах ви, бде-
те!", припомня Къдринка Къдри-
нова. С интервю, автобиография
и стихове от Миряна Башева от-
даваме почит на без време отиш-
лата си поетеса.

Търсете сп. "Ново време"  в
книжарница "Нисим" на бул. "Ва-
сил Левски" 59 и в "Български
книжици" (градинката "Кристал").
Съдържанието е достъпно и он-
лайн на адрес

         www.novovreme.com

Âëàäèìèð Ìîñêîâ - äîàéåíúò
íà ÁÑÏ â ìåñòíàòà âëàñò

Временно изпълняващият длъжността председател на БСП е
зам.-председател на партията от 2017 г. Роден е през 1960 г. в
Гоце Делчев. Има висше образование педагогика и специализа-
ции по икономика, местна власт и евроинтеграция. От 1995 г. до
днес непрекъснато е избиран за кмет на Община Гоце Делчев и
изпълнява рекордния седми мандат, който спечели на първи тур
с близо 73% от вота на своите съграждани.

Владимир Москов и Корнелия Нинова
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От началото на кризата
не всички, които работят
на първа линия, получават
помощ от държавата,
предупреди пред БНТ д-р
Иван Маджаров, предсе-
дател на Българския
лекар съюз (БЛС).

Излиза се с тезата, че
ръководителят подава
списъка, но той прави
списъка по критерии. Би
трябвало да се добавят
пари, призова Маджаров.
По думите му болниците
са получили 16% по-малко
приходи спрямо миналата
година, като цитира данни
от Министерството на
здравеопазването. Има
разговори с министър
Ангелов, за да се обърне
тенденцията за спад.

Д-р Маджаров цитира
данни от изследване по
поръчка на БЛС, според
което всеки четвърти
лекар в България страда
от високо кръвно. Меди-
ците у нас страдат в по-
голяма степен от хронич-
ни заболявания в сравне-
ние с работещите в други-

Ä-ð Èâàí Ìàäæàðîâ: Íå âñè÷êè íà ïúðâà
ëèíèÿ ïîëó÷àâàò ïîìîù îò äúðæàâàòà
50% îò ìåäèöèòå ñà
ïñèõè÷åñêè èçòîùåíè,
íàöèîíàëíî ïðîó÷âàíå íà
Áúëãàðñêèÿ ëåêàðñêè ñúþç

Насочването на 10 млн. лв. от
оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" в подкре-
па на туризма е хубава идея, но е
странно, че това ще се случи чрез

Ùå ïîìîãíå ëè íà òóðèñòè÷åñêèÿ ñåêòîð
íîâàòà äúðæàâíà èíæåêöèÿ?

те сфери, коментира
здравният сайт Клини-
ка.бг. 47% от лекарите
казват, че изпитват психи-
ческо изтощение на
работа, сочат изводите от
национално проучване на
Българския лекарски съюз -
"Здравни проблеми сред
работещото население и
лекарското съсловие". В
проучването, направено
от социологическа аген-
ция "Тренд", са участвали
над 1000 лекари от цялата
страна и 1207 души, заети
в други сфери. Анкетата е
първата по рода си от
десетилетия, обясняват от
БЛС. Медиците, които
отговарят, че изпитват
психическа умора, са 47
на сто от запитаните. За
сравнение, 36 на сто
работещите друго, декла-
рират психическо изтоще-
ние. Данните показват
още, че проблемът е най-
голям при лекарите между
40 и 60 години, като по-
високи са стойностите
при жените. Групата
лекари между 40 и 60

години също така работят
най-много часове. Меди-
ците с над 60 часа труд
седмично са и близо 6
пъти повече в сравнение
с хората, развиващи се в
други професии. 26 на сто
от медиците у нас страдат
от хипертония, показват
резултатите от национал-
ното изследване. За
сравнение, хипертония
имат 15% сред работещи-
те в други сектори у нас.
Подобна е ситуацията и
със заболяванията на
щитовидната жлеза. 11%
от лекарите имат и други
хронични заболявания,
докато при работещото
население това са само

тази програма. Важно е целият биз-
нес да претърпи трансформация,
е съветът на доц. д-р Боян Жеков,
заместник-декан в УниБИТ (Универ-
ситет по библиотекознание и ин-
формационни технологии) по на-
учната дейност и международното
сътрудничество, пред телевизия
"Блумбърг ТВ България". Разгово-
рът трябва да е по-ясен - пари
срещу реформи и повече дигита-
лизация в сектора и администра-

цията, коментира доц. Жеков. Част
от парите за иновации да покрият
загуби в туризма - това е лош сиг-
нал и включва желанието за бър-
зо преодоляване на искания "от
улицата", каза още той. В момента
тече обществено обсъждане, но не
чувам мнения на бъдещата Аген-
ция по иновации относно за стра-
тегията за висше образование. На-
уката липсва. Трябва да се изгра-
ди синергия между науката, биз-

Ще предоставим на българс-
ките земеделски производители
106 млн. лева бюджет, разкри
по време на брифинг земеделс-
кият министър Десислава Тане-
ва. Планираме да се разплатим
преди 16 октомври, уточни тя.
На практика в годишен план прик-
лючваме темата за подпомагане-
то в условията на COVID-19 и на
извънредна ситуация, посочи Та-
нева. Когато се наложи каранти-
ната и се затвориха пазарите, ние
предприехме поредица от мерки

Äåñèñëàâà Òàíåâà îáÿâè êîëêî ñòàâà áþäæåòúò íà çåìåäåëöèòå
по отношение на осигуряването
на нормалната работа на земе-
делските производители. За нас
най-важното беше в началото на
март да осигурим процеса на про-
изводството и се справихме ус-
пешно с това. Второ, предприех-
ме различни решения по отноше-
ние на контрола на вносната зе-
меделска продукция от трети стра-
ни. С това за първи път БАБХ на
практика работеше на 100-про-
центова извадка, каза още Тане-
ва. Тя посочи, че имало катего-

2%. Данните показват, че
и в двете изследвани
групи заболеваемостта
има пряка връзка с въз-
растта. Тревожни са
резултатите, свързани с
агресията, отбелязват от
съсловната организация.
Всеки втори лекар е бил
жертва на вербална
агресия по време на
работа - 48%. Всички
останали професии са се
сблъсквали с агресията в
далеч по-малки мащаби -
17%. За физическа агре-
сия споделят 7 на сто от
лекарите, като за остана-
лите професии този
процент е два пъти по-
малък - 3%.ç

Събития
” 716 г. - 40-хилядна австрийс-
ка армия начело с принц Йожен
Савойски разгромява 150-хиляд-
ната турска войска на паша Дар-
над Али в битката при Петервар-
дайн.
” 1914 г. - В Кливланд (Охайо,
САЩ) са въведени първите све-
тофари.
” 1946 г. - На прохода Хаинбо-
аз започват работа 2000 младе-
жи от първата национална мла-
дежка строителна бригада "Геор-
ги Димитров", което е начало на
бригадирското движение в Народ-
на република България.
” 1962 г. - Нелсън Мандела е
арестуван от властите в ЮАР и
остава задържан до 1990 годи-
на.
” 2010 г. - Случва се миньорс-
ката авария в Копиано, при коя-
то 33 чилийски миньори са зат-
рупани на 700 м под земята.
Родени
” 1844 г. - Иля Репин, руски ху-
дожник
” 1850 г. - Ги дьо Мопасан, френ-
ски писател
” 1905 г. - Артьом Микоян, рус-
ки авиоконструктор
” 1906 г. - Василий Леонтиев,
руски икономист, Нобелов лау-
реат
” 1930 г. - Нийл Армстронг, аме-
рикански астронавт
” 1968 г. - Марин льо Пен, френ-
ски политик и лидер на национа-
листите
Починали
” 1895 г. - Фридрих Енгелс, нем-
ски философ
” 1924 г. - Теодор Теодоров, ми-
нистър-председател на България
” 1962 г. - Мерилин Монро, аме-
риканска актриса
” 1984 г. - Ричард Бъртън, бри-
тански актьор
” 1998 г. - Тодор Живков, бъл-
гарски антифашист, политик и
държавник, бивш кмет на София,
секретар на ЦК на БКП и член на
Политбюро, дългогодишен първи
и генерален секретар на ЦК на
БКП (1954-1989), председател на
Министерския съвет (1962-1971)
и на Държавния съвет на НР Бъл-
гария от 1971-1989 г. По негово
време България достига пика на
своето социално и икономичес-
ко развитие - 27-о място в кла-
сацията на ООН за развитие,
превръща се в космическа дър-
жава, развива собствена елект-
роника и ядрена енергетика, дос-
тига население от 9 милиона
души, както и духовен и патрио-
тичен апогей, свързан с чества-
нето на 1300-години от създава-
нето на българската държава.

Íà òîçè äåí

:

"Õîðèçîíò 2020" å ïðîãðàìà ñ
âúçìîæíîñòè, êîèòî Áúëãàðèÿ íå
èçïîëçâà, òâúðäè äîö. ä-ð Áîÿí Æåêîâ,
çàìåñòíèê-äåêàí â ÓíèÁÈÒ

неса и иновациите, твърди гостът.
По отношение на приоритетите в
иновациите за следващия рамков
период от 2021 до 2027 г. Жеков
изтъкна, че трябва да се повишат
средствата за тях. Държавата тряб-
ва да води диалог с бизнеса. И
трябва да има равнопоставеност
между бюджетните и бизнес па-
рите за иновациите, смята той.
Важно е иновацията да има па-
зарна стойност и да се капитали-
зира бързо, допълни гостът. Спо-
ред доц. Боян Жеков "Хоризонт
2020" е програма с възможности,
които България не използва. По
думите му няма промяна в меха-
низма, по който могат да бъдат
взети тези пари.ç

рична гаранция за качеството на
плодовете и зеленчуците. Започ-
нахме да говорим още март ме-
сец за финансова подкрепа. Всич-
ки възможности, които ни пре-
достави ЕК едно по едно започ-
нахме да използваме, заяви Та-
нева. Министърът припомни, че
по инициатива на България се е
дало право на страните членки
да направят изменение на прог-
рамите си за развитие на селс-
ките райони и да подкрепят сек-
тора за загуби от коронавируса.ç



Приложение на ÇÅÌß

днес

Година II. Брой 16. 5 август 2020

В Източното

Средиземно-

морие нито

един енергиен

проект не може

да мине

без Турция � 7

Дворецът Топкапъ -
сърцето на една
империя

Дворецът Топкапъ -
сърцето на една
империя � 16
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Ò
урският износ през юни
2020 г. нарасна с 15,7% в
сравнение със същия
период на миналата годи-

на до 13,4 млрд. долара, вносът
нарасна с 8,3% до 16,3 млрд.
долара. Това съобщи Статисти-
ческият институт, цитиран от
Анадолската агенция.

Дефицитът във външната
търговия през юни се съкрати
със 17% до 2,8 млрд. долара.
Съотношението на износа към
вноса през юни нарасна до
82,6% (през юни 2019 г. – 77,2%).

Експортът за първите шест
месеца на годината се сви с
15,1% до 75,02 млрд. долара в
сравнение със същия период на
2019 г.

Импортът през първото полу-
годие спадна с 3,2% до 98,89
млрд. долара.

Външнотърговският дефицит
за периода януари-юни се увели-
чи със 73,2% до 23,87 млрд.
долара.

Èçíîñúò íàðàñíà ñ íàä 15%

Индексът на иконо-
мическо доверие в Тур-
ция нарасна през юли
2020 г. с 11,8% в срав-
нение с предходния
месец до 82,2 пункта,
предаде Анадолската
агенция.

От Статистическия
институт съобщиха, че
нарастващото доверие
в родната икономика
е резултат от увеличи-

2211 хотели и 1235 рес-
торанти в Турция са отли-
чени със сертификата
„Здравословен туризъм“.

Министерството на кул-
турата и туризма при съдей-
ствието на здравното, тран-
спортното, вътрешното и
външното министерства от
два месеца реализира прог-
рамата за сертифициране
на туристическите обекти.
На оценка са подложени са-
нитарно-хигиеничните нор-
ми в периода на пандемия
от коронавирус.

Хотелите и ресторанти-
те трябва да отговарят на

За първите шест месеца
на 2020 г. износът на чере-
ши от Турция в 60 страни
надхвърли 212 милиона до-
лара. Това съобщи Анадол-
ската агенция, позовавай-
ки се на Асоциацията на из-
носителите от Егейския ре-
гион.

Износът на череши пос-
тави нов рекорд.

През януари-юни 2019 г.
са изнесени 88 хиляди то-
на череши на стойност 183
милиона долара.

Сред най-големите изно-
сители на този плод са Гер-

Ръст на икономическото доверие
лото се доверие в ре-
алния сектор – индус-
трия, сферата на услу-
гите и търговията на
дребно, како и в стро-
ителството.

Индексът на дове-
рие в реалния сектор
е нараснал през юли
с 10,7% на месечна ба-
за до 99,4 пункта, ин-
дексът на доверие в
сферата на услугите с

20,2% до 66,7 пункта.
Индексът на дове-

рие в търговията на
дребно е нараснал с
9,6% до 94,6 пункта, а
доверието в строител-
ния сектор се е пови-
шило с 11,66% до 87
пункта.

Индексът на потре-
бителско доверие през
юли 2020 се е свил с
2,7% до 60,9 пункта.

3500 хотели и ресторанти със сертификат „Здравословен туризъм“
150 критерия, за да полу-
чат сертификата.

В същото време нараст-
ва броят на туристите, кои-
то почиват в страната. От
туристическия бранш са
убедени, че на фона на нор-
мализирането на епидеми-
ологичната ситуация и пое-
тапното възобновяване на
самолетните полети, особе-
но след празника Курбан-
байрам, туристическият по-
ток рязко ще се увеличи.

Председателят на Асоци-
ацията на туристическите
агенция Фируз Баглъйкая
съобщи пред Анадолската

агенция, че всеки хотел с
над 50 стаи е задължен да
притежава сертификат
„Здравословен туризъм“.

Броят на туристическите
обекти, които искат да по-
лучат този документ също
расте. Представители на по-
солствата и чуждестранни-
те медии също са информи-
рани за мерките за сигур-
ност в Турция, добави Фи-
руз Баглъйкая. Положител-
ните отзиви на британските
и украинските туристи, кои-
то вече са били страната,
съдействат за по-голям ту-
ристически поток в Турция.

Турските череши се консумират в 60 страни
мания – 88 милиона дола-
ра, Русия – 49 милиона до-
лара и Австрия – 13 милио-
на долара.

Прогнозите са, че през
тази година износът ще дос-
тигне 250 милиона долара.

През първото полугодие
най-голям ръст на достав-
ките е регистриран в Авст-
рия от 5,8 милиона на 12,9
милиона или ръст от 122%.
Нараства също така изно-
сът за страни като Италия,
Великобритания и Китай. В
Поднебесната турците са
продали череши за над 4

милиона долара.
Председателят на Асоци-

ацията на износителите на
плодове и зеленчуци от
Егейския регион  Хайредин
Уджак заяви, че в началото
на сезона производители-
те и износителите са раз-
читали на износ на стой-
ност 200 милиона долара.

„Тази цел вече е достиг-
ната. В периода на панде-
мия търсенето на турските
череши на международни-
те пазари нарасна заради
тяхното високо качество“,
каза той.
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Â
участието на Турция, са
обречени на провал.
Това заяви министърът
на националната отбра-
на Хулуси Акар.

„Проучванията и
добивът на въглеводо-
роди в Източното
Средиземноморие от
Турция се базират на
нейните законни права
и международното
право. Енергийните

сички енергийни
проекти, които се
реализират в
Източното Среди-
земноморие без

проекти в Източното
Средиземноморие,
които изключват Турция
от енергийната форму-
ла, са обречени на
провал“, категоричен е
той. Акар участва във
видеоконференция,
организирана от разпо-
ложената във Вашинг-
тон Фондация турско
наследство.

Той подчерта, че
Турция, като страна с
най-дългата континентал-
на брегова ивица в
Източното Средиземно-
морие, има „суверенни

права в своите морски
води“.

Министърът на отбра-
ната е твърдо убеден,
че мирът и стабилността
в региона могат да
бъдат достигнати само
чрез диалог.

Акар също така
засегна и темата за
напрежението между
Азербайджан и Армения.
Той подчерта, че Турция
осъжда провокациите
на Ереван срещу Азер-
байджан и се обявява
да разрешаване на
проблемите по мирен
път и в рамките на
териториалната цялост

Турция планира да раз-
шири обема на своите га-
зохранилища от 2,8 млрд.
до 4,6 млрд. куб.м. Това за-
яви пред Анадолската аген-
ция директорът за страте-
гии и планиране на ком-
панията „Кологлу“ Арзу
Атик.

Това ще стане възмож-
но за сметка на увелича-
ването на възможностите
на подземното газово хра-
нилище „Северен Марма-
рай“.

Четвъртата по големина
водноелектрическа станция на
Турция, разположена на во-
дохранилището „Ълъсу“, през
първите два месеца от своя-
та експлоатация е произвела
400 милиона киловатчаса
електроенергия. Това е донес-
ло на турската икономика 200
милиона лири. Това съобщи-
ха от Управлението за водни-
те ресурси.

Тържествената церемония
по пускане в експлоатация на
първата от шестте турбини на
ВЕЦ „Ълъсу“ се състои на 10
май 2020 г. Сред участниците
в церемонията беше и прези-
дентът Реджеп Тайип Ердоган,
припомня Анадолската аген-
ция.

Мощността на първата тур-
бина на най-голямата ВЕЦ на
река Тигър достига 200 МВт.

Разширяват се газохранилищата
„Продължава третият

етап от реализацията на
проекта за разширяване
на газовите хранилища. В
момента са извършени
10% от работите. Проек-
тът на стойност 495 ми-
лиона долара ще бъде за-
вършен в средата на 2022
г.“, заяви представителят
на „Кологлу“.

Атик припомни, че пър-
вият и вторият етап от
проекта е осъществен
през 2007 и 2016 г. от ком-

панията „Търкиш петроли-
ум“.

Ежедневният обем на
нагнетяване на природния
газ в обекта е нараснало
от 25 на 75 милиона куб.м.

Атик обърна внимание
на факта, че освен „Севе-
рен Мармарай“ в Турция
има още едно голямо под-
земно хранилище „Туз Гьо-
лю“ и неговият обем се пла-
нира да бъде увеличен до
5,4 милиарда куб.м. Това
трябва да стане до 2023 г.

Най-голямата ВЕЦ на река Тигър е произвела 400 млн. кВт/ч ток

на Азербайджан.
„САЩ и международ-

ната общност трябва да
призоват Армения да
избягва всякакъв род
агресивни действия и да
заема конструктивна
позиция за разрешава-
не на проблемите“,
добави той, цитиран от
Анадолската агенция.

Коментирайки ситуа-
цията в Либия, Акар
заяви, че Анкара ще
продължи да оказва
решителна подкрепа –
хуманитарна и военна –
на признатото от ООН
правителство на тази
страна.

До края на годината се пла-
нира да бъдат пуснати в екс-
плоатация още шест такива
турбини

Водохранилището „Ълъсу“ е
вторият по големина изкуст-
вен водоем в Турция след во-
дохранилището „Ататюрк“.

От държавния бюджет на
страната бяха отделени 8,5
млрд. лири за строителство-
то на водохранилището и ВЕЦ.

Пускането в експлоатация
на водохранилището „Ълъсу“,
намиращо се на границата на
провинциите Мардин и Шър-
нак, създаде предпоставки за
строителството на още едно
водохранилище на Тигър – в
района на Джизре.

След като са заработят всич-
ки мощности на водохранили-
щето и ВЕЦ „Ълъсу“, тук ще ра-
ботят около 4 хиляди души.

Â Èçòî÷íîòî Ñðåäèçåìíîìîðèå íèòî åäèí åíåðãèåí
ïðîåêò íå ìîæå äà ìèíå áåç Òóðöèÿ
Â Èçòî÷íîòî Ñðåäèçåìíîìîðèå íèòî åäèí åíåðãèåí
ïðîåêò íå ìîæå äà ìèíå áåç Òóðöèÿ
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Í
а 24 юли се състоя
първата петъчна мо-
литва в храма „Све-
та София“ от 1934 г.
Православната све-

тиня е превърната в джа-
мия.

В молитвата взе участие
президентът на Турция Ре-
джеп Тайип Ердоган, който
рецитира първата сура от
корана "Ал-Фатиха" преди
началото на службата. Тя се
излъчваше на големи екра-
ни, инсталирани на площа-
да. Събралите се там вяр-
ващи поздравиха турския
лидер с викове „Аллах Ак-
бар“.

"Приеми, Аллах, усилия-
та на всички, на първо мяс-
то, на нашия президент, ка-
то подарък, че „Света Со-
фия“ е превърната в джа-
мия. Всички се радваме на
тази трансформация", каза
Али Ербаш, ръководител на
турския отдел по религиоз-
ните въпроси, който ръко-
води службата.

Турските власти предп-
риеха засилени мерки за
сигурност във връзка с от-
криването на „Света София“
като джамия. Бяха разгър-
нати около 17 000 полицаи,
спецчасти дежуриха по пок-
ривите на близките сгради,
няколко хеликоптера патру-
лираха в района на „Света
София“.

Траурен камбанен звън
прозвуча днес в Кипър и в
някои градове на Гърция
във връзка с превръщане-
то на „Света София“ в джа-
мия.

В Кипър по решение на
архиепископ Хризостомос
погребалните камбани за-
почнаха да звънят в 12:00
часа на обяд и звучаха в
продължение на пет мину-
ти „във връзка с произвол-
ното, недопустимо и прес-
тъпно преобразуване на ка-
тедралата „Света София“ в
джамия от турците“, се каз-
ва в изявление на Кипърс-
ката архиепископия, цити-
рано от РИА „Новости“.

В Гърция траурният звън
на камбани би сутринта в
градовете Сяр и Патра по
решение на митрополията,
съобщава църковната ин-
формационна агенция
"Ромфея".

По идея на архиепис-
копа на Атина и цяла Гър-
ция прочетоха акатиста
„Закрилница“ вечерта в ка-
тедралата в столицата „в
първия ден от откриването
на „Света София“ като джа-
мия, но и в деня на скръб и
страдания за цялото пра-
вославие, християнство и
елинизъм“. Акатистът беше
прочетен и в други църкви
в Гърция.

Заместник-председателят
на Европейската комисия
Маргаритис Схинас, предс-
тавител на Гърция в ръко-
водството на ЕК, от своя
страна също изрази съжа-
ление за превръщането на
„Света София“ в джамия.

8 „СВЕТА СОФИЯ“ И ИСЛЯМЪТ

Ïúðâà ìîëèòâà â „Ñâåòà Ñîôèÿ“

"Като грък чувствам гор-
чивина, чувствам възмуще-
ние от това. Това е тежък
ден и съм сигурен, че не
съм единственият, който из-
питва подобни емоции.
Мисля, че Турция в опреде-
лен момент трябва да ре-
ши какво трябва да бъде ге-
ополитическата й позиция.
С кого иска да бъде заедно
в бъдеще. Ако Турция иска
да върви редом с Европей-
ския съюз по отношение на
европейските ценности, ако
е така, тогава това, което
се случва в „Света София“
днес, е лоша отправна точ-
ка", каза той на прескон-
ференция.

На 10 юли Върховният
административен съд на
Турция отмени решението
от 1934 г. за превръщането
на „Света София“ в музей.
Веднага след това турски-

ят президент Реджеп Тайип
Ердоган обяви, че е подпи-
сал указ за превръщане на
катедралата в джамия и за
провеждането в нея на мю-
сюлмански служби.

Св. Синод: Да запазим
„Света София“
като музей и
паметник на ЮНЕСКО

Светият Синод на Бъл-
гарската православна цър-
ква - Българска патриаршия
с внимание и загриженост
следи дискусиите и реше-
нията на Държавния съвет
и Правителството на Репуб-
лика Турция за промяна на
статута на древния христи-
янски храм "Света София"
в Истанбул.

"Като хилядолетна свети-
ня за цялото Християнство
и духовен център на Пра-

вославието, този храм е
скъп за всяко християнско
сърце и представлява изк-
лючителна културна цен-
ност за цялото човечество.
Ето защо присъединяваме
своя глас към призивите на
сестрите Поместни правос-
лавни църкви, както и на ре-
дица държавни лидери и
международни институции,
за запазване на досегаш-
ния статут на храма "Света
София" като музей и памет-
ник на световното култур-
но наследство на ЮНЕС-
КО", се казва в официална
позиция на Светият Синод
на Българската православ-
на църква.

"Като изразяваме свое-
то уважение към турските
държавни институции, при-
зоваваме за мъдрост и доб-
ронамереност при решава-
не на този важен казус в
името на запазване на доб-
рите междурелигиозни и
добросъседски отношения!",
пише още в документа.

Путин и Мицотакис
обсъдиха промяната
 в статута на
„Света София“

Руският президент Вла-
димир Путин и гръцкият
премиер Кириакос Мицота-

кис обсъдиха в телефонен
разговор развитието на
двустранното сътрудничес-
тво, както и ситуацията с
промяната на статута на
„Света София“ в Истанбул.
Това съобщи пресслужбата
на Кремъл. Разговорът се
е провел по инициатива на
гръцката страна.

Обстойно е била об-
съдена ситуацията във
връзка с промяната на ста-
тута на „Света София“ в
Истанбул.

"Беше подчертано изк-
лючителното културно, ис-
торическо и духовно значе-
ние на този уникален обект
на световното наследство.
Отбелязано бе значението
на неговото запазване ка-
то общочовешко достояние,
символ на мира и съгласи-
ето", се казва в съобщени-
ето на пресслужбата. Путин
и Мицотакис са се догово-
рили да поддържат по-на-
татъшни контакти.

Храмът „Света София“ е

построен от византийския

император християнин Юс-

тиниан I и открита на 27

декември 537 г. В продъл-

жение на около хиляда го-

дини катедралата е била

най-големият храм в хрис-

тиянския свят. След прев-

земането на Константино-

пол от османците и пада-

нето на Византийската им-

перия през 1453 г. катед-

ралата е превърната в джа-

мия, но от 1934 г. с указ

на основателя на съвремен-

ната турска държава Кемал

Ататюрк става музей и е

включена в списъка на

ЮНЕСКО за световно кул-

турно наследство.
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олитическият
ислям прозира зад
решението храмът
„Света София“ да
бъде превърната в
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през 661 година с първа-
та династия. Нека да
припомня, че Пророкът
Мохамед умира през 632.
Тоест първата династия
възниква чак 30 години
след смъртта му. Това
кралство днес ние бихме
определили като "строга
диктатура в името на
исляма". Тогава започват
и манипулациите, защото
халифите смятат себе си
за Божии представители
на земята."

Манипулациите не се
ограничават само на
политическо равнище, те
засягат и културния, и
религиозния аспект,
обяснява Корхиде. "Тези
манипулирани, но и
манипулативни структури
и до днес доминират в

Корхиде обръща вни-
мание на опасностите,
които политическият
ислям крие и за самите
мюсюлмани:

"Той потиска свободо-
любивия потенциал на
исляма и превръща мю-
сюлманите в пасивни и
подчиняващи се обекти,
вместо да ги прави сво-
бодни. Той внася и разе-
динение сред самите
мюсюлмани. Истинските
мюсюлмани са на наша
страна, на страната на
политическия ислям,
казва той, това са добри-
те. Останалите са лоши.
Те са привърженици на
Запада и предатели."

Професор Корхиде
смята, че много от проро-
чествата на Мохамед
нарочно се пренебрегват:
"Ако Пророкът Мохамед се
прероди или се пробуди
из мъртвите, той изобщо
няма да познае своите
възгледи. И сигурно би
казал: "Чакайте малко, та
аз исках свобода за
хората." Защото по онова
време има много силни
племенни и обществени
структури на подчинение. А
Мохамед е искал равенст-
во и свобода за хората.
Къде го днес всичко това
в името на исляма?"

Но дали все пак исля-
мът не е опасен в самата
си сърцевина? На този

това е благочестиво
действие, но всъщност е
демонстрация на власт.
Това действие казва: "В
името на исляма аз мога
символично да унизя
християните." Така в
главите на хората се
затвърждава разделение-
то на "ние" и "другите", на
"ислям" и "враговете -
християните и Запада".

А какви са опасности-
те, които създава полити-
ческият ислям? Корхиде
отговаря така:

"Целта на този инстру-
ментализиран политичес-
ки ислям е да властва
над вас като немюсюлма-
ни, да ви демонстрира
надмощие, а ако го
кажем още по-агресивно -
да ви унизи в името на
исляма. Това е претенция-
та на политическия ис-
лям. Той иска да завладее
Европа, макар и в одеж-
дите на демокрацията и
човешките права. Трябва
обаче да правим разлика
между политическия
ислям, от една страна, и
джихадизма и салафизма,
от друга. Джихадизмът и
салафизмът са много по-
праволинейни, там всичко
е видимо. Те декларират:
Вие сте наши врагове и
ние ще ви унищожим.
Докато политическият
ислям го върши далеч по-
подмолно."

въпрос Корхиде отговаря
така:

"Всеки светоглед, който
твърди, че е единственият
истинен, се поддава на
злоупотреби. И ислямът,
но и християнството,
юдаизмът, дори будизмът.
Ето защо е особено важно
е да се освободим от тази
абсолютна претенция и да
осъзнаем, че целта на
религиите не е да разеди-
няват хората."

А това освобождаване,
според него, може да се
случи едва тогава, когато
мюсюлманките и мюсюл-
маните осъзнаят себе си
като субекти на своята
религия: "В смисъл: Аз съм
свободно същество. Божи-
ята воля е да бъде свобо-
ден, бог ми е дарил свобо-
дата сам да се определям
и да решавам, дори когато
става въпрос за религията.
Не бива да приемам на
сляпо каквото и да било,
не бива да позволявам да
ме назидават. Не бива да
го позволявам нито на
Корхиде, нито на някой
имам или ходжа."

А тази свобода, смята
авторът, не поставя исти-
ната или светогледа под
съмнение, напротив: "Тя
извлича самата есенция
на исляма, каквато е и
есенцията на християнст-
вото. Става дума за любов
и милосърдие."

джамия. Това заяви исля-
моведът Муханад Корхиде,
професор в Университета
в Мюнстер и автор на
книгата "Фалшивите
адвокати на господа“.

В 30-минутно радиопре-
даване на "Дойчландфунк"
Корхиде, който е роден в
Бейрут, отраснал в Сау-
дитска Арабия и следвал
във Виена, обяснява защо
и за кого е опасен поли-
тическият ислям и каква е
разликата между него и
джихадизма.

Моята мисия е прос-
вещение, казва Корхиде
и обяснява: "Всяко прос-
вещение започва със
самокритика. Когато се
вгледате в ислямската
теология, веднага ще
видите, че много от
нещата в нея са изкуст-
вено конструирани. Още
от самото начало полити-
ческото измерение играе
огромна роля в оформя-
нето на исляма. Така че
днес трябва да освобо-
дим исляма от тази
политическа инструмен-
тализация, от това поли-
тическо измерение и да
развием неговия духовен
и морален потенциал."

Корхиде признава, че с
книгата си е раздразнил
както умерените мюсюл-
мани, така и радикалните
им едноверци. "Седя
между два стола", конста-
тира с горчивина той и
обяснява как се опитва да
деконструира основите
тъкмо на политическия
ислям:

"Първите политически
структури възникват още

По случай възстановяването на богослужението в храма „Света
София“ турската държава отсече възпоменателни монети.

Монетният двор към Министерството на хазната и финансите
съобщи, че монетите с номинал една турска лира са пуснати в
обръщение и за продажба от 24 юли, когато се състоя и първият
намаз. На монетите са изобразени „Света София“.

За колекционерите са отсечени близо 5 хиляди сребърни и
10 хиляди бронзови колекционни монети.

Сребърните монети ще се продават за 185 турски лири, а
бронзовите – за 55 турски лири. заедно с придружаващите ги
сертификати.

Монетите може да се купят по интернет и от  специализира-
ния магазин в Бешикташ.

Турция отсече юбилейни
монети за „Света София“

главите на много мюсюл-
мани, които поради това
не съумяват да подложат
на критичен анализ
редица позиции в исля-
ма. (…) Превръщането на
църквата "Света София"в
джамия е класически
пример за инструмента-
лизирането на религията.
На пръв поглед, от ис-
лямска гледна точка,
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защо не, щом
хотелите трябва
да изпълнят 153
изисквания, за
да работят? "Не

смятаме, че тук рискът е
по-голям", казват посети-
лите турските курорти
германци.

Въпреки препоръките
за избягване на пътувания-
та до Турция, съвсем не
всички германци анулират
планираните си почивки.
Семейство Хютен от Аахен
например, за което раз-
казва "Франкфуртер
Алгемайне Цайтунг", не се
вслушва в предупреждени-
ята  на властите и в
опасенията, изразени от
познати - държи на тради-
ционната си ваканция в
Анталия. И на 14-и юли
Ралф и Биргит Хютен,
заедно с трите си деца и
внука си, се качват на
самолета от Кьолн за
Анталия, на път за люби-
мия си хотел, в който
отсядат вече за десети
път. "След наложените в
последните месеци ограни-
чения, просто не издър-
жахме", споделя Ралф
Хютен.

За да си спестят
критиките, решават да не
кажат на никого от прия-
телите си. Преди да
заминат обаче се инфор-
мират подробно за мер-
ките за сигурност, предп-
риети от хотела. Списъкът
е гигантски и е приложен
до последния детайл,
казва Биргит Хютен. В
хотела има инсталирани
термокамери, които
измерват температурата
на всекиго, който влиза
във фоайето или в ресто-
ранта. Разстоянието
между масите и дистанци-
ята се спазват стриктно.
Келнерите са единствени-
те, които имат достъп до
храната, разположена
зад плексигласови прег-
ради. "Всичко е чисто,
всички са любезни, не
сме виждали келнер в
лошо настроение", раз-
казва Биргит Хютен.

Хотелите се нуждаят
от „Сертификат за
сигурен туризъм“

За да може един хотел
в Турция да отвори врати
през този сезон, той
трябва да отговаря на 153
критерия, разработени от
турското Министерство на
туризма и от международ-
ни фирми за сертифицира-
не на качеството. "Серти-
фикатът за сигурен тури-
зъм" важи един месец.
След това проверката
трябва да бъде извършена
наново.

Тази година любимият
хотел на семейство Хютен
отваря врати чак на първи
юли. Туристите са основно
от Турция, в началото
заетостта е едва 15 про-
цента. Когато идват ре-
довните клиенти от Герма-
ния, Швейцария и Украй-

обаче съществува възмож-
ността изолацията да бъде
избегната при представя-
не на негативен PCR тест.
Българските власти изиск-
ват той да е направен в
последните 72 часа,
германските - в последни-
те 48.

Турция не налага
карантина на чуждестран-
ните туристи. На летищата
температурата на присти-
гащите се мери, а при
наличие на симптоми се
прави и тест за Ковид-19,
пише "Хамбургер Абендб-
лат". По турските плажове

са въведени стриктни
правила за спазване на
дистанция, хотелите и
летищата са оборудвани с
термокамери, а заведени-
ята и хотелите могат да
работят само със серти-
фикат. И германски компа-
нии са ангажирани да
инспектират спазването
на мерките.

Милиони руски туристи
Изпълнителният дирек-

тор на Асоциацията на
туроператорите в Русия –
АТОР Мая Ломидзе заяви,
че след решението на
Москва за възобновяване-
то през август на полети-
те за Турция милиони
руски туристи ще отидат
на почивка в турските
курорти.

„Милиони граждани са
готови да отидат на по-
чивка при най-малката
възможност, тъй като
беше много трудна годи-
на. Всеки иска да се
отпусне и по този начин
да изпита чувството, че се
връща към нормалния си
живот", каза тя.

Ломидзе отбеляза, че в
Турция на почивка тази
година ще отидат руските
туристи, които все още не
са взели решение относно
ваканцията си и тези,
които не са планирали
ваканция в страната.

на, тя достига 20 на сто, а
сега вече е около 30
процента. Управителят на
хотела Корай Инджедиш
посочва: "Редовните
клиенти, които идват, са
внимателни, но възприе-
мат ситуацията спокойно,
защото имат пълно дове-
рие на хотела". Повечето
хотели в Турция се стре-
мят да не превишават 60
процента от общия си
капацитет, за да гаранти-
рат спокойната и сигурна
почивка на гостите си.

Наташа Фарел също

решава да отиде в Анта-
лия с двамата си сина.
Макар да не е редовен
посетител, тя избира да
не анулира резервираната
още на Коледа почивка.
Хотелът, който е запазила,
обаче продължава да е
затворен. Затова туропе-
раторът й предлага наста-
няване в един от най-доб-
рите комплекси в съсед-
ния град Сиде. Той може
да приеме до 1300 гости,
но Наташа и синовете й
са сами в хотела. Басей-
нът и плажът са изцяло на
тяхно разположение.

Седмица по-късно гостите
вече наброяват 300.

Какво трябва да знаем,
ако пътуваме за
Турция?

Редица европейски
държави, в това число
Германия и България,
препоръчват на своите
граждани да се въздържат
от пътувания до Турция.
Тези, които все пак оти-
дат, ще бъдат поставени
под 14-дневна карантина
при завръщането си. И в
Германия, и в България
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лед като завладява
Константинопол
през 1453 г. султан
Мехмед II Завоевате-
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ля го превръща в свой прес-
толен град.

На площ от 700 хиляди
квадратни метра в района
наречен днес Сарайбурну е
построен  дворец. Строежът
започва през 1460 г. и прик-
лючва през 1478 г. В продъл-
жение на 400 години, до сул-
тан Абдул-Меджид, дворецът
Топкапъ е резиденция на тур-
ските султани и център на
науката, културата и изкуст-
вото. След построяването на
двореца Долмабахче, дворе-
цът Топкапъ остава на втори
план. След провъзгласяване-
то на Турция за република,
през 1924 година дворецът
Топкапъ е обявен за музей.

Дворецът музей днес се
простира на площ от 400 хи-
ляди квадратни метра. Той
е разделен на няколко сек-
ции, които са отделени един
от друг с градини, паркове
и високи стени. Портата раз-
положена към храма „Све-
та София“ се нарича Бабъ
Хумаюн, портата на падиша-
ха. Това е главната входна
порта на двореца. От нея
са влиза на площад в пър-
вия двор на двореца. Тук се
намират византийската цър-
ква „Света Ирини“ и сгра-
дата на монетния двор Дар-
пхане. На мястото, където
днес се намират павилио-
нът за сувенири, в минало-
то се е намирала канцела-
рията на емините Куле, къ-
дето са се записвали оплак-
ванията и исканията на про-
сителите. Тези искания и оп-
лаквания са били поставя-
ни на обсъждане по време

Харан се намира на 44 ки-
лометра от град Шанлъурфа
в регион, който обединява
Месопотамия и Средиземно-
морието.

От откритите в района
таблички с клинопис става
ясно, че името Харан се е
съхранило от древността до
наши дни. На шумерски език
то означава кръстопът.

Харан отговоря на това
име, защото се намира на
кръстопътя на важни търгов-
ски пътища между Анадола
и Месопотамия. Това е пре-
върнало града във важен
културен и научен център.

Днес едно от трите важ-
ни течения във философия-
та се нарича „Харанска шко-
ла”.  Университетът в Харан,
който е един от най-древни-
те в света, е бил прочут в
древността като огнище на
знания. Тук са живели и тво-
рили най-прочутите матема-
тици и медици на древност-
та. Тук е работил Сабит бин

на заседанията на съвета на
везирите – Диван. Тук на то-
зи площад са се изпълнява-
ли и смъртните присъди. Го-
лям интерес привлича нами-
ращата се тук Чешма на Па-
лача.

Във втория двор на дво-
реца се намират различни
държавни инстанции. Тук се
намират сградите, където са
се събирали на заседания
везирите от Куббеалтъ Ди-
ванъ Хюмаюн и от Диванъ
Хюмаюн. Недалеч се нами-
ра Кулата на Правосъдие-
то, където султанът е слу-
шал дискусиите на везири-
те, ако лично не присъства
на заседанието на съвета на

В третия двор на дво-
реца Топкапъ се намира
училището Ендерун, къде-
то са се възпитавали бъ-
дещите държавни служите-
ли. Тук се намира и Арз Ода-
съ, залата, където султанът
е приемал чуждестранните
посланици и държавници.
Библиотеката към Ендерун
е доказателство за значе-
нието, което се е отдавало
на това училище. Оттук се
преминава в четвъртия
двор, където са разположе-
ни кьошковете и парковете
на владетелите и тяхното
се-мейство. Тук е и поме-
щението, където Явуз Сул-
тан Селим Страшни поста-
вя донесената от Египет жи-
летка на пророка Мохам-
мед. Тук са поставени и дру-
ги свещени реликви като
жезъла, с който се е вяр-
вало, че пророкът Мойсей
е разделил водите на Чер-
вено море и сабите на про-
рока Мохаммед и на него-
вите халифи. Изложени са

Харан – градът на философите

и екземпляри на стари ко-
рани. Показана е и една жи-
летка, за която се вярва,
че е била изпратена като
дар от пророка Мохаммед
на Вейсел Карани.

Една от секциите в дво-
реца Топкапъ, която вина-
ги е привличала най-голям
интерес, е харемът, който
е станал сцена на много
важни исторически съби-
тия. В харема са се възпи-
тавали и девойките, които
после са се омъжвали за
ученици от Ендеруна, наз-
начени на важни постове.
По този начин са се съз-
давали и аристократичес-
ките родове, които ще слу-
жат на империята.

Дворецът Топкапъ е по-
сещаван ежегодно от сто-
тици хиляди туристи, прив-
личани от мистическата ат-
мосфера на двореца, ста-
нал свидетел на много бун-
тове, победи, интриги. Той
е станал тема и на романи
и филми.

везирите. Специални весто-
носци са предавали на ве-
зирите волята на султана по
различни въпроси, ако при-
етото от везирите решение
се е различавало от иска-
нията на владетеля. До нея
се намира входът към Ха-
рема и казармата на двор-
цовата охрана наричаща се
Зюлюфлю Балтаджълар. В
конюшните са се намирали
конете на султаните и на об-
служващия персонал. Сре-

щуположно са разположе-
ни кухнята и допълнителни-
те сгради за обслужващия
персонал. Кухнята е превър-
ната в музей, в който се съх-
раняват различни съкрови-
ща, между които и прочути-
ят диамант Кашъкчъ. В се-
верната част на площада се
намира портата Бабюс Са-
адет, където са се провеж-
дали церемониите по отива-
не на война и по възкачва-
нето на престола.

Курра, който през 800 г. пре-
вежда на арабски език тру-
довете на гръцките филосо-
фи, тук е водел научната си
дейност математикът Батта-
ни, познат в Европа като Ал-
батаний, и който е изчислил
разстоянието от Земята до
Луната.

В този университет е ра-
ботел и Джабир бин Хаййан,
който опровергава твърдени-
ята на гръцките философи и
заявява, че веществата са

изградени от много малки
частици, които притежават
огромна енергия способна
да разруши при разпадане-
то си огромен град.

Харан е център на мю-
сюлманска тюркска държа-
ва, но през 1260 г. е превзет
от монголите, които слагат
край на неговия златен пе-
риод. След монголското на-
шествие Харан се превръща
в малко градче.

Хълмът с древните руини

на Харан е разположен на
доста широка площ и при
разкопките тук са намере-
ни следи от архитектурни
обекти от различни перио-
ди. Крепостта е един от най-
важните исторически мону-
менти в района. Тя е била
построена на мястото на
един древен храм.

Джамията Улу е постро-
ена през VIII век и е пър-
вата голяма джамия в Ана-
дола.

В околностите на града
се намират и останките на
храма на богинята на луна-
та Син, датиращ от 2000 го-

дина преди новата ера; руи-
ните на градчето Шуайб, да-
тиращи от римско-византий-
ския период; джамията пос-
троена на името на живелия
през XII век ислямски учен
Шейх Яхя Ел-Харрани; тюр-
бето на джамията и други мо-
нументи в района.

Днес най-привлекателни-
те в Харан обекти са Домо-
вете на Харран. Тези тради-
ционни домове са построе-
ни под покриви от наредени
един до друг конични купо-
ли. Домовете на Харан са
постави под защитата на
държавата.



12 ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ 5.08.2020

Ì
вял 7 фатални инцидента,
които го изпращали в
интензивно отделение в
продължение на дни и
дори спирали сърцето му.

Йовет, баща на три
деца, бил удрян от елект-
рически ток, претърпявал
е катастрофа с автомо-
бил, застрелван е с
пушка, едва се е спасил
от удавяне след припада-
не в морето и е падал от
високи места три пъти.

„Имаш девет живота
като котките, така че сега
са ти останали само два“,
шегуват се приятелите му
с него.

След инцидентите
Йовет затворил магазина

ехмет Йовет,
жител на югоза-
падна Турция,
провинция
Мугла, е прежи-

Òóð÷èí ñ 9 æèâîòà âå÷å å áåç 7 îò òÿõ

Две малки новородени
от семейство червени пан-
ди в зоопарк в североза-
падната турска провинция
Коджаели, са добра нови-
на за вид, застрашен от из-
чезване, съобщава „Сабах“.

Червените панди с про-
изход от Непал и Китай, бя-
ха докарани в Ботаническия
парк в провинцията през
2014 г. за размножаване.
През миналата седмица им

се родиха две малки и те
полагат грижи за тях, преди
да ги покажат през август
на посетителите.

В момента малките са в
затворено пространство
със своята майка, която те-
първа ще им позволява да
изследват откритата зона
на заграждението си. „Ние
не ги притесняваме, освен
седмичните здравни про-
верки. Червените панди са

си, където ремонтира
електронни инструменти и
се пенсионирал поради
увреждания. Сега прода-
ва царевица на плажа,
разказва „Сабах“.

„Благодарен съм на
Бога за всеки момент,
който изживявам в този
живот. Сега продавам
царевица, за да печеля
прехраната си. Не взе-

мам пари от нуждаещи се
хора. Усмивката на лице-
то им е достатъчна за
мен ", казва късметлията.

Проблемите на Йовет
започват, когато той е на
7 години. Спънал се,
докато играел на тераса-
та на семейния си дом
си и паднал от височина
около 7 метра. След
четири дни в интензивно

отделение и дълго лече-
ние той се възстановява.
Но след седем месеца,
докато плува в района на
Мармарис, мидена черуп-
ка прерязва крака му,
когато се гмурка на 6,5
метра. Изгубил много
кръв, той изпада в без-
съзнание и в крайна
сметка сърцето му спира
в морето. Той е спасен
от местни жители и
върнат към живот, след
като лекарите успели да
съживят сърцето му.

Турският гражданин
напуска училище и започ-
ва работа в електронен
сервиз през 1991 г. Дока-
то ремонтира асансьор,
той получава токов удар.
Сърцето му спира и той е
реанимиран отново от
лекари. Но неволите му
не спират дотук. Девет

години по-късно той пада
от височина 9 метра
върху бетонен под, докато
монтира антена. Йовет
преживява същия инци-
дент 11 месеца по-късно
и при това падане някои
от костите му са счупени.

През 2008 г. Овет се
скарал със собственик на
магазин, който го простре-
лял с пушка. Той останал
60 дни в интензивно
отделение с 15 куршума в
тялото; 10 от тях по-късно
били извадени. Последно-
то му премеждие е пътнот-
ранспортно произшествие
през 2014 г., при което
осем от костите му са
счупени. След последния
инцидент Йовет се пенсио-
нира и се надява да не му
се удава да разбере дали
наистина има 9 живота,
като котките.

Редки червени панди се родиха в турски зоопаркРедки червени панди се родиха в турски зоопарк
чувствителни животни. Те не
се чифтосват, ако са стре-
сирани, неспокойни. Нови-
те раждания показват, че
тук им е удобно“, казаха
служителите.

Популацията на червена-
та панда е паднала под
10 000 в дивата природа.

"Те се чифтосват веднъж
годишно, така че това раж-
дане е много рядко", доба-
вят от зоопарка.

В древния град Перге
(сега в провинция Анта-
лия, Турция) археолозите
са открили 1700-годишна
статуя на жена от елинис-
тическия период, съобща-
ва вестник „Хюриет“

Според изданието тази
находка, състояща се от
две части: торс и счупена
глава, е първата скулпту-
ра, открита в Перге през
2020 г. Разкопките се
ръководят от Седеф
Кокай Кепче, професор
по археология в Истан-
булския университет.

Откриха статуя
на 1700 години

Очаква се фигурата от
III в. да бъде изложена в
Археологическия музей в
Анталия след приключва-
не на реставрационните
работи.

Разкопките в древния
град са започнати през
1946 г. от учени от Истан-
булския университет и
все още продължават.
През 2009 г. това място,
разположено на 18 кило-
метра от гр. Анталия е
включено в списъка на
ЮНЕСКО за световно
културно наследство.

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

ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

Калните бани и калоле-
чението е терапия за лече-
ние на различни заболява-
ния. Турция може да се пох-
вали с големи залежи на
лечебна кал.

Терапевтичната кал е ес-
тествен природен продукт
с ценни съставки, който се
образува от естествените
подземни източници в раз-
личните части на Турция на
дъното на различни големи
водоеми, през които вода-
та преминава по пътя си
към земната повърхност.

Турция се слави със сво-
ите топли бани, които се по-
сещават за здраве, а кал-
ните бани с терапевтична
кал, се използват за лече-

Терапия с кални бани
ние на много заболявания.

Калолечението има до-
казано противовъзпалител-
но и обезболяващо дейст-
вие и стимулира обменни-
те процеси в организма и
цялостното функциониране
на всяка клетка.

Терапията с лечебна кал
повишава защитните сили
на организма, намалява ни-
вата на захарта и холесте-
рола в кръвта и укрепва
имунитета. Препоръчва се
при лечение на заболява-
ния на опорно-двигателна-
та система, мускулно-ске-
летни заболявания, причи-

нени от умора, стрес, пре-
комерно напрежение или
аномалии на костните тъка-
ни причинени от ревматич-
ни заболявания.

Най-популярните места
за кални бани в Турция се
намират в окръзите Мугла,
Афионкарахисар, Маниса и
Чанаккале.

Поради това, че са бе-
зопасни за употреба много
хора използват калните ба-
ни, както за лечение, така
и с профилактична цел, а
чуждестранните туристи
проявяват голям интерес
към тях.
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13 :
Британското
кралско семейство отдаде
почит на Британския червен
кръст, който навърши 150 г.
В писмо, адресирано до
организацията, кралица
Елизабет Втора, която е неин
патрон от 6 десетилетия, каза,
че работата на нейните
сътрудници е високо ценена и
уважавана. Престолонаследни-
кът принц Чарлз пък каза, че
работата на служителите на
Червения кръст и днес е
съществена и тяхната забеле-
жителна човечност във време
на кризи е вдъхновение за
останалите. Херцогинята на
Кеймбридж Катрин пък
припомни, че прабаба й Олив и
баба й Валъри са били
медицински сестри от Червения
кръст съответно през Първата и
Втората световна война и така
са станали част от богатата
история на организацията.

Земетресение
с магнитуд от 5,2 е разлюля
вчера окръг Малатия, Югоиз-
точна Турция. Трусът е бил в
12.37 часа местно (и българс-
ко) време, а епицентърът му е
бил в района на град Пютюрге.
Дълбочината е от 7 км.
Земетресението е усетено и в
близките градове и окръзи. То е
предизвикало паника сред
жителите на района.

Най-дългият период
на мусонни дъждове в Южна
Корея за последните 7 г.
предизвика наводнения, в които
загинаха най-малко 13 души,
други 13 са в неизвестност, а
над 1000 бяха принудени да
напуснат домовете си, съобщиха
властите. Смъртните случаи са
причинени от свлачища и
отнесени от водите превозни
средства. Наводненията са
засегнали 57 510 дка земеделс-
ки земи, както и участъци от
магистрали и мостове в
столицата Сеул. Президентът
Мун Дже-ин изрази безпокойст-
во за гражданите и държавните
служители, които се борят с
епидемията от коронавирус след
42 дни на мусонни дъждове.
Според синоптиците това е най-
дългият такъв период от 2013 г.,
когато мусоните са продължили
49 дни.

Хората
говорят на кучетата от хилядо-
летия, а през годините десетки
изследвания са потвърдили
това, което много стопани на
четириногите питомци знаят -
че те са способни да разбират
както думите, така и интонация-
та. Досега обаче за учените
оставаше неизвестно точно как
кучешкият мозък обработва
човешките слова и интонация.
Отговор на този въпрос дава
унгарско проучване. Авторите
му са установили, че кучетата,
подобно на хората, обработват
речта йерархично - първо
интонацията, после значението
на думите. "Чувствителността на
кучетата към общуването
отдавна е известна, поради
което хората толкова често
разговарят с домашните си
любимци и вярват, че те ги
разбират. И думите, които
изричаме, и интонацията, с
която говорим, носят информа-
ция за питомците ни. Когато им
кажем да седнат, те незабавно
изпълняват. Когато ги хвалим,
долавят позитивните ни
намерения. Досега обаче
учените знаеха малко какво
точно се случва в кучешкия
мозък в тези моменти",
обяснява ръководителката на
изследователския екип Ана
Габор.

Íàêðàòêî

В Беларус започна предсроч-
но гласуване на президентските
избори в общо 5767 секции,
включително 44 извън страната,
предаде ТАСС.

Освен сегашния президент
Александър Лукашенко за висшия
пост претендират още четирима
кандидати, регистрирани за избо-
рите; избирателната комисия от-
каза регистрация на други двама.

Основният вот е насрочен за
9 август.

Беларуската опозиция вижда
в предсрочното гласуване въз-
можност за фалшификации.

В предизборната програма на
Лукашенко се казва, че той смя-

Бившият испански крал
Хуан Карлос е отишъл в
Доминиканската републи-
ка, след като напусна
родината си заради
няколко скандала, съобщи
Ройтерс.

Натискът върху бившия
крал нарасна след започ-
нало разследване на
испански и швейцарски
прокурори на договор за
високоскоростна жп
линия в Саудитска Арабия.

Хуан Карлос реши да
напусне Испания, за да
позволи на сина си, крал
Фелипе VI, да управлява
без допълнителни пробле-
ми, съобщи испанският
кралски двор, без да каже
къде ще отиде бившият
крал.

Според в. "Вангуардия"
82-годишният Хуан Карлос
е заминал за Португалия
с кола, а оттам е взел
самолет за Доминиканска-

Â Áåëàðóñ çàïî÷íàõà 5-äíåâíè
èçáîðè çà áúäåù ïðåçèäåíò

та за необходимо до 5 години в
страната да се проведе референ-
дум за промени в конституцията.

Чрез референдума беларуси-
те "ще определят своите права,
задължения, свободи и ангажи-
менти, също и пълномощията на
органите на държавната власт",
заявява държавният лидер в до-
кумент, публикуван във в. "Звяз-
да".

Лукашенко изтъква, че смята
за важно Беларус да запази сво-
ята независимост, да отхвърли за-
висимостта си в петролно-газо-
вата, финансовата и други сфе-
ри, но без да прилага "шокова
терапия". ççççç

82-ãîäèøíèÿò åêñìîíàðõ
ïîëó÷èë 100 ìëí.
äîëàðà çà æï ëèíèÿ
â Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ

та република, където
смята да остане няколко
седмици, преди да отиде в
друга страна.

По-рано португалската
телевизия ТВИ24 разкри,
че Хуан Карлос се намира
в португалския курорт
Кашкайш близо до Лиса-
бон, където е прекарал
част от детството си.

През юни испанският
Върховен съд започна
разследване за ролята на
Хуан Карлос в договор за
високоскоростна жп линия
в Саудитска Арабия. Това
стана, след като швейцарс-
кото издание "Трибюн"
написа, че Хуан Карлос е
получил 100 млн. долара от
покойния саудитски крал.

Заместник-премиерът
Пабло Иглесиас, който е от
радикалната левица, наре-
че решението на бившия
крал да напусне страната
насред разследване срещу

него за корупция като
недостойно за бивш дър-
жавен глава, и каза, че то
компрометира испанската
монархия.

Иглесиас допълни, че
Хуан Карлос трябва да
отговаря за всякакви
нередности в Испания и

Снимки Пресфото БТА

Кандидатката за президент Светлана Тихановска, подкрепена от няколко
опозиционни сили, предвижда в предизборната си програма Беларус да
развива партньорски отношения с всички страни, като се ръководи от
националните си интерес: "Трябва да създадем партньорство на равни
начала, а не зависимост заради зарибяване с газ или кредити", заяви тя.

Италианският президент Сер-
джо Матарела и други официал-
ни лица откриха новия мост в Ге-
нуа, който заменя срутилия се
преди две години мост "Моран-
ди". При трагедията тогава заги-
наха 43 души, предаде АП.

Семействата на жертвите бой-
котираха церемонията. Пожарни-
карите, които обърнаха тонове от-
ломки, за да извадят оцелелите
и телата на загиналите от смач-
кани коли и камиони, също се
включиха в бойкота в знак на
солидарност с близките на жер-
твите.

Ïðåçèäåíòúò íà Èòàëèÿ îòêðè
íîâèÿ ìîñò â Ãåíóà

Преди откриването семейства-
та на загиналите се срещнаха с
президента Матарела, но заяви-
ха, че ще пропуснат самата цере-
мония. Те са ядосани не на пре-
зидента, а на това, че фирмата,
поддържала моста "Моранди", ще
поддържа за известно време и но-
вия мост, въпреки че лошата под-
дръжка е една от разследваните
възможни причини за срутването
на моста на 14 август 2018 г.

Новият мост, който ще се каз-
ва "Сан Джорджо", е проектиран
от живеещия в Генуа архитект
Ренцо Пиано.ççççç

Бившият крал Хуан Карлос обяви в писмо до сина си крал Фелипе VI
своето решение да напусне Испания. Синът му се отказа от всякакво
бъдещо лично наследство от баща си. Фелипе лиши Хуан Карлос също
от годишната му държавна субсидия в размер на 194 232 евро.

че едно демократично
правителство не трябва да
оправдава поведение,
което подкопава монархи-
ята.

Адвокатът на Хуан
Карлос заяви, че клиентът
му остава на разположе-
ние на прокуратурата. ççççç

Новият мост "Сан Джорджо" беше осветен в цветовете на италианския
флаг, по време на откриването му в понеделник. Преди две години този
месец отсечка от пътно платно се срина и автомобили и камиони поле-
тяха към сградите под съоръжението. Загинаха 43-ма души, в чиято
памет на новия мост светят 43 лампи.
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Голмайсторът
мечтае да
играе с новия
си отбор
финал за
Купата на
България

Звездата на ЦСКА 1948
Мартин Камбуров обяви,
че през новия сезон си
пожелава да играе финал
за Купата на България и
голове във вратите на
Левски, ЦСКА и Лудогорец.
39-годишният нападател
призна, че няма да има
никакви сантименти преди
мача от първия кръг срещу
ЦСКА и очаква да дебюти-
ра за новия си клуб още в
петък от 20 часа на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски", когато е срещата
от първия кръг на шампио-
ната между двата отбора.

"Имах два тежки дни по
време на борбата ми с
коронавируса. Провеждах
леки тренировки, за да
съм в някаква форма
преди началото на първен-
ството. Ще видим дали ще
бъда титуляр в петък", каза
пред "Канал 3" Мартин
Камбуров, който смени
Берое с ЦСКА 1948.  "Не
сме говорили за конкретни
цели. Договорът ми с

ЦСКА 1948 е за две години
и ако съм здрав, се надя-
вам да подобря рекорда

това зависи може би дали
ще подобря рекорда. За
толкова мачове, които съм
изиграл, нямам сантимен-
ти за двубоя от първия
кръг. Срещу Левски ще
бъде по-интересно. Много
хора очакват сега да ми
бъде по-лесно да вкарам
на "сините", защото ще
бъдат отслабени, но те ще
имат повече българи,
които знаят какво значи
Левски и дават сърце и
душа за клуба", добави
ветеранът.

"Не съм имал оферта от
Локомотив (Пловдив).
Докато Христо Крушарски
е в клуба - няма как да
играя там. Пожелавам си
16 гола през новия сезон,
като част от тях да бъдат
срещу ЦСКА, Левски и
Лудогорец. Също така се
надявам да играем и
финал за Купата на Бълга-
рия", каза още Камбуров.

В същото време стана
ясно, че ЦСКА 1948 няма
да може да разчита на
голмайстора си Андон
Гущеров срещу ЦСКА на
старта на новия сезон.
Нападателят е измъчван от
контузия от известно
време и почти сигурно
пропуска двубоя в петък.
Поради тази причина
треньорът Красимир
Балъков бе пуснал като
титуляр Мартин Камбуров
в контролата с Локомотив
(София). ç

Ìàðòèí Êàìáóðîâ ñå çàêàíè
íà ÖÑÊÀ è Ëåâñêè

Българският халф Антони Ива-
нов и неговият Университата (Кра-
йова) бяха на крачка от спечелва-
не на титлата в румънското пър-
венство, но пропуснаха невероя-
тен шанс в директна битка срещу
Клуж. Домакините изоставаха са-
мо на точка от прекия си съперник
и се нуждаеха от победа. Всичко
започна добре за Университатя,
след като поведе в 10-ата минута
чрез Нистор. Клуж обаче направи

Áúëãàðèí èçïóñíà ïî äðàìàòè÷åí
íà÷èí òèòëàòà â Ðóìúíèÿ

Джейдън Санчо ще получава
по 220 000 паунда седмично, ако
Манчестър Юнайтед успее да се
договори с Борусия (Дортмунд)
за трансфера на талантливия ан-
гличанин. 10 август е крайният
срок за преговорите, който "жъл-
то-черните" са поставили пред
"червените дяволи". Двата клуба
все още дискутират структурата,
по която ще бъде изплатена тран-
сферната сума от 108 милиона
паунда. От "Олд Трафорд" не са
склонни да платят първоначално
повече от 70 милиона паунда.
Манчестър Юнайтед не само
опитва да разсрочи сумата във
времето, а иска и да включи въз-
можно най-голяма част от нея
под формата на бонуси, свърза-
ни с евентуално спечелване на
първенството и Шампионската
лига. В Дортмунд не са съгласни
с тези условия.

Все пак медиите на Острова
очакват двата клуба да се спора-
зумеят. След като това стане, Сан-
чо ще подпише 5-годишен дого-
вор със седмична заплата от 220
000 паунда. Това би го направило
четвъртия най-високоплатен играч
на Юнайтед след Давид де Хеа (375
хиляди), Пол Погба (290 хиляди) и
Антони Марсиал (250 хиляди). В

Ïîëèöåéñêà õàéêà îñòàâè Ãðèãîð
Äèìèòðîâ áåç øîôüîðñêà êíèæêà

голям обрат, спечели с 3:1 и лику-
ва за трети пореден път като шам-
пион на Румъния. Третият гол падна
след спорна дузпа, защото фаули-
раният футболист беше в засада.

Антони Иванов влезе като ре-
зерва в 75-ата минута. Той замина
за Румъния от Септември през 2018
година, когато се присъедини към
Газ Метан. Този сезон бе част от
Университатя, за който изигра 26
мача и отбеляза 1 гол. ç

Звездата на българския тенис
Григор Димитров си навлече
проблеми с полицейските влас-
ти в Монако. Българинът и друг
елитен тенисист - Данил Медве-
дев, са били хванати  от полици-
ята в княжеството да шофират с
превишена скорост, като двама-
та не са били единствените на-
рушители. Общо 10 души са ка-
рали по-бързо от разрешеното и
са били задържани. Всички спре-
ни автомобили са с регистрация
в Монако.

На 20-километровата отсеч-
ка максималната разрешена ско-
рост е 110 км/ч, а Димитров и

Медведев са управлявали луксоз-
ните си автомобили с между 160
и 180 км/ч. Глобата за подобно
провинение е 750 евро.  Първо-
начално полицаите не са разпоз-
нали известните тенисисти, но
идентичността им бързо е била
установена. Пътят, по който те
са карали, свързва академията
на треньора Патрик Муратоглу
край Ница и Монте Карло, къде-
то живее Григор. Българинът е
шофирал с превишена скорост
на връщане от демонстративния
турнир на Муратоглу, където спе-
чели срещу французина Никола
Маю.ç

Áîðóñèÿ ïîñòàâè ñðîê äî 10 àâãóñò
íà Þíàéòåä äà ðåøè çà Ñàí÷î

тази бройка вече не влиза Алек-
сис Санчес, който окончателно ще
премине в Интер и ще освободи

клуба от високата си заплата. Сан-
чо ще наследи от Санчес ембле-
матичния за клуб №7.ç

20-годишният Джейдън Санчо ще получава по 220 000 паунда седмично в
Манчестър Юнайтед

Íàêðàòêî

:

на Петър Жеков. Относи-
телно е как ще започна
новото първенство и от

С екипа на ЦСКА 1948 Мартин Камбуров си пожела да отбележи 16 гола

Калоян Кръстев пътува
днес за Италия,
за да се присъедини към
третодивизионния Самбене-
детезе, съобщи президентът
на Славия Венцеслав
Стефанов. Кръстев ще играе
един сезон под наем с
опция след това италианци-
те да закупят правата му.

Арда подписа с цял
отбор нови
попълнения. Това са
двамата младежки национа-
ли Лъчезар Котев и Иван
Тилев, вратарят Васил
Симеонов, Милен Желев,
Петко Ганев, завърналият се
от Левски Деян Лозев и
хърватите Ловре Кнежевич
и Андрия Бубняр. Тимът от
Кърджали планира да
привлече още двама
футболисти до края на
летния трансферен прозо-
рец. Арда се раздели с 19
играчи. Отборът, воден от
Николай Киров, започва
първенство с гостуване на
новака Монтана на 8 август.

Ботев (Пд) парафира
първи
професионален договор с
юношата си Стефан
Попов. 18-годишният халф
от академията на "жълто-
черните" в продължение
на три сезона беше в
испанските школи Сантс и
Корнея.

Първенството
в  Серия "А" започва
на 19 септември. Италианс-
кият шампионат 2020/2021
пък е планиран да завърши
на 23 май следващата
година, като ще има пет
междинни кръга.
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ÇÅÌß05.15 "Студио Икономика" (п)
06.10 "Жоакина, доня Революция" - бразил-

ски сериен филм (п)
07.00 Документален филм
07.30 "Антидот"  (п)
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бразил-

ски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Лява политика" (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Не се страхувай" (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
21.00 Киносалон БСТВ: "Белият Бим, Черното

ухо", І серия (1977 г.) СССР
22.30 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.40 "За историята свободно" (п)
00.40 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Лява политика" (п)
02.55 "Дискусионен клуб" (п)
03.55 "Студио Икономика" (п)
04.55 "Не се страхувай" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Обещанието детски - тв филм /Хонг-
Конг, 2016 г./

06.15 Търсачи на реликви - тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" - тв филм

/6 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 - докумен-

тална поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Парижката кухня на Триш 2 - докумен-

тална поредица /п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Александър Петров и група

"БТР" /п/
13.40 Супер камери - док. поредица
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
15.00 Търсачи на реликви - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Парижката кухня на Триш 2 - докумен-

тална поредица
17.10 Как е устроена Вселената 2 - докумен-

тална поредица
18.00 По света и у нас
18.20 София в един снимачен век - докумен-

тална поредица
18.45 Какво ще се случи? 2 - документална

поредица
19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм

/7 епизод/
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Госпожо Държавен секретар 3 - тв

филм /22 епизод/ (12)
21.30 Студио УЕФА "Лига Европа"
22.00 Футбол: Интер - Хетафе - среща от

осминафиналите на турнира на УЕФА
"Лига Европа" . пряко предаване от
Гелзенкирхен /Германия/

00.15 БНТ на 60 Александър Петров и група
"БТР" /п/

01.15 България от край до край 2 /п/
01.45 Госпожо Държавен секретар 3 - тв

филм /22 епизод/п/ (12)
02.30 Какво ще се случи? 2 - документална

поредица /п/
03.00 София в един снимачен век - докумен-

тален филм /п/

03.25 Домът на вярата - Чирпански манастир
"Св. Атанасий"/п/

03.55 Пътеки /п/
04.40 Арена спорт /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп. 6
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,

еп. 59
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14, еп.

135 - 137
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедий-

но шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал, с.

14, еп. 20
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 33
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" - сери-

ал, еп. 27
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал,

еп. 18
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 21
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 21
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 14
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп. 51

bTV Action

05.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 3, еп. 12, 13
07.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, еп. 1, 2
08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 2
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 11
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с. 2, еп. 3
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 2
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 8
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп.

17, 18
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 3
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 12
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 9
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 4
19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа 1/8-финал

(реванш): Копенхаген - Истанбул Ба-
шакшекир

22.00 Бандата на Екшън: "Джона Хекс" -
фентъзи, екшън (САЩ, 2010), режи-
сьор Джими Хейуърд, в ролите: Джош
Бролин, Мегън Фокс, Джон Малкович,
Майкъл Фасбендър, Уил Арнет, Уес
Бентли и др.

23.45 "Джак Ричър: Не се връщай" - екшън,
криминален, трилър (САЩ, 2016), ре-
жисьор Едуард Зуик, в ролите: Том
Круз, Даника Ярош, Патрик Хюсингър,
Били Слотър, Сабрина Дженарино, Ко-
би Смълдърс и др.

02.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 3
03.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с. 2, еп. 4
03.45 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 9
04.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 12

bTV COMEDY

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

17, 18
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
10.00 "Артър" - комедия, романтичен (САЩ,

1981), в ролите: Дъдли Мур, Лайза
Минели, Джон Гилгуд, Джералдин Фиц-
джералд, Джил Айкенбери и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 1, 2
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 50
20.00 "На гости на третата планета" - сериал,

еп. 3
20.30 Премиера: "Модерно семейство" - се-

риал, с. 10, еп. 13, 14
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с. 3,

еп. 3
22.00 Премиера: "Гранд" - сериал, с. 3, еп.

15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

11, еп. 19, 20
00.00 "Артър" /п./ - комедия, романтичен

(САЩ, 1981)
02.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с.
6, еп. 9, 10

08.00 "Джони Инглиш се завръща" - коме-
дия, екшън, приключенски (САЩ, Фран-
ция, Великобрита, 2011), в ролите:
Роуън Аткинсън, Розамунд Пайк, Доми-
ник Уест, Того Игава, Джилиан Андер-
сън, Пиърс Броснан и др.

10.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 6,
еп. 11, 12

12.45 "Дякон Левски" - драма, исторически,
биографичен (България, 2015), в ро-
лите: Веселин Плачков, Максим Ген-
чев, Петьо Цеков, Симеон Филипов,
Николай Сотиров и др.

15.15 "33-мата" - исторически, драма, био-
графичен (Чили, Колумбия, Испания,
САЩ, 2015), в ролите: Антонио Бан-
дерас, Родриго Санторо, Жюлиет Би-
нош, Джеймс Бролин, Лу Даймънд
Филипс, Марио Касас, Джейкъб Вар-
гас, Хуан Пабло Раба, Оскар Нуньес

18.00 "Троя" - екшън, исторически, приклю-
ченски (САЩ, Малта, Великобритания,
2004), в ролите: Брад Пит, Ерик Бана,
Орландо Блум, Роуз Бърн, Даян Кругър,
Шон Бийн, Джон Шрапнел, Гарет Хед-
лънд, Питър О`Тул, Брайън Кокс, Брен-
дън Глийсън и др.

21.00 "12 години в робство" - драма, истори-
чески (САЩ, 2013 г.), в ролите: Рут
Нега, Майкъл Кенет Уилямс, Гарет
Дилахант, Сара Полсън, Куавенжаней
Уолис, Таран Килам, Пол Джиамати,
Пол Дейно, Майкъл Фасбендър, Брад
Пит и др.

23.45 "Психо" - трилър, хорър (САЩ, 1960),
в ролите: Антъни Пъркинс, Джанет
Лий, Вера Майлс, Джон Гевин, Алфред
Хичкок и др. [16+]

02.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с.
6, еп. 11, 12

04.00 "Всички мои мъже" - комедия, драма,
романтичен (САЩ, 2017), в ролите:
Рийз Уидърспун, Лейк Бел, Майкъл
Шийн, Нат Улф, Кристин Уудс, Кандис
Бъргън, Пико Алекзандър и др.
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05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Любов наужким" -

с уч. на Анна Хаусбург, Хелмут Цирл,
Карин Талер и др.

11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сери-

ал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

18
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.30 "Любов под звездите" - романтична
комедия с уч. на Ашли Нюброу, Уес
Браун, Джейда Лили Милър, Бари Бос-
туик, Челън Симънс и др.

07.10 "Празнично сияние" - романтична ко-
медия с уч. на Колин Фъргюсън, Лори
Лафлин, Уили Аамес и др.

09.00 "Любителката на мистерии: Дивият
запад" - мистерии с уч. на Кели Мар-
тин, Кларънс Уилямс III, Кейси Сандър,
Джо Стивънс, Джейсън Брукс, Бари
Ливингстън, Брус Бокслайтнър, Барба-
ра Нивън и др. /п/

11.00 "Размяна на телата" - комедия с уч. на
Пейтън Лист, Джейкъб Бертран, Клер
Ранкин, Дарън Роуз и др.

13.00 "Плажен тийн филм 2" - семеен филм
с уч. на Рос Линч, Мая Мичъл, Грейс
Фипс, Гарет Клейтън, Джон Делука.,
Криси Фит, Джордан Фишър, Джесика
Лий Келър и др.

15.00 "МакФарланд" - драма с уч. на Кевин
Костнър, Мария Бело, Морган Сейлър,
Марта Игареда и др.

17.45 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 11
21.00 "Спайдърмен" - приключенски екшън с

уч. на Тоби Макгуайър, Уйлям Дефо,
Кирстен Дънст, Джеймс Франко, Клиф
Робъртсън, Розмари Харис, и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11 /п/

00.20 "Чиракът на Мерлин" - приключенски
филм с уч. на Миранда Ричардсън, Сам
Нийл, Марк Гибън, Тегън Мос и др., II
част

Тв програма - сряда, 5 август 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.

Горещо
Днес в по-голямата част от страната ще бъде слънчево или с незначи-

телна средна и висока облачност, но на запад, най-вече в Рила, Родопите
и Пирин ще има гръмотевични бури. Ще бъде доста ветровито, с умерен, на
моменти и силен вятър от изток. Температурите ще бъдат от 30 до 35
градуса. По морето ще бъде слънчево, но ще има и по-силно от обичайно-
то вълнение, така че бъдете внимателни!

В четвъртък температурите ще останат без промяна. Ще бъде предимно
слънчево, с вероятност за краткотрайни превалявания само в планините
на Западна България. Остава доста ветровито, с умерен, в Източна и Се-
верна България на моменти силен източен вятър. Нестабилно ще бъде
времето в петък над западните и централни райони. Там на повече места
ще превали и прегърми, възможни са гръмотевични бури и локални гра-
душки. Температурите ще бъдат от 29 до 34 градуса, в местата с по-
интензивни валежи - малко по-ниски. В събота, неделя и в началото на
следващата седмица ще остане слънчево, с развитие на купеста облачност,
но вероятност за кратки превалявания има само на отделни места, пре-
димно в планините. Температурите ще бъдат високи - от 30 до 35 градуса,
освен в неделния ден, когато ще са с 2-3 градуса по-ниски. В източната
половина на страната през уикенда ще остане ветровито, като вятърът ще
се ориентира от североизток.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 145

ВОДОРАВНО: "Гумени човечета". Фотон. Катинар. Лока-
тор. Реноме. "Нивата". Авар (Ищван). ПАЛ. Сали. Арара.
ДАК. Ринит. Лис (Йохан). Кафез. Цадик. ЕЛАНА. "Огинот".
Катана. Елена. Риман (Бернхард). Камен. Чан. Катар. Ма-
те. Пан. Мелис. Зар. Нунева (Анелия). ИТАР. Гора. Адени-
тис. Масовик. Риби. Нирал. Натан (Жак). Тот. Ларат. КОВО.
Вагон. Самовар. РАМ. Никол (Шарл). Вали (Алида).

ОТВЕСНО: Буфонада. Ала Пугачова.. МОК. Лафет. На-
нос. Там (Игор). Метан. Келар. "Нерон". Нотис. "Заник".
"Вавилон". Киновар. "На мама". Ирани (Ардешир). Ралица.
АТЕ. Акар. Док. Тина. Еналид. Ласо. Вара. Идол. Ритер (Карл).
Тал (Михаил). Дете. Атигек. "Санин". Чинар. Кинам (Йоан).
Рибаков (Анатолий). Сеновал. Намаз. Титова (Валентина).
Тамарино. Етапи. Авал. Карера (Хосе). Тунер. Синори.

bTV Cinema,
23.45 ч.,
"Психо" -
трилър,
хорър
(САЩ, 1960),
режисьор
Алфред Хичкок,
в ролите:
Антъни Пъркинс,
Джанет Лий,
Вера Майлс,
Джон Гевин,
Алфред Хичкок
и др.
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Èçëîæáàòà
"Êðèñòî - ðàííè
åòþäè" ãîñòóâà
âúâ Âàðíà

Изложбата "Кристо - ран-
ни етюди" гостува в Градската
художествена галерия на Вар-
на. Експозицията съдържа ран-
ни учебни рисунки и акваре-
ли на Кристо (Христо Явашев)
от времето, когато световно-
известният художник е учил
(1953-1956 г.) в Национална-
та художествена академия.
Творбите са от музейната
сбирка на НХА, която освен
учебни етюди, притежава и го-
ляма колекция от постери на
Кристо и Жан-Клод - автен-
тично автографирани и пода-
рени на академията от авто-
рите. Във Варна ще има и ко-
пия на два портрета от сту-
дентските години на Явашев -
портрет на актрисата Грацие-
ла Бъчварова от 1954 г. и на
художничката Дора Бонева -
от 1956 г.ççççç

Уникални златни монети
- част от "Татарската пляч-
ка", открита на нос Калиак-
ра през 2018 г., ще бъдат
показани в "Двореца", Бал-
чик. Изложбата открива ди-
ректора на Националния ис-
торически музей доц. д-р
Бони Петрунова на 6 август.

Съкровището съдържа
общо 983 предмета, непо-
казвани в обща експозиция.
Сред артефактите са злат-
ни и сребърни монети, ап-
ликации и катарами, копче-

Íåïîêàçâàíè çëàòíè ìîíåòè îò Êàëèàêðà ùå âèäèì
â "Äâîðåöà" íà Áàë÷èê

” Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна  секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
” За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
” Очаквай те  допълни телна
информация за условията, при които
ще може да се  гласува с подвижна
избирателна кутия.
” На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен  конгрес на Българската
социалистическа партия!

Неиздавани разкази на
японския писател Рюноске
Акутагава - "Странна
история"
Изд. "Изток - Запад"
предлага разкази на
известния японски автор,
превеждан по цял свят.
Други откровения запозна-
ват с тайнствени митоло-
гични и фантастични
образи, които проявяват
изненадващо човешки
черти, а трети са биогра-
фични. Акутагава се
смята за един от най-
големите японски
писатели на 20-и век.

Райна Кабаиванска и
Викгория Йео почетоха
жертвите на COVID-19

Това се случи по време на
летния оперен фестивал
"Арена ди Верона". Фести-
валът започна с минута
мълчание в памет на
починалите. След това
Витория Йео откри вечерта
с изпълнение на "Реквием"
на Моцарт под диригентст-
вото на Марко Армилиато.
Специален гост на събитие-
то бе българската оперна
певица Райна Кабаиванска.

:
Íàêðàòêî

На 7 август големият бъл-
гарски художник Васил Сто-
ев навършва 70 години.
Навръх рождения си ден
той ще открие своята рет-
роспективна изложба "Ко-
ридори на съдбата", разпо-
ложена на двете нива в Из-
ложбена зала "2019" на ул.
"Гладстон" №32 в Пловдив.

На 7 август от 10.30 ч. еки-
път на Градската художест-
вена галерия прави прескон-
ференция с участието на
твореца. Изненадата е от-
къс от филма "Коридори на

Âàñèë Ñòîåâ íè ïîâåæäà "Ïî êîðèäîðèòå íà ñúäáàòà"

Íàðîäíèÿò òåàòúð "Èâàí Âàçîâ"
èãðàå 19 ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåç àâãóñò

съдбата", чиято официална
премиера е на 27 август. Из-
ложбата ще продължи до 30
август. Творчеството на Ва-
сил Стоев е познато и във
Франция от изложбите му в
Париж, Нанси, Кан и Ави-
ньон в предишните години.
През 2019 г майсторът на
багрите и формите откри
своя експозиция в Компи-
ен, Франция. Точно по съ-
щото време негови картини
бяха изложени в датската
столица Копенхаген в гале-
рия Bredgade 22.ç

За първи път в историята си
Народният театър "Иван Вазов"
остава отворен и през август.
Академичната трупа ще играе в 19
от 30-те дни на август.

12 хитови заглавия от реперто-
ара на Народния театър очакват
зрителите на четирите сцени -
Голяма, Камерна, "Апостол Кара-
митев" и "Зад театъра", за да
поддържат жив духа на изкуство-
то.

Четири от спектаклите, които
ще могат да се гледат на сцена
през август в Народния театър,
са премиерни: "О, ти, която и да
си...", "Всички страхотни неща",
"Бонбон" и "Караконджул", а сред
другите заглавия са "Приятна
жена в лоша компания", "Каквото,
такова", "Козата, или коя е Сил-
вия?", "Лисичета", "Завещанието
на Марко Тотев", "Духът на поета",

(1361-1365 г.), Марко Корнер
(1365-1368 г.) и Андрея Кон-
тарини (1368-1382 г.).

Бони Петрунова ще пред-
стави и своята книга "Бо-
гатствата на Калиакра" с ня-

Бонбон" със София Бобчева - моноспектакъл

та, обеци, пръстени и други
уникати.

Безспорно ценни са
осемте златни венециански
монети, наричани Zecchino
d'Oro, или "Златни пари". Ня-
кои от тях са сечени еднок-
ратно от изключително ви-
сококачествено злато - 23.5
карата, и тежат по 3.5 гра-
ма.

Разчетени са дожовете
Джовани Соранцо (1312-1327
г.), Андрея Дандоло (1342-
1354 г.), Лауренцо Челси

кои от най-интересните от-
крития на историческия нос
през последните години.
Изложбата ще остане в "Ка-
менната зала" на "Двореца"
до края на октомври.ç

"Част от колекция", "Когато гръм
удари, как ехото заглъхва".

Зрителите, на които театърът
истински липсваше, ще могат
отново да видят на сцена част от
любимите си актьори: София
Бобчева, Емануела Шкодрева,
Васил Драганов, Павел Иванов,
Параскева Джукелова, Биляна
Петринска, Ева Тепавичарова,
Радина Боршош, Ненчо Костов,
Валери Йорданов, Христо Терзи-
ев, Юлиан Вергов, Бойка Велко-
ва, Михаил Билалов, Теодора
Духовникова, Иван Юруков,
Дарин Ангелов, Христо Петков и
Бойко Кръстанов.

Днес от 19.00 ч. на Камерна
сцена - "О, ти, която и да си..." С
участието на Параскева Джукело-
ва, Биляна Петринска, Ева Тепа-
вичарова, Радина Боршош и
Ненчо Костов.ç


