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Малката Рая
(в средата)
пристъпва за
трети път в
училищния
двор и
класната стая
в столичното
34-то СОУ
"Стою
Шишков" в
жк "Борово".
Нейна
учителка и
наставник и
тази година
ще е г-жа
Здравка
Тотева.
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Първи учебен ден и в ЧОУ "Д-р Петър Берон" в София. Близначките Елена и
Светлана ще откриват невероятния свят на знанието и тази година и с радост
очакват новите уроци и веселите игри с техните съученици

ÃÅÐÁ
òåãëè
още 2 милиарда евро
външен дълг

Îãðàáâàò áúäåùåòî íè, êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà
íà îïîçèöèÿòà Êîðíåëèÿ Íèíîâà
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равителството тегли нов заем
от два милиарда евро. Никой в
България не знае какво е
финансовото състояние на
държавата", пише във Фейсбук
председателят на БСП Корнелия Нинова. По думите й
заемите, които тегли кабинетът,
са опасност за бъдещето.
"Многократно викахме
премиера в НС да даде отчет
и той многократно се подигра
с българския парламентаризъм", коментира лидерката на
БСП. Социалистите настояват

министър-председателят да
даде отговори на българския
народ колко е външният дълг
на България спрямо БВП,
колко е вътрешният дълг и
междуфирмената задлъжнялост,
в какъв размер е държавният
резерв, колко пари има в
Сребърния фонд. "Управлението на Борисов ограби миналото ни през последните 11
години, ограби и настоящето
ни. Нека не му позволяваме да
ограби и бъдещето ни", посоч<3
ва Нинова.

Нашите западни партньори преминаха
всички граници на разумното по случая
"Навални", заяви в телевизионно
интервю руският министър на външните
работи Сергей Лавров, цитиран от
Епицентър. Според него инцидентът с
опозиционера ще бъде използван като
повод за нови санкции срещу Русия.
"Ако не беше Навални, щяха да
измислят нещо друго като повод за
въвеждане на допълнителни санкции",
< 13
посочи Лавров.

Сезонната заетост и мерките за
държавна подкрепа за запазване на
работните места не успяха да удържат равнището на безработицата в
страната и през август. Тя остава
висока, вижда се от данните на
Агенцията по заетостта. Равнището на регистрирана безработица в
страната през август е 7,5%. Безработицата през май скочи до 9%,
през юни леко се понижи до 8,3 на
сто, а през юли - до 7,9%. Увеличението на параметъра е съществено в сравнение с тенденцията от
началото на годината. Безработицата в България през януари беше
6,3%, през февруари - 6,2%. В края
на август регистрираните безработни в бюрата по труда според административната статистика на Агенцията по заетостта са 245 774, увеличението спрямо август 2019 г. е
със 73 131 лица. ç
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Лидерите на БАТЕ Борисов - Станислав
Драгун и Игор Стасевич, със сигурност
ще пропуснат гостуването на ЦСКА във
втория предварителен кръг на Лига
Европа. Двубоят е в четвъртък от 20
часа на стадион "Българска армия".
Двамата са с коронавирус и няма да
летят за София. Драгун и Стасевич имат
температура и са поставени под карантина. Проблеми има и в лагера на ЦСКА.
С COVID-19 са капитанът на "червените"
Петър Занев и Ахмед Ахмедов. ç
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П

реди дни американската Киноакадемия,
която раздава наградите "Оскар", обяви, че от 2024 г. могат да
бъдат номинирани филми,
в които основните герои са
чернокожи, гейове или
транссексуални. Някой ще
си каже, че това е фалшива новина или че в Холивуд тотално са изкукали. Второто е! В кукувичето гнездо явно мислят, че
ще решат проблемите, като напишат препоръчителен списък със сюжети. А
не се сещат, че проблемите днес не са толкова расови и въобще не са сексуални, а са най-вече социални! Защо няма квота
за бедни герои, за сюжети
на жертви на банките, корпорациите, на търгашеската здравната система? Нима те не са реалните онеправдани!? Но тъкмо така се
отклонява общественото
внимание, нали!? Уж с демократични подбуди се вихри духовен тоталитаризъм
и цензура. Пред него социалистическата концепцията за "положителния образ на партийния секретар" е наивна детска игра.
Нали българското социалистическо кино създаде
вечни произведения: "Козият рог", "Време разделно", "Крадецът на праскови", "Хан Аспарух", "Капитан Петко войвода", "С деца на море" и десетки други. В тях водещи са общочовешки ценности, национални традиции и художествена висота. Това в САЩ
вече няма да е възможно,
там вече се доближават до
нацизма -рушене на паметници, горене на забранени
произведения… Е, къде е
тоталитаризмът, уважаеми
читатели и най-вече зрители!? В мулти-култи Холивуд ще се родят такива
блудкави недоносчета, че
и с "Оскар", и без "Оскар"
салоните ще са празни, а
по цял свят ще се питат:
"Филмът хубав ли е, или е
американски!?". Със сигурност образите на чернокожия, гея и джендъра ще
бъдат толкова изтъркани,
че зрителят, вместо да ги
заобича, ще ги намрази. Така се случва с всяка насила създадено изкуство…
Опасни прецеденти, защото мярката ще се отнася и
до детски филми, ще засегне обективността на документалното и научнопопулярното кино. Най-мощната в света индустрия за
масова култура ще облъчва децата ни с гнусната,
противоестествена и противоконституционна джендър идеология, със сатанизма в действие, какъвто
всъщност е внушението, че
полът е роля, а не природа. Това не е творческа
грешка, то е углавно престъпление!
Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в парламента промените в Закона за съдебната власт, приет на 3 септември. С промените се запазва
възможността за повишаване на
някои бивши членове на Висшия
съдебен съвет след края на мандата им, уточнява Топновини.бг.
През май тази година пред
Конституционния съд т. нар. кариерни бонуси бяха атакувани от
Върховния касационен съд със съображенията, че така се нарушават принципите за разделение на
властите и за независимост на
съдебната власт. Основната гаранция за независимостта на съда
се изразява в това назначенията
и повишенията на магистрати да
се правят единствено въз основа
на обективни критерии, каквито
са квалификацията, уменията,
почтеността, чувството за независимост. Престоят на магистратите във ВСС не може да доведе

до придобиването на качествата,
които са необходими за заемане
на по-висша длъжност в съдебната система, нито може да се
приравни на постиженията, които се изискват за повишаване, се
казва в становището на държавния глава. Когато законът създава предпоставки определени лица да бъдат назначени в по-високи по степен органи на съдебната власт въз основа на критерии,

различни от обективните, съществува риск от надделяване на съображения от политически характер, а оттам и риск за независимостта на магистратите, смята Радев. Според президента възможността за повишаване на членовете на ВСС ще се прилага само
спрямо тези от тях, които са магистрати, и то само тези, които
все още не са достигнали найвисоките нива в съдебната сис-

тема. Така законодателят третира
неравно членовете на ВСС, които
вече са достигнали най-високите
нива в съдебната система, както
и тези, които не са магистрати. В
годините откакто ВСС е постоянно действащ орган виждаме, че
НС избира все по-малко адвокати и учени за негови членове, от
което качеството на работа и независимостта на съвета страдат.
Тази тенденция би се задълбочила при влизане в сила на новата
редакция на Закона.
От друга страна, местата във
върховните нива на съдебната
власт са ограничени като брой, а
конкурси за такива се обявяват
рядко. Народното събрание превръща членовете на ВСС още по
време на мандата им в конкуренти на магистратите, които са кандидати за повишение, и така поражда риск ВСС да не им осигурява равно третиране, се казва
още в позицията на Радев.ç

Ðàçëè÷íèÿò 15 ñåïòåìâðè:

Ñëåä 7-ìåñå÷íî îòñúñòâèå íàä
717 õèë. ó÷åíèöè îòíîâî ñà â êëàñ
Учебната година започна присъствено във всички
над 2300 училища у нас.
Стотици хиляди ученици
отново се върнаха в клас
след 7-месечно отсъствие
и при строги противоепидемични мерки. Денят все
пак беше празничен за
деца, родители и учители.
Без традиционните масови
тържества и при нови
правила над 717 хил.
ученици прекрачиха отново училищния праг. В
повечето учебни заведения
тържества имаше, но само
за учениците, които прекрачват прага за първи път
- това бяха първокласници,
петокласници и осмокласници. На някои места
първият учебен ден премина и без традиционните
букети за учителите. В
повечето училища има
специална маркировка,
която да оказва правилната посока на движение в
коридорите. Първите
родителски срещи също
започнаха, но на открито.
Като неприемливо определи образователният министър предложението на
синдикати за 1000 лв.
глоба за родител, който
не прибере до час детето
си от училище при поява
на симптоми за коронавирус. Министър Красимир
Вълчев откри новата
учебна година в основно
училище "Свети Свети
Кирил и Методий" в
Николаево. По отношение
на недоволството срещу
маските в училище, министърът подчерта, че
сумарно децата ще носят

Îôèöèàëíè òúðæåñòâà èìàøå ñàìî çà
äåöàòà îò ïúðâè, ïåòè è îñìè êëàñ
личното предпазно средство не повече от половин
час, докато са на училище. Допълни, че без тази
мярка при болно дете би
се налагало да се карантинира цялото училище.
Образованието трябва да
се превърне в национален стратегически приоритет, заяви на първия
учебен ден държавният
глава Румен Радев. Той
присъства на откриването
на учебната година в наймалката община у нас Трекляно. Държавният
глава поздрави всички
ученици от двора на
основно училище "Свети
Климент Охридски" и им
пожела здраве и просперитет. Това е важен ден и
нека този ден да го
посветим на нашето
богатство - българските
деца. Нека не го затъмняваме с политическите
събития днес, заяви той.
Премиерът Бойко Борисов също честити първия
учебен ден на всички
ученици, техните родители
и учители. Във Фейсбук
страницата си той написа,
че правителството продължава политиката на
увеличение на учителските заплати и през новата
учебна година ръстът им
ще е с над 15%. За да
посрещнат учениците в
реновирани сгради,
ремонти това лято са
извършени в над 700
училища. Предстоят

такива и в още 100. Българският патриарх Неофит
отправи приветствие към
учителите, учениците и
служителите в администрацията на българските
училища за началото на
новата учебна година. Той
посочи, че в своята хилядолетна история православният български народ
е засвидетелствал нееднократно любовта и
отдадеността си на делото

на книжовността и образованието, в които е
виждал здрава основа и
залог за своето преуспяване, духовно и морално
здраве и благоденствие.
Вярваме, че това ще
продължи да бъде така и
занапред, тъй като всички ние днес градим върху
основи и традиции, които
са здраво вградени в
народния дух, добави
той.ç

НАЦИОНАЛНИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН
"СТАРИННИЯТ ФАЙТОН" ГОСТУВА В ХАСКОВО
Община Хасково, Сдружение за култура "Хасково - 2015 г.",
КДК - Хасково, Художествена галерия "Атанас Шаренков" и Националният литературен салон "Старинният файтон" организират вечер на поетесата Мина Карагьозова по повод новата й стихосбирка "Душата - горе!", излязла от печат в края на миналата
година. Книгата ще представи д-р Елена Алекова, ръководител на
НЛС "Старинният файтон", след което Мина Карагьозова ще изпълни стихове от книгата.
Премиерата ще се състои на 17 септември (четвъртък) т.г. в
Художествената галерия "Атанас Шаренков. Начало - 17.30 часа.
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Събития
 1620 г. - От Плимут
(Англия) потегля корабът
"Мейфлауър", чиито пътници
създават в Плимут (Масачузетс) първата английска
колония в Америка.
 1810 г. - Мексико
обявява независимост от
Испания.
 1875 г. - Избухва
Старозагорското въстание,
организирано от Българския
революционен централен
комитет в Букурещ и
ръководено от Стефан
Стамболов с помощници
Захари Стоянов и Георги
Икономов.
 1907 г. - Основан е
Съюзът на запасните
офицери в България.
Родени
 1745 г. - Михаил
Кутузов, руски военачалник
(генерал-фелдмаршал)
 1824 г. - Пьотър Алабин,
руски общественик
 1897 г. - Владимир
Трендафилов, български
актьор
 1902 г. - Камен Зидаров,
български писател
 1950 г. - Павел Панов,
български футболист и
футболен треньор
 1952 г. - Мики Рурк,
американски актьор
 1956 г. - Дейвид Копърфийлд, американски илюзионист
Починали
 1498 г. - Томас де
Торквемада, Велик инквизитор на Испания
 1736 г. - Габриел
Фаренхайт, германски физик
 1945 г. - Григор Чешмеджиев, български политик
 1977 г. - Мария Калас,
гръцка оперна певица
 1990 г. - Иван Панев,
български политик, бивш
кмет на София от 1971-1977 г.,
член на Политбюро на ЦК на
БКП от 1988-1989 г.
 1990 г. - Семьон
Куркоткин, съветски маршал

Òúæåí ïîìåí
Навършиха се 100 години
от рождението и 20 години от
кончината на антифашиста и
достоен български офицер генерал-майор

Èâàí Ãåîðãèåâ
Áóðóäæèåâ
(15.09.1920 - 09.05.2000 г.)
Поклон пред паметта му!

ÁÚËÃÀÐÈß

16.09.2020 ÇÅÌß

3

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Äåñåòêè õèëÿäè ñîöèàëèñòè
äàäîõà âîò íà äîâåðèå çà ïðîâåæäàíàòà ïîëèòèêà
Ïðåäè 4 ãîäèíè ïúðâè çàÿâèõìå, ÷å èìà ïàðàëåëíà
äúðæàâà, çàäêóëèñèå, ìàôèÿ, è íàøàòà öåë å äà ñå áîðèì
ñ òÿõ, ïðèïîìíè ïðåèçáðàíàòà ñ 81,5% ëèäåðêà íà ÁÑÏ
"Чувствам огромна
отговорност след доверието, което ми дадоха
социалистите. Много хора
ми се обадиха да ме
поздравят. Направи ми
впечатление, че веднага
след "честито" следваше
изречението: "Не можеш
да си представиш с каква
отговорност те натовариха десетки хиляди хора,
гласувайки пряко за теб".
Ако съм правила грешки в
първия си мандат, знам,
че нямам право във
втория на грешки, заради
тези хора, които ме
подкрепиха." Това заяви
председателката на БСП
Корнелия Нинова пред
БТВ.
Нинова информира, че
днес отново е сигнализирана за нови нелегални
сметища за боклук. Тя
засегна и друга актуална
тема: "Категорично има
горска мафия и задкулисие. Мафията винаги
върви с властта не само
на централно равнище, а
е модел, който е създаден
и надолу. Нашето решение
е да се забрани сечта на
горите да се дава на
концесия, като само
държавните горски стопанства да могат да го
правят".
Корнелия Нинова
обяви, че в тази кампания
са се изговорили много
лъжи и от свои, и от
чужди, като е понесла
много удари и демонстрации на неблагодарност:
"Не отговорих, за да не
въвличам партията в
такива сблъсъци, но
мисля, че е време да се
каже истината. Нося ви
десетки сигнали, подписани от мен във връзка с
корупцията на правителството Борисов до Европейската служба за борба
с измамите, до Европейската комисия, до
Апелативната прокуратура, до Сотир Цацаров
като главен прокурор.
Подписани са и от депутати на партията. Ангажирала съм и партията в тези
сигнали, защото съм ги
подписала от името на
политическа партия БСП
до тези институции". Тя
обясни, че това е всичко,
което има в деловодството на "Позитано" и в
деловодството на парламентарната група. Само
един сигнал го няма
никъде: "Въпросът е защо
го няма. Простичко е Елена не пожела да
подпишем нейния сигнал.
Каза: "Това е международ-

но журналистическо
разследване, работя със
скрити източници по този
сигнал, работя с колеги от
други държави и това е
журналистическо разследване". След като сме
подписали десетки други
сигнали, по които сме
работили заедно и сме я
пазили отвсякъде, логично
е да се попита защо само
този сигнал не е подписан.

Не съм отказала
подпис под нито един
сигнал за корупция ето ги доказателствата,
много са и на всякакви
теми: въгледобив, концесии, летище София, обществени поръчки в
пътищата. Спомняте ли си,
когато строителните
фирми блокираха София и
не искаха да пускат
опозицията да влезе в
парламента, защото
говорехме за корупция в
строителствата на пътища.
Тогава някои от тях ми
казаха: "Спри Елена".
Публично им казах, че
никога няма да я спра и
винаги ще стоя до нея в
борбата с корупцията.
Последваха много неприятни неща, но въпреки
това не съм променила
мнението си", припомни
Нинова. Тя обясни, че за
Елена Йончева са положени много усилия от страна
на БСП: "Помогнахме й да
организира наблюдението
на оградата, финансирахме й филма за оградата,
помогнахме с финанси за
делото, лично се ангажирах с охраната й. Чисто
човешки не разбирам
тази атака".
"Българските граждани
не ме познават от вчера.

места, които пострадаха
от този модел на управление. Заедно извървяхме
този път, искам да го
продължим, те ми повярваха, за което им благодаря", категорична бе
председателката на БСП.
Нинова подчерта, че всеки
може да я критикува, като
отговорът е бил даден от
партията: "Близо 70%
активност - нещо нечувано
за провеждане на избор.
Нито на президентски,
нито на парламентарни
избори не е имало такава
висока активност. Това е
вот на доверие, 81.5% от
всички гласували социалисти при тази огромна
активност ми се доверяват. Това е оценка и за
изминалите 4 години.
Хората потвърждават това,
което всички заедно
правихме досега и искаме
да продължим по същия
начин.

Êúì ó÷èòåëèòå è ó÷åíèöèòå:

Âèå ãðàäèòå áúäåùåòî
"Нека е честит първият учебен ден на учениците, учителите
и родителите.
Мили ученици, пожелавам ви да бъдете здрави, да научите
много нови неща и да намерите добри приятелства. Уважаеми
родители, бъдете част от процеса на образование и възпитание на вашите прекрасни деца. Скъпи учители-просветители,
вашият труд е стойностен и значим не само в настоящето.
Вие градите бъдещето на България. Поздравления за търпението, усилията и любовта към знанието и децата ни. Само
образована нация може да гарантира просперитет. Тревожни
са данните за равнището на неграмотност и необхванатите в
училище деца. Време е декларациите за приоритет на образованието да станат действия. Това изисква общите ни усилия
като общество, за да имаме високоразвита модерна европейска държава.
В тези трудни времена на предизвикателства нека бъдем
силни и отговорни. Ще се справим с тях с решимост и отговорност. На добър час, ученици, учители и родители!" Това
написа във Фейсбук председателят на БСП Корнелия Нинова.
През тези 4 години като
председател на БСП
дадох ли сигнал да се
страхувам от нещо? Не
им отстъпих нито на
моркова, когато ми предложиха да бъда председател на Народното събрание и други неща, нито на
тоягата, когато 4 години
ме подложиха на всички
видове изпитания. И
затова сега в изборите за
пряк избор на председател на БСП

застанах с открито
лице пред българските
социалисти.
Мога да имам всякакви
грехове, но имам едно
качество: нито ви предадох, нито ви продадох.
Заставам зад вас с
желание да продължим
този път, който извървяхме 4 години не само аз, а
и екипът, депутатите,
хиляди социалисти по

В БСП въведохме
най-демократичното,
най-европейското,
най-модерното.
Това е изключително
сериозна промяна в
партията. Показахме, че
сме високоорганизирана и
с голяма институционална
култура партия." Тя обясни,
че БСП е организирала
национални избори с 1100
секции, с 8000 души в тях,
с десетки хиляди гласуващи с желание социалисти,
като е нямало един подправен или задраскан
протокол: "Нямаше един
върнат, нямаше опашки с
чували и припаднали хора
- това показва висока
институционална култура.
Най-важното според мен
от този избор е - партията
е консолидирана. Всички
приказки за разединение
изчезнаха." "Преди 4

години за пръв път заявихме, че има паралелна
държава, задкулисие,
мафия, и нашата цел е да
се борим с тях. Тогава
бяхме самотни. Разликата
сега е, че хилядите хора
на площадите искат
същото. Сега имаме найголемия съюзник", категорична бе Нинова. Лидерката на партията обяви,
че парламентарната група
на БСП ще се регистрира
за кворум само когато се
гласува за машинното
гласуване: "В основата на
демокрацията е честността на изборите. Няма
повече да правим кворум
на едно изчерпано управление, на един делегитимиран парламент. Край.
БСП повече няма да
легитимира този парламент". Според Нинова с
предложението си за
конституция Борисов цели
само едно - да печели
време, за да се окопае
във властта и де юре да
узакони това, което направил де факто през
последните 10 години:
"Унищожи социалната
държава, правовата
държава и демократичната държава. Няма да
дадем нито един глас в
подкрепа на конституцията. Не вярвам на нито
една дума на Борисов.
Сутрин говори едно, на
обяд друго, вечер - трето.
Загубил е доверие."

"БСП ще влезе
във властта,
но през
официалния вход
след избори,
предсрочни
или редовни,
а не като патерица или
присъдружна на някоя
друга партия. Няма да
влезем и в експертен
кабинет, който бе предложен. 4 години се борим
срещу модела на управление на Борисов и няма
как да влезем в него."
"Последните събития след
кризата с COVID-19 доказаха, че трябва да се
върнем към онзи момент,
в който държавата има
ключова роля във важните
сектори от живота на
хората. Направиха го
много модерни европейски
държави далеч преди нас
като мярка срещу кризата,
която последва от COVID19 и в икономиката, и в
социалната политика, и в
собствеността", каза
лидерката на БСП. Тя
допълни, че освен идеологическа основа за ролята
на държавата в момента
този модел е много наложителен заради кризата.ç
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Åäíà òðåòà îò áúëãàðèòå ìîãàò
äà èçäúðæàò ñàìî ñåäìèöà, àêî
îñòàíàò áåç äîõîäè
Íàä ïîëîâèíàòà îò íàøåíöèòå ñà
èìàëè çàòðóäíåíèÿ äà ïîêðèâàò
ðàçõîäèòå ñè ïðåç ïîñëåäíèòå 12
ìåñåöà, ñî÷è ïðîó÷âàíå íà ÎÈÑÐ
Докато светът се отърсва от финансовия шок от
коронавирусната криза,
ново проучване сред 26
държави показва, че
голяма част от хората са
опасно неподготвени за
по-значителен икономически проблем. Според Международното проучване за
финансова грамотност за
2020 г. на Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
42% от анкетираните 125
787 пълнолетни участници
се притесняват как ще
поемат ежедневните си
разходи; 40% са разтревожени за финансовата си
ситуация, а 37% посочват,
че едвам се справят,
посочва Bloomberg. На
въпроса "Ако изгубите
основния си източник на
приходи, за колко дълго
ще може да продължите
да покривате ежедневните
си разходи, без да заемате пари или да се мести-

те?" най-голяма част от
запитаните са посочили,
че биха могли да издържат около седмица - 28%.
За 25% от анкетираните
този срок е от месец, за
15% - три месеца, за 18% шест или повече месеца.
Останалата част от малко
над 14% посочват, че не
знаят колко могат да
издържат - което според
авторите показва, че или
хората нямат готовност да
обмислят евентуална
липса на ресурси, или не
разполагат със средства
за омекотяване на удара.
За България ситуацията
изглежда по сходен, но
малко по-различен начин.
У нас също най-голям е
делът на хората, които
могат да издържат само
седмица - 31%. За 26% от
допитаните този срок е
месец; 15% посочват, че
биха успели три месеца;
10% - шест или повече
месеца, а 18% посочват,

че не знаят. Според 74%
от анкетираните малко
над 1000 българи те обмислят внимателно всяка
своя покупка, което ни
поставя сред предпазливите страни, като средно
за участващите в допитването този процент е
71,1%.
Проучването показва
също, че българите са
сред нациите, които като
цяло плащат навреме
сметките си. 83,3% от
анкетираните посочват, че
не се бавят със задълженията си при средно
79,4% за проучването. По
този показател най-точни
са гражданите на Естония
с 95,1%, а на обратния
полюс изненадващо е
Германия с 50,4%.

Над половината от
българите обаче посочват,
че са имали затруднения
да покриват разходите си
през последните 12
месеца. За 50,4% от
сънародниците ни е
имало момент през
изминалата година, когато разходите им са надвишавали приходите, при
средно 35,3% за проучването.
Допитването също така
показва, че голяма част
от българите пестят пари78,2%. Спестените пари
обаче изглежда са без
зададена цел, тъй като
само 39,4% от респондентите у нас посочват, че
имат дългосрочна финансова цел, за която отделят
средства. ç

Àâòîøêîëèòå íà ïðîòåñò çàðàäè
ïðîêàðàíè ëîáèñòêè èíòåðåñè

Предприемаме протестни действия спрямо ръководството на
"Автомобилна администрация" и
искаме тяхната оставка. Конкретната дата на стачката обаче още
не е ясна. Това обяви пред БНР
Йонко Иванов, председател на Съюза на преподавателите по автомото подготовка. Според инструкторите ръководството в лицето на
"милиционерско дуо" е довело до
"пълна неразбория в начина на

обучение на водачите на МПС". По
тази причина те искат и среща с
премиера. "В момента в много
райони на страната има по 50-80120 души, които чакат за изпит, в
последната година и половина не
е назначен нито един председател
на изпитни комисии, а недостигът
на такива води до нови корупционни практики, за да могат хората
да се явят на изпит", поясни Иванов. Темата излезе отново на дневен ред след публикувания за обществено обсъждане проект, с който се променя Наредбата за условията и реда за обучение на бъдещи шофьори. Според Иванов в две
от наредбите са прокарани лобистки интереси, които ще доведат до

Èçïðàòèõìå àâãóñò áåç èíôëàöèÿ
Индексът на потребителските
цени в България за август 2020 г.
спрямо юли е 100%, т. е. няма
месечна инфлация.
От началото на годината до
края на осмия месец има дефлация от 0,5%, докато на годишна
база спрямо август 2019 г. поскъпването на стоките и услугите
е 1,2%.
Това става ясно от данни на
Националния статистически институт (НСИ), публикувани вчера.
Средногодишната инфлация за периода септември 2019 - август

2020 г. спрямо периода септември 2018 - август 2019 г. е 2,5%.
На месечна база през август
2020 г. най-голямо е повишението в цените при транспорта 2,2%. Това се обяснява с факта,
че горивата поскъпват през осмия месец от годината спрямо
юли.
По-конкретно цената на дизеловото гориво се покачва с
1,5%, на автомобилния бензин
А95Н - с 2,1%, на автомобилния
бензин А100Н - с 2%, а на газ
пропан-бутан - с 3,3%.ç

многократно увеличаване на цената на шофьорския курс. По думите
му тези лобистки интереси не са "в
плюс нито на учебния център, нито
на гражданите". Промяната в цената на курса за "B" категория ще
бъде "от порядъка на 400-500 лева, а за тежките категории - от
700 лева", смята Иванов.
"До момента разрешителното
се даваше от Министерството на
транспорта, сега се вкарват още
4 нови институции", посочи той и
определи като "скандално" изискването учебна дейност да се регистрира като търговски обект. "Ние
не сме нито продавачи на пуканки, на банички или на нещо друго,
за да имаме търговска регистра-

ция", подчерта Йонко Иванов. Той
е категоричен, че Наредба 37 е
написана "на тъмно". В текстовете
има изискване автомобилите да бъдат собственост на учебния център, което според бранша е непосилно. "При положение, че имаме
900 фирми, едва около 8% от автомобилите са собственост на учебен център. В момента има учебни центрове, които имат по 15-17
преподаватели с техни лични автомобили, които са си сключили
договор, плащат си всички наемни отношения", обясни експертът.
В момента изпитващите обикалят
по 20 минути с таблетите, за да
хванат сигнал да проведат изпита,
отбеляза още Йонко Иванов.ç

Òþòþíîïðîèçâîäèòåëèòå
ùå ïîëó÷àâàò íàöèîíàëíà
ïîìîù è ïðåç ñëåäâàùèòå
äâå ãîäèíè
Тютюнопроизводителите ще
получават средства по Преходната национална помощ и през
следващите две години. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава
Танева на среща с тютюнопроизводители в град Харманли, Област Хасково. Тя уточни, че през
последните осем месеца екипът
на МЗХГ възобнови дебата за
запазване на преходната национална помощ. "Страната ни успя да убеди останалите страничленки на ЕС да ни подкрепят.
Така защитихме преходната национална помощ, която е основно за тютюн. Към момента преходният период се очертава да
бъде две години, а именно 2021
г. и 2022 г. По този начин, макар и намаляващи, тези плащания ще бъдат предоставени на
производителите на тютюн", каза още земеделският министър.
Десислава Танева припомни, че
субсидиите за тютюнопроизводство са на база референтните
стойности за 2009 г. и уточни,
че страната ни е поискала промяна на референтния период, но
ЕК е отказала, посочват от Дирекция "Връзки с обществеността и протокол" на МЗХГ.
Плащанията на тютюнопроизводителите се извършват ежегодно през пролетта. Тази година за първи път те бяха изплатени още през месец февруари.
"Както тази година платихме помощта най-рано от всички предходни, в този график ще работим и за следващата 2021 г. В
началото на месец февруари
2021 г. ще може да очаквате
това плащане", допълни още тя.
Министър Танева изтъкна, че
в момента е в ход дебатът за
това дали преходната национална помощ ще продължи да се
изпълнява и през новия програмен период. "В проекта на
регламентите засега отсъства
тази възможност, но ние ще
продължим да се борим за нея
или за друга форма, под която
тютюнопроизводителите да бъдат подкрепяни. Секторът е особен, заради водената световна
политика за намаляване на потреблението на тютюн и запазване здравето на хората. Именно поради тази причина подкрепата има определени рестрикции, които влияят на производителите", поясни Десислава Танев
Десислава Танева уточни, че
извън преходната национална
помощ, тютюнопроизводителите са допустими и по директните плащания. "След 16 октомври по индикативния график,
който е качен на сайта на ДФЗ,
производителите ще получат
увеличение на директните плащания по всяка от схемите, по
които кандидатстват средно с
9 % за мерките, които са за
плащанията на площ.ç

днес

Ердоган
призова ЕС
да бъде
безпристрастен в спора
с Гърция
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Øïèãåë: Áîðèñîâ å ïîìàãàë íà
Åðäîãàí ñðåùó íåãîâè ïðîòèâíèöè
ротиворечията
между турския
президент Реджеп
Тайип Ердоган и
европейските
лидери не са от вчера.
На фона на сериозното
напрежение между Турция и Гърция в Средиземно море, Ердоган
нападна и Франция като
предупреди президента
Макрон да не се "занимава с Турция и турския
народ”. Една европейска
държава обаче изглежда
имунизирана срещу
тирадите на турския
държавен глава, пише
“Шпигел”. Това е България.
България е помагала
на Турция в нарушение
на правните принципи
България остана
незасегната от мигрантския поток, който Турция
изпрати към гръцката
граница през март.
Тогава българският
премиер Бойко Борисов
дори се срещна с Ердоган, а турската граница
към България остана
затворена за мигрантите.
Приятелството на Ердоган обаче си има цена,
отбелязва “Шпигел”.
Разследване на изданието разкрива как българското правителство е
помагало при преследването на турски опозиционери в нарушение на
международните конвенции и правните принципи.
Тайни депеши на
турското посолство в
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София подсилват подозрението, че премиерът
Борисов и тогавашният
главен прокурор Сотир
Цацаров активно са
съдействали за предаването на един турски
опозиционер в ръцете на
властите в Анкара, независимо от отрицателните
становища на две български съдилища.
Да припомним част от
тази история. Турският
бизнесмен Абдуллах
Бююк е смятан от турските власти за финансист
на движението на проповедника Гюлен, когото
Анкара обяви за организатор на опита за преврат в Турция. Още преди
Бююк да бъде задържан
от турските власти, той
напуска страната и
пристига в България.
Турската страна предявявя искане за укстрадирането му, но както Софийският градски съд, така и
Софийският апелативен
съд отказват да го уважат с мотива, че "молбата за екстрадиция за
престъпления от общ
характер има за цел
преследване на исканото
лице на основание политическите му убеждения“.
Борисов и Цацаров
провеждат тайни срещи в
турското посолство
След опита за държавен преврат в Турция на
15 юли, Бойко Борисов
се среща с турския
посланик в София. От
тайната кореспонденция
на турските дипломати

става ясно, че Борисов
“разбира сложността на
ситуацията” и ще се
постарае да намери
“бързо решение на случая”. Следва среща
между турския посланик
и тогавашния главен
прокурор Сотир Цацаров,
разказва “Шпигел”.
Според една от депешите, Цацаров предава на
турците много важна
информация за Бююк.
“Главният прокурор
Цацаров ще излезе в

своята годишна лятна
отпуска през август”,
пише турското посолство
в София, “но преди това
лично ще се погрижи за
случая”.
След провеждането на
тайните срещи Абдуллах
Бююк е задържан и
предоставен на турските
власти. Мъжът прекарва
три години в ареста, от
миналия декември той е
под домашен арест. През
октомври 2016 година
още седем турски граж-

дани са експулсирани от
България в Турция. Нито
Борисов, нито Цацаров
отговарят на запитвания
по темата, пишат още от
“Шпигел”. От изданието
обобщават, че тайните
преговори с турските
власти явно не са навредили и на двамата. Цацаров вече е председател
на КПКОМПИ, а при
последната миграционна
криза, предизвикана от
Анкара, България не
беше засегната.

Одрин и Харманли възраждат древен
римски пътен коридор
ревният римски
пътен коридор
между България и
Турция, известен
още като Диагоналният път, свързващ
Изтока и Запада от
векове, ще бъде възроден в рамките на реставрационен проект. 500годишният мост „Сиявуш
Паша“, разположен на
границата, ще бъде
възстановен в рамките
на проекта, съобщава
„Хюриет“.
Този културен коридор
е една от най-древните
артерии по направлението с трансконтинентално
и дори световно значение. Навлизайки от
Централна Европа в
Словения, поема последователно през Хърватс-
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ка, Босна и Херцеговина,
Сърбия и Черна гора,
България и Турция, за да
продължи към Далечния
изток.
Наричан с най-различни имена – Виа Диагоналис, Виа Милитарис,
Цариградски друм (път,
гр.), Виа де Рагуси или
Виа Рагусина в региона
на Хърватия, Босна и
Херцеговина, Сърбия и
Черна гора – Диагоналният път още от времето на
Римската империя и до
днес е най-важната
комуникационна ос между
Запада и Изтока. Коридорът е най-силното направление в Югоизточна
Европа и играе ролята на
своеобразен “водосборен”, събирателен вектор
на всички останали

културни оси в региона.
Публичната среща по
проекта, който ще бъде
реализиран в сътрудничество с Одринската
асоциация за промотиране и туризъм и община
Харманли в България, се
проведе в северозападната провинция Одрин.
По време на срещата, на
която присъстваха координаторите по проекта,
кметът на Харманли
Мария Киркова подчерта
значението на пътя за
туризма на двете страни.
„Мостът в Харманли,
който в момента е затворен за посещения и
разходки, е един от
основните туристически
обекти и свързва туристическите зони в Харманли“, каза Киркова.
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Òóðöèÿ åäèíñòâåíà
â Åâðîïà óâåëè÷è
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ïðèçîâà
ïðîäàæáàòà
íà êîëè
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äà áúäå
áåçïðèñòðàñòåí
â ñïîðà ñ Ãúðöèÿ
урският президент
Реджеп Тайип
Ердоган призова
Европейския съюз
да заеме “безпристрастна” позиция по
кризата в Източното
Средиземноморие, където
страната му е затънала в
ескалиращ спор с Гърция.
В телефонно обаждане
той каза на председателя
на Европейския съвет
Шарл Мишел, че подходът на блока ще бъде
тест за неговата искреност по отношение на
международното право и
регионалния мир.
Турският лидер “прикани институциите на ЕС и
държавите-членки да
бъдат честни, безпристрастни и обективни и да
действат отговорно по
регионални въпроси,
особено за Източното
Средиземноморие”, се
казва в изявление, цитирано от Ройтерс.
Турция е замесена в
спор с Гърция, която е
член на ЕС, по отношение на проучванията за
природен газ в спорните
води на морето, като
загрижеността относно
потенциален военен
конфликт между двамата
съюзници в НАТО се
засилва.
Мишел от своя страна
подчерта значението на
деескалацията на напрежението, призовавайки
Анкара да прекрати
дейностите в региона,
които подклаждат напрежението с Атина, заяви
представител на ЕС.
Спорът е поставен на
първо място в дневния
ред на заседанието на
Европейския съвет, насрочено за 24-25 септември. Някои държавичленки призоваха за
твърд подход, включително санкции срещу Турция
, а Франция изпрати
фрегати и бойни самолети в региона в подкрепа
на Гърция.
Ердоган заявил в
неделя, че провокативните изявления и действия
на някои европейски
политици няма да помогнат за постигане на
решение.
Мишел казал на Ердоган, че “всички мерки (в
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стил „моркова и тоягата“)
ще бъдат разгледани” на
срещата този месец, каза
представителят на ЕС.
Миналия месец Турция
изпрати изследователски
кораб във водите между
Гърция и Кипър, което
накара Атина да организира военноморски
учения за защита на
морската си територия.
По-рано тази седмица
генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг
заяви, че Гърция и Турция
са се договорили да
започнат “технически
преговори”, за да избегнат случайни военни
сблъсъци в региона. Но
Атина отрече да са планирани подобни разговори.
Гръцкият премиер
Кириакос Мицотакис
заяви на следващия ден,
че страната му ще започ-

не преговори с Турция,
след като турските “провокации” в Източното
Средиземноморие спрат.
Турският президент
повиши залога, заплашвайки Гърция в събота .
“Те или ще разберат
езика на политиката и
дипломацията, или ще
имат на място болезнени
преживявания”, каза той.
“Като Турция и турският народ ние сме готови
за всяка възможност и
всяка последица,” каза
Ердоган.
Турските въоръжени
сили също започнаха
своите годишни петдневни съвместни учения,
наречени “Средиземноморска буря” със Север-

нокипърската турска
република.
„Приоритетите за
сигурност на нашата
страна и Турска република Северен Кипър са
незаменими“, заяви
турският вицепрезидент
Фуат Октай в Туитър.

Берлин и ЕС търсят
решение на кризата
Отговорността за
решаването на конфликта
между Гърция и Турция и
тлеещата криза в Източното Средиземноморие
се прехвърли върху
Берлин и Европейския
съюз след очевидния
провал на усилията на
НАТО за посредничество
в диалога между двете

натовски държави, предаде Франс прес
Докато германският
канцлер Ангела Меркел се
опитва да посредничи
отново, председателят на
Европейския съвет Шарл
Мишел заяви в по-рано
тази седмица, че лидерите
на Европейския съюз
планират да предприемат
стратегията на „моркова и
пръчката“ срещу Турция на
срещата на върха на 24 и
25 септември и предложи
многостранна конференция, фокусирана върху
разделението на морските
граници в източното
Средиземноморие. Мишел
подчерта „пълната солидарност на ЕС по въпроса
с Атина и Никозия”.
„Ще идентифицираме
инструментите на нашата
външна политика, подходът на „пръчката и моркова” - какви инструменти
да използваме за подобряване на връзката и с
какви инструменти да
реагираме, ако не ни
уважават“, каза Мишел,
който се очаква да посети Гърция и Кипър преди
срещата на върха. Подобна среща на върха може
да бъде „най-добрият
начин за деескалация в
региона и да предложи
вариант за диалог“, каза
Мишел. "Това, което се
случва, това, което се

случва през последните
няколко седмици, не
може да продължи",
добави той.

Русия предлага
посредничество
Москва е готова да
помогне за облекчаване
на нарастващото напрежение, предизвикано от
проучванията на енергийните източници в Източното Средиземноморие
от страна на Турция.
Руският външен министър Сергей Лавров заяви,
че Москва наблюдава
ситуацията в региона и
би помогнала за започването на „истински диалог“
с всички страни, който
ще доведе до „взаимно
приемливи решения“.
По информация на
„Катимерини“, Лавров е
направил това изявление
след срещата си с президента на Кипър Никос
Анастасиадис по време
на своето официално
посещение в Никозия.
През последните
седмици обстановката
между Гърция и Турция се
изостри, тъй като турските геодезически и сондажни кораби продължават да търсят газ във
води, върху които Гърция
и Кипър претендират, че
имат изключителни икономически права.
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Àòàòþðê è Åðäîãàí: Îò ðåãèîíàëíî
êúì ñâåòîâíî ëèäåðñòâî?
урсът на Ердоган
към ислямизиране
вкарва Турция в ролята на аутсайдер.
Това изолира страната и е истинско предателство - към заветите на
Ататюрк, но и към волята
на онези 40 милиона турци, които не са гласували
за него.
Незабравими ще останат ударите, които през
2009 година на срещата в
Давос си размениха тогавашният турски премиер
Реджеп Ердоган и израелският президент Шимон
Перес. На единия от панелите двамата влязоха в
словесна престрелка по
повод израелските въздушни нападения в ивицата Газа, извършени малко
преди това. Ердоган напусна залата, след като пламенно беше защитил палестинската кауза, а в Турция го посрещнаха ликуващи тълпи. Тогава коментаторите изтълкуваха действията на Ердоган като опит
да се възползва от настроенията в арабския свят.
Само две седмици покъсно Ердоган беше обявен за почетен гражданин
на Техеран - столицата на
шиитски Иран. Както е известно, в религиозно отношение иранските шиити
нямат нищо общо със сунитите в Палестина. В същото време обаче тъкмо
Иран е най-заклетият враг
на Израел. Режимът на аятоласите в Техеран и до
днес отказва да признае
на Израел правото на съществуване и периодически заплашва, че ще го унищожи.
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Турция – не просто
регионална, а
световна сила
Успоредно с това, вече
като президент на Турция,
Реджеп Ердоган трайно се
опитва да наложи страната
си като първа сила в региона, ако не и като световна сила. Само преди няколко седмици, при откриването на джамията, в която беше превърната световноизвестния истанбулски храм
„Света София“, главният
турски духовник с меч в ръка говори за новото величие на Турция.
И не беше само „Света
София“ – междувременно
още една някогашна православна черква в Истанбул стана джамия. Сега обаче изглежда, че всички блянове за ново могъщество на
Турция отиват по дяволите.
Заклетият враг Израел и
Обединените арабски емирства са договориха да нормализират отношенията си.

Тази спогодба има за
цел най-вече да изолира
Иран и неговата терористична организация „Хизбула“, които през последните
години дестабилизират целия регион. Но договорът
всъщност изолира и турския президент Ердоган, който до момента се стремеше да влезе в ролята на
хегемон и закрилник на
арабския свят – а сега не
му остава нищо друго, освен да наругае арабите заради „предателството“, че
са зарязали в беда своите
палестински братя.
Очевидно Ердоган доста беше надценил възможностите си, когато в началото на годината самоуверено заяви, че във външнополитическо отношение
Турция може да прави каквото си иска и не зависи
от никого. Защото все още
САЩ са единствената велика сила, която може да
постигне нещо в региона.
И в крайна сметка от но-

Турция нададе гръмки
протести срещу установяването на дипломатически отношения между ОАЕ и Израел, но президентът Ердоган сякаш забравя, че през
1949 година тъкмо неговата
страна беше първата в региона, която установи дипломатически отношения с
младата държава Израел.
По онова време Турция все
още беше светска държава
и нямаше никакви амбиции

да се намесва в регионалните конфликти, които още
тогава бяха безнадеждно
възпалени от разнообразни религиозни противоречия. Малко по-късно, през
1952 година, Турция влезе в
НАТО и така се превърна в
надеждна брънка на западния Алианс.
Курсът на Ердоган към
ислямизиране заплашва да
вкара Турция в ролята на
аутсайдер в международните отношения. А това вече
си е истинско предателство: както към заветите на
Ататюрк, така и към волята
на онези 40 милиона турци, които не са гласували
за Ердоган.
Александър Гьорлах е
старши научен сътрудник в
Съвета по етика на международните отношения „Карнеги" и водещ изследовател
в Института за религия и
международни изследвания
към Университета в Кеймбридж. Анализът е публикуван в „Дойче веле“.

ните дейности от страна на
Турция и да целят прекратяването им. Ако и това не
помогне, могат да бъдат наложени санкции срещу турската икономика.
Преди обаче тези санкции да бъдат обсъдени,
както подчертаха и Жозеп
Борел, и германският външен министър Хайко Маас, трябва още веднъж да
бъде потърсено диплома-

тическо решение.
Това беше и целта на посещението на Хайко Маас
в Анкара в началото на седмицата, което обаче приключи без резултат. Зад фасадата на европейското
единство се крият най-вече опасенията на Германия
и Италия, че Ердоган може
да пусне бежанците към Европа, както посочват дипломати.

вото приятелство между Израел и Емиратите най-много
ще спечели един играч, останал леко в сянка: президентът на САЩ Доналд
Тръмп. Той наложи своя
твърд курс към Иран и сега,
непосредствено преди президентските избори през ноември, може да се похвали
с голям външнополитически
успех. Успех, с какъвто не
можаха да се закичат нито
предшественикът му Барак
Обама, нито пък ЕС.

Опасен курс

ЕС заговори за санкции срещу Анкара
Засега заплахата е все
още само в полето на дипломацията. Но докога? На
срещата на външните министри от Общността Върховният представител на ЕС
по външната политика и политиката на сигурност Жозеп Борел обяви, че на
следващата среща на върха в Брюксел в средата на
септември ще се проведат
консултации за налагането
на санкции на Турция.
Този политически обрат
е дипломатически успех за
Гърция и Кипър – именно
те настояха за санкции заради продължаващите незаконни сондажи на Турция за
нефт и газ, както и заради
присъствието на турски военни кораби в Източното
Средиземноморие.
Гръцкият външен министър Никос Дендиас изрази
удовлетвореността си в интервю за ДВ: „Това е успех
не само за Гърция, а и за

целия ЕС. Ние сме изправени срещу турската агресия в източната част на
Средиземно море, която е
в нарушение на международните закони и международното морско право. Ако
Турция не се вразуми и не
се върне към диалога и съблюдаването на международното право, на дневен ред
излизат санкциите“.
Колко взривоопасна ще
се окаже обстановката, ако
турските военни кораби насочат оръжията си срещу
гръцките или френските
фрегати? След един подобен случай Франция изпрати свои военни кораби да
окажат подкрепа в източно Егейско море. Дали не
е трябвало да се действа
по-рано?
„Проблемът е, че Турция
не познава граници, а това
са международното право
и международното морско
право. Трябва да се прока-

рат ясни линии. Турция трябва да разбере, че не може
да живее без да се съобразява с международното
право. Това е опасно не само за региона, а за целия
свят“, поясни Дендиас.
Същевременно гръцкият
външен министър потвърди
своята готовност за преговори. Атина се надява на
приемливо за всички решение и е готова да седне на
масата за преговори.
Що се отнася до характера на санкциите спрямо
Турция, Жозеп Борел открои редица възможности. Те
биха могли да бъдат насочени срещу отделни хора,
срещу собственост, като
например кораби, на Турция
би могло да се забрани да
ползва европейските пристанища или пък да ? бъде
отказан достъп до технологии и доставки.
Всички мерки трябва да
се аргументират с незакон-
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"Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг" и радио
„Дойчландфунк“
урция проявява все
повече апетити към
съседни страни. По
протежение на над
500-километровата граница
със Сирия турски войници
вече са разположени на сирийска територия. В Северен Ирак Турция поддържа
две военни бази. Турски
бойни самолети и сухопътни войски многократно навлизат на повече от 100 километра навътре в иракска
територия. А турски изследователски кораби обикалят
източното Средиземноморие в търсене на газови находища - при това извън
турските териториални води. За да подчертае претенциите си, Турция изведе и
бойни кораби в някои от оспорваните акватории. Доктрината "Mavi Vatan" („Синьо
отечество“) подчертава
именно морските апетити
на Турция. Тя е разработена от бившия адмирал Ягджъ и по същество издига
претенцията на Турция да се
превърне в първа военноморска сила в Егейско море, в източното Средиземно море и в Черно море. С
всички изброени провокации турският президент Ердоган де факто поставя под
въпрос Лозанския договор
от 1923 година, който всъщност урежда сегашните турски граници.
Договорът от Лозана наистина акушира на новата
Турска република, но тя не
получи всички територии,
за които претендираше. И
Ердоган от няколко години
повтаря, че този договор
всъщност е лишил страната му от нейните права, че
той не е "свещена крава" и
не пречи на Турция да си
върне въпросните изгубени
права. Турската нация не
приема и никога не е приемала този „позор“, казва
президентът. И точно в деня, в който навремето е
подписан Лозанският договор, в „Света София“ в Истанбул се проведе първото
ислямско богослужение, а
шефът на религиозната
служба „Дианет“ изнесе
проповедта с меч в ръка.
Това беше целенасочена
възстановка на ритуала от
османски времена, в чиито
рамки духовният водач
връчва на престолонаследника меча на Осман.
На практика съвременна
Турция възниква три години преди Лозанския договор - точно преди 100 години, по силата на Севърския договор. Подписват го

Ò

държавите-победителки в
Първата световна война, а
Османската империя в лицето на султан Мехмед VI
го приема. Малко преди това обаче в Анкара Мустафа
Кемал Ататюрк свиква Велико народно събрание, което е против договора. Този нов център на властта
занапред ще решава бъдещето на Турция, защото султанът държи властта вече
само на хартия.
С е вър ск ият договор
прекроява огромната територия на Османската империя. Столицата е окупирана от победителите, а провинциите на изток и на юг,
от Мека до Кайро и от Дамаск до Багдад, попадат
под френски и британски
контрол. Гърция окупира Измир и Адриатическото крайбрежие, под неин контрол
попада голяма част от Тракия с Одрин. Италианците

образа на антипод на многоетническата Османска
империя, където султанът е
не само върховен властник,
но и халиф - тоест, духовен
водач на мюсюлманите.
Мустафа Кемал, наречен
Ататюрк („баща на турците“), въвежда латиницата и
отменя фесовете - две решения, които и до днес се
смятат за ключови в бързата модернизация на новата република. Днес обаче „османизмът“ се възражда и по този повод редица
наблюдатели напомнят, че
и младотурците на Ататюрк
са били част от тази приемственост, въпреки официално провъзгласеното им
скъсване с прогнилата империя.
Три години след Севърската конференция от Анадол
е прокудено многочисленото гръцко малцинство. Предишната година Мустафа Ке-

колкото иска да изглежда.
Днес, 100 години след Севърския договор и след първото заседание на Великото
народно събрание в Анкара,
Турция става все по-религиозна и постепенно превръща доскоро отричания модел на османския държавен
ислям в своя реална политика. Още през 1980-те годи-

взимат Западен Анадол, а
в Източен Анадол се планира възникването на самостоятелни арменска и
кюрдска държави. Правителството на султана, което вече не притежава никакви властови или силови
ресурси, просто не може да
се противопостави на новата уредба.
Французите и британците вече са уморени от военни действия, но от Анкара Кемал Ататюрк организира последните останали
части от османската войска за съпротива срещу договора. Неговото Велико народно събрание обвинява в
държавна измяна целия
султански Коронен съвет,
приел договора, а две години по-късно, със задна
дата, сваля от трона последния султан Мехмед VI.
Новата турска република
целенасочено си изгражда

мал успешно е отблъснал
гръцката армия, така че през
1923 година победителките
от Първата световна война
подписват в Лозана нов договор за османското наследство - този път с правителството в Анкара. Севърският
договор отива в кошчето, а
Турската република е призната за суверенна държава
в граници, които на практика са валидни и днес. Гърция и Турция се договарят
за печално известната „размяна на население“: половин милион мюсюлмани са
принудени да напуснат Гърция, милион и половина православни християни напускат Турция. Решаваща в този случай е единствено религията, поради което от
Централен Анадол са прокудени и турци-християни.
Този факт показва, че републиката на Ататюрк изобщо не е толкова светска,

ни тогавашният президент генерал Кенан Еврен отново
въвежда задължително религиозно обучение в училищата. Преди 100 години Ататюрк
прогони исляма от политическия живот, но в съвременна Турция политици с ислямска закваска стъпка по стъпка се добраха до парламентите.
През 1996 година Неджметин Ербакан от Партията
на благоденствието беше
избран за премиер. После
обаче неговата ислямистка
партия беше забранена, а
на нейно място през 2001
година възникна Партията
на справедливостта и развитието. Нейният основател
се казваше Реджеп Ердоган. Вече като президент,
днес Ердоган величае победоносната османска история и Османската империя. В духа на тези негови
възгледи в Турция на кон-

вейер се произвеждат и телевизионни сериали, които
митологизират османската
история и представят в силно идеализиран и изопачен
вид „славното минало“ и
„великите османски султани“.
„Османизирането на обществото - това е типично
за Ердоган“, казва бившият
главен редактор на вестник
„Джумхюриет“ Джан Дюндар, който живее в Берлин.
В Турция го очакват дълги
години затвор за „обида на
президента“, след като публикува обвинения в корупция срещу сина на Ердоган
и информации за оръжейни
доставки, с които турските
тайни служби са подпомагали ислямистите в Сирия.
Дюндар многократно обръща внимание на възхищението, с което днешните турски политически елити се отнасят към османското минало и към султаните. „Те се
гордеят с миналото, за да
компенсират днешните провали“, казва той. Освен това някогашното величие на
империята е извор на една
крайно авантюристична външна политика в момента,
смята журналистът. „Правителството иска да спечели
влияние в страните, които
навремето са били под османски контрол. След като
не може да ги окупира, то
иска поне косвено да наложи там своята доминация.“
Историкът Йектан Тюркилмаз говори съвсем конкретно: „Турция издига териториални претенции към
Армения, Ирак, Сирия, Гърция и Кипър, като се позовава тъкмо на османското
наследство“. Ердоган потвърждава такива претенции
- например към редица
гръцки острови или към Мосул в кюрдската част на
Ирак. Или както обобщават
авторите на 30-минутното
предаване по „Дойчландфунк“: „За Ердоган сънят за
великата държава все още
не е досънуван. Но за многобройни негови сънародници този сън вече се е превърнал в истински кошмар“.
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кономиките на
черноморските
държави готови да
се възползват от
климата след
пандемията. Това се
казва в анализа на Нона
Мамулашвили, Институт
за Близкия Изток, цитиран от БГНЕС.
Разположен на кръстопътя на три важни региона - Европа, Близкия
изток и Централна Азия,
регионът на Черно море е
обявен от Съединените
щати за територия от
геостратегическо значение. През последните
години той привлича
вниманието на американските компании, които
търсят алтернативни
места за правене на
бизнес - отчасти поради
успеха на черноморските
държави в създаването
на благоприятен бизнес
климат и предлагането на
гъвкава производствена
база. Тази тенденция се
засилва от глобалните
събития като търговската
война между САЩ и
Китай и най-вече от
пандемията COVID-19.
Черно море граничи с
шест държави, две от
които България и Румъния
са членове на ЕС, три България, Румъния и
Турция, са членове на
НАТО, две страни – Грузия
и Украйна, са кандидатки
за членство в ЕС и НАТО
и Русия. Регионът предлага редица икономически
предимства, включително
достъп и контрол на
ценни природни ресурси,
изгодни търговски условия
и ефективни търговски
пътища.
От края на 90-те години на миналия век регионът е обект на засилен
интерес не само от
гледна точка на политиката, но и от страна на
западните бизнес общности. Една от причините
за това са нефт и газът в
Каспийския регион, които
привлякоха интереса на
много частни и държавни
компании. Инвестициите
в добива на петрол са
важен фактор, подчертаващ значението на региона в очите на западните
държави, както в политически план, така и за
бизнеса. Но колкото и да
е решаващ въпроса с
нефта, той далеч не е
единственият фактор,
допринасящ за икономическото значение на
региона.

È

Икономическите
предимства
на Черно море
Черно море и страните
около него притежават
огромен икономически
потенциал. Между 2014 и
2019 г., както и предишните години, пряко свързаната с Черно море икономическа активност във
всички крайбрежни страни се концентрира около
няколко ключови сектора:
корабоплаване и пристанища, риболов, туризъм и
нефт и газ.
Междувременно благоприятният бизнес
климат в региона и
добре образованата,
висококвалифицирана и
евтина работна сила
привлича чуждестранни
бизнесмени.

гайки за засилване на
сътрудничеството в областта на производството
и транспорта.
Регионът е разрастващ
се пазар с голям потенциал за развитие. Освен
Непосредствената му
това е важен център за
близост до европейските
енергийни и транспортни
пазари и фактът, че свърз- потоци, свързващ еврова Централна Азия и
пейските, близкоизточните
Близкия изток с останаи централноазиатските
лия свят означава, че
страни с глобалните
регионът има важно
пазари.
географско местоположеУкрайна има 18 дълбоние. В известен смисъл
ководни търговски пристатой функционира като
нища и 11 търговски
мост, свързващ Западна
речни пристанища, свърЕвропа с динамичните
зани с морето. Найстрани от Изтока, спомаголемите морски приста-

Черно море се
възползва от
конкурентното си
предимство в няколко
аспекта

нища на Одеса, Иличовск
и Южен създават 60 % от
общия оборот на товари
през морските пристанища на страната. Черноморското крайбрежие на
Грузия има и няколко
морски пристанища, найголямото от които е това
на Батуми. В България
корабоплаването е свързано предимно с транспортиране на нефт. Румънската
Констанца свързва петролните региони с международните пазари. Турция
има най-дългата брегова
линия в Черно море, което
дава на страната силно
стратегическо предимство

като пресечна точка на
международните транспортни коридори Изток-Запад
и Север-Юг. Това предлага
също така потенциал за
развитие на офшорна
инфраструктура. Поради
благоприятното географско
положение на Турция,
вътрешното и международното корабоплаване на
къси разстояния е добре
развито.
Исторически Черно
море е функционирало
като кръстопът на голямо
разнообразие от стоки,
пътуващи през водите на
Черно море до Европа,
Централна Азия и Близкия
Изток. Пристанищните
градове, разположени на
брега на Черно море, са
се развили, независимо
от поредици регионални
конфликти и политически
промени, както и от
икономическия и политически преход на региона.
Стабилността и просперитетът на региона са
застрашени от различни
геополитически проблеми.
Независимо от това,
продължават да се появяват нови икономически
възможности и той се
радва на редица предимства в сравнение с останалия свят. Черноморските
държави разполагат с
ресурси и средства за
справяне с предизвикателствата на енергийната
сигурност, регионалното
сътрудничество, икономическите кризи и устойчивото развитие. Това, което
липсва там, е подходящата политическа среда и
подкрепа.
На стр. 11
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От стр. 10
вото развитие. Това, което
липсва там, е подходящата политическа среда и
подкрепа.

Черно море в
постпандемичния свят
След избухването на
пандемията от COVID-19 и
последващото безпрецедентно прекъсване на
веригата на доставки,
чуждестранните фирми
започнаха да преразглеждат своите алтернативи.
Доскоро повечето световни компании можеха да
изградят свои мощности
на веригата за доставки,
изхождайки от възможността за свободно
придвижване. Това им
позволи да произвеждат
стоки на места с найниски производствени
разходи и да ги разпространяват по света. Този
механизъм, обаче, вече е
опорочен. Пандемията
потказа уязвимостта на
базирането на всички
дейности по производството на едно място и
разкри недостатъците на
съществуващата система.
Бързият отговор на
много западни компании
беше свързан с намирането на алтернативни
места за производство.
Както отбелязва „Файненшъл таймс“, „Стив Мадън
прехвърля производството на дамски чанти в
Камбоджа, Виетнам
изсмуква част от производството на „Techtronic
Industries“, а производителят на хардуер на Google
Flex търси нови производствени центрове от Мексико до Малайзия“.
Управлението в сложния геополитически
пейзаж през този период
на глобална нестабилност
може да бъде трудно за
бизнеса. Черноморският
регион обаче е готов да
се възползва от тази
промяна и има потенциала да играе важна роля в
предлагането на алтернатива за бизнеса.

Икономическите
интереси на САЩ
в Черно море
Черно море е от стратегически значение за
Съединените щати, тъй
като е важна част от
западната среда за
сигурност, както и политически и логистичен център за демонстрация на
сила спрямо уязвими
райони извън басейна на
Черно море. Интересите
на САЩ в Черно море са
фокусирани върху напредъка на демократичните и
пазарните реформи,
укрепването на икономическите връзки, създаването на енергийна диверсификация и осигуряването на по-чиста и поустойчива околна среда
за запазване на естествената красота и ресурсите
на Черно море.
Икономическото сът-

рудничество на Америка
със страните от Черно
море се засили през
последните десетилетия.
САЩ предоставиха на
Украйна статут на пазарна икономика дадоха
зелена светлина за увеличаване на търговските
и инвестиционни възможности. В Грузия американската корпорация за
финансиране на развитието (по-рано OPIC) разполага с голям инвестиционен портфейл на стойност
почти 500 милиона долара с активи в областта на
корабоплаването, банко-

вото дело, производството, хотелиерството и
енергетиката. САЩ работят с Грузия и по укрепване на икономическото
сътрудничество и двустранната търговия, включително подобряване на
бизнес климата в страната, защитата правата на
интелектуална собственост и справянето с
трудови спорове.
Търговията между САЩ
и Турция скочи от 10,8
млрд. долара през 2009 г.
на 20,7 млрд. долара
през 2019 г., но остава
умерена в сравнение с

възможностите си. През
2019 г. президентите
Доналд Тръмп и Реджеп
Тайип Ердоган се договориха да работят за увеличаване на двустранния
стокообмен до 100 милиарда долара годишно.
Двустранният инвестиционен договор (BIT)
между САЩ и Румъния
влезе в сила през 1994 г.
Румъния е привлекателна
за американските инвеститори, заинтересовани от
достъпа до европейския
пазар, с относително
ниските разходи и добре
образованото в областта

на технологиите население.
Американски компании
развиват бизнес в основните индустриални сектори в България, а САЩ и
България имат договор за
избягване на двойното
данъчно облагане и
двустранен инвестиционен договор.
В средносрочен и
дългосрочен план Черноморският регион има
перспектива да се превърне в истински глобален
център на Новия път на
коприната и енергийния
пазар, особено предвид
настоящата среда и
промени. Чрез насърчаване на сътрудничеството
между черноморските
държави и поемането на
ангажимент да подкрепят
преместването на веригата за доставки в постпандемичната ера, САЩ ще
дадат допълнителен тласък на политически и
икономически реформи в
региона. Те имат готовност
да предложат допълнителни възможности за инвестиции в инфраструктура,
за да се противопоставят
на китайската инициатива „Един пояс, един път“
и на руските амбиции в
Черно море. Това важи
особено за онези черноморски държави, които
се стремят да хармонизират напълно своето
законодателство с европейското и да се интегрират в евроатлантическите структури.
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ворецът Топкапъ
се простира на
700 000 квадратни
метра и че е един
най-големите
дворцови комплекси,
които са превърнати в
музей.
Изграждането на
двореца Топкапъ започва
през 1459 г., по заповед
на султан Мехмед II
Фатих, завоевателя на
Константинопол, и завършва през 1478 г. Разположен е на историческия
Истанбулски полуостров,
обграден от Златния Рог,
Мраморно море и Босфо-

Ä

ра. Дворцовият комплекс,
използван като официална
резиденция на османските
султани, е бил едновременно център на държавното управление, образованието и изкуството в
Османската империя в
продължение на почти 400
години.
В началото на 50-те
години на XIX в използваният дотогава дворец
започва да не отговаря на
изискванията на държавния протокол, в резултат
на което се построява
изящният дворец Долмабахче, който след известно

време става резиденция
на членове на османската
династия и център на
държавното управление.
След като през 1922 г.
е отменена султанската
власт, дворецът Топкапъ,
по нареждане на Мустафа
Кемал Ататюрк на 3 април
1924 г. става първият
музей на новата Турска
република.
Днес Топкапъ е един
от най-забележителните
музеи в света със своята
интересна историческа
архитектура, богата
колекция и почти 300 000
цени архивни документи.

Ескикараагач - селото на белия щъркел
Село Ескикараагач, разположено на 44 километра
от Бурса, е отличено с приза „Европейско село на белия щъркел" през 2011 г. от
германската фондация „Европейско природно наследство“, тъй като е благоприятно място за популацията
на белия щъркел и отговаря на необходимите екологични и земеделски условия. Село Ескикараагач, където има поселища и местата за гнездене на щъркелите, е единственият представител на Турция в Мрежата на Европейските села на щъркелите. Целта на
екоинициативата е опазване на белите щъркели и
природата, както и повишаването на обществената ангажираност в селото и в района на езерото Улуабат,
които са домакини на около 30-40 щъркела годишно.
Числеността на всички

двойки пристигащи в селото и данните от размножителния сезон се регистрират в модерна система, създадена в наблюдателния
център в селото. Центърът
разполага също така с видеонаблюдателна система
за наблюдение на дивата
природа и бракониерите. В

наблюдателния център е открит и малък музей, където
се представят нагледно различните видове птици, живеещи в района и информация за особеностите им.
Щъркелите, които остават в селото за около три
четири месеца, към края на
август започват да мигрират към топлите страни и
напускат гнездата си.
Другите държави, които
имат представители в Мрежата на Европейските села на щъркелите са Унгария, Словакия, Полша, България, Испания, Словения,
Хърватия, Гърция, Германия,
Македония, Сърбия, Румъния, Австрия и Швейцария.
На стената на Европейските села на белия щъркел,
създаден в село Ескикараагач, може да намерите
подробна информация за
селата в тези страни, които са включени в мрежата.

Хатай - градът на гастрономията

Хатай е член на Мрежата от
творчески градове към Организацията на обединените нации за
образование, наука и култура
(ЮНЕСКО), като „Град на гастрономията“. Разнообразието от религии и цивилизации обитавали
тази територия през 8 хиляди годишната история на Хатай, са
допринесли до възникването на хранителна култура, която е уникална за региона.
Градът, който е разположен на историческия път на подправките и пътя на коприната, в същото време е врата отваряща се към
Месопотамия и Близкия изток. Оттук идва и богатата кулинарна
култура, която оцелява благодарение на кухненските прибори и
принадлежности и местните рецепти, предаващи се от поколение
на поколение през вековете. Хатай е град със средиземноморски
климат и земи покрити със средиземноморска растителност. Поради тази причина, хатайската кухня е типична средиземноморска
кухня, където се използват пресни зеленчуци, зехтин, бобови и
зърнени растения. Една от най-важните характеристики, които я
отличават от другите кухни е това, че при приготвянето на ястията
се използва голямо разнообразие от подправки.
Посетителите, които опитат ястията приготвени по традиционен
начин, наред с историческите и природните богатства на Хатай, не
могат да забравят и уникалната кулинарна култура на града.
Богатата кулинарна култура на Хатай получава международно
признание. От 1 ноември 2017 г. той е удостоен със званието „Град
на гастрономията“ в Мрежата от творчески градове на ЮНЕСКО.

Водната баница – традиционният Археолози откриха
теракотена маска на Дионис
вкус на османската кухня
Популярният в Турция су
бюрек (водна баница) е едно от традиционните ястие
на османската кухня. Тя е
един от множеството варианти за баница.
Днес популярната баница от XIX век е широко
предпочитана и доста обичана от много хора. Според древните източници, за
първи път турският су бюрек е приготвен в град Кършехир и с времето завладява всички региони на
страната.
Баницата, която се приготвя по по-различна технология от традиционната и затова изисква повече време,
е незаменима за тържествената празнична трапеза...
Характерното за тази вкусна и мека баница е, че тестото се меси с яйца, а ко-

рите преди да се подредят
в тавата, се къпят във вода.
Въпреки това, че в днешно време баницата се приготвя с различни плънки като сирене, кайма, гъби, спанак и т.н., между пластовете на оригиналния су бюрек се е слагало само масло и пълнеж от сирене и
пресен магданоз.
Една от тънкостите за

приготвяне на вкусен су бюрек се състои в печенето му.
Баницата трябва да се пече
на слаб огън, а тавата постоянно да се върти, така че
всички части да се изпекат
равномерно. След като едната страна се изпече, баницата се обръща върху дъска и се плъзва в тавата, за
да се изпече по същия начин и другата страна.

По време на разкопки в
Западна Турция е намерена
теракотена маска на близо
2400 години.
Археологът Каан Ирен,
ръководещ разкопките в
древния град Даскилейон в
западната провинция Балъкесир, заяви пред Анадолска агенция, че маска принадлежи на древногръцкия
бог Дионис. Той я определи
като едно от най-интересните открития през тази година.
„Това вероятно е оброчна маска. Повече информация ще стане достъпна с течение на времето, когато бъдат направени по-задълбочени изследвания", каза

професор Ирен.
Според легендите древните са носили такива маски, за да засвидетелстват
уважението си към бог Дионис. В гръцката митология
той е отговарял за веселието, а също така е смятан
за покровител на изкуствата.
Даскилейон е едно от
многото гръцки селища, основани по време на гръцката колонизация на Мала
Азия. Той получава името
си от лидийския цар Даскилос, който е принуден да
напусне Сардис заради династичен конфликт. Това се
е с л у ч и л о ок ол о 6 5 0
г.пр.н.е.

Приложението „Турция днес“ използва следните
информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА,
ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Премиерът на
Великобритания Борис
Джонсън ръководи
заседанието на
правителството вчера,
ден след влизането в
сила на новите
ограничения заради
коронавируса.
Същевременно
законопроектът за
вътрешния пазар бе
одобрен на второ
четене от британските
депутати. Британското
правителство признава, че с приемането
на законопроекта
могат да бъдат
нарушени част от
задълженията, поети
при сключването на
сделката с Брюксел за
излизане от ЕС.

Началникът на руското
външно разузнаване Сергей
Наришкин увери във вторник, че Москва няма запас
от новичок, нервнопаралитично вещество от типа, който според Германия е използван за отравяне на Алексей Навални, предаде АФП.
"Те бяха унищожени в съответствие с протоколите и
правилата на Организацията за забрана на химическите оръжия" (ОЗХО), заяви
Наришкин. Да се твърди противното, би било "дезинформация", добави той.
Началникът на руското
разузнаване заяви също, че
"когато Алексей Навални е
напуснал руската територия,

в тялото му не е имало отровни вещества", и добави,
че Русия има "много въпроси по тази тема към германската страна".
Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков от своя
страна изрази "недоумението" на Москва, която не е
получила поисканите от Берлин данни за здравето на
опозиционния лидер. Песков
подчерта, че всички ще са
доволни, ако Навални се възстанови, и каза, че той е свободен да се върне в Русия.
Но Москва не разбира защо, ако френски и шведски
лаборатории са имали възможност да изследват негови проби, Русия не е полу-

Çàðàäè 3-ìà áîëíè Êèòàé êàðàíòèíèðà
öÿëî ãðàä÷å êðàé ãðàíèöàòà ñ Ìèàíìà
Пандемията от коронавирус спря напредъка в
борбата с бедността и
болестите от последните
20 години, посочи съоснователят на "Майкрософт" (Microsoft) Бил
Гейтс, цитиран от ДПА.
Според доклад на
фондация "Бил и Мелинда Гейтс" светът е отстъпил по почти всички
показатели в усилията си
да постигне Целите на
ООН за устойчиво развитие за борба с бедността
и намаляване на неравенството.
Крайната бедност се е
увеличила със 7 процента заради епидемията,
установява докладът.
Обхватът на ваксинациите, косвен показател за
функционирането на
здравните системи, се е
сринал до нива, каквито
не са наблюдавани от 90те години на миналия
век, "връщайки света
назад с около 25 години
за 25 седмици", предупреждават експертите на
фондацията.

Данните сочат, че
икономическите последици на пандемията отново
засилват неравенствата,
като особено тежко са
засегнати жените, расовите и етнически малцинствени общности, както и
хората, живеещи в крайна бедност.
В доклада, на който
Бил и Мелинда Гейтс са
съавтори всяка година от
2017-а, те призовават за
световно сътрудничество
по разработването на
диагностика, ваксини и
лечение, бързо производство на тестове и дози,
справедливо разпределение на тестове, ваксини
и медикаменти, основаващо се на нуждата, а не
на платежоспособността.
Китай карантинира
градче край границата с
Мианма и започна да
тества всичките му жители след откриването на
трима заразени с новия
вирус.
Страната, където
коронавирусът се появи
в края на миналата

:

Áèë Ãåéòñ: Ïàíäåìèÿòà ñïðÿ íàïðåäúêà
â áîðáàòà ñ áåäíîñòòà è íåðàâåíñòâàòà

чила достъп до тях, добави
говорителят на Кремъл.
Навални е водеща фигура в руската опозиция. На
20 август той беше приет в
болница в Омск, след като
се почувства зле по време
на пътуване в самолет. Той
беше транспортиран до Германия два дни по-късно, изпаднал в кома. Берлин твърди, че направените изследвания доказват, че опозиционният лидер е бил отровен
с нервнопаралитично вещество от групата Новичок, създадено през 70-те години от
СССР. В понеделник Берлин
съобщи, че френски и шведски лаборатории са потвърдили тези резултати. ç

Íàêðàòêî

Гражданите на Беларус
трябва да се справят сами и без
външен натиск с възникналата в
страната им ситуация, заяви
руският президент Владимир
Путин на среща с беларуския си
колега Александър Лукашенко в
Сочи."Ние сме за това беларусите сами, без намеци и натиск
отвън, да се справят спокойно и
чрез диалог с тази ситуация и да
стигнат до общо решение", каза
руският лидер. След общите
учения с Беларус руските военни
подразделения ще се върнат по
местата на постоянната си
дислокация, увери Путин.

Кметът на Копенхаген

Бил Гейтс изразява загриженост, че много хора отказват да носят
маски или да си поставят евентуалната бъдеща ваксина. Според него
е малко вероятно пробив в разработването на ваксина да бъде
обявен преди президентските избори в САЩ през ноември, както
иска президентът Доналд Тръмп.

година, от няколко месеца е овладяла епидемията на своя територия.
Регистрират се само по
няколко новозаразени на
ден, като почти всички те
са завърнали се от
чужбина китайци, които
биват поставяни под
карантина на пристигане.

Карантинираният град
е Жуйли, в югозападната
провинция Юнан, с
население от 210 000
жители. Той е важна
транзитна точка между
Китай и Мианма. Всички
местни жители трябва да
си стоят вкъщи и ще
бъдат тествани. ç

Франк Йенсен предложи да се
забранят продажбите на
алкохол вечер в някои части от
центъра на датската столица, за
да се предотвратят прояви на
насилие. Мярката не е във
връзка с коронавируса.
Виждаме, че проблеми, свързани с нощния живот в някои
части от Копенхаген, особено в
центъра на града, излизат от
контрол - повече шум, пияни
хора по улиците и случаи на
напълно неприемливо насилие,
заяви кметът социалдемократ в
изявление. Предложението,
представено на министерството
на правосъдието, предвижда
продажбите на алкохол да бъдат
забранени след 20 ч. в някои
части на града, популярни сред
любителите на купони. Забраната ще се отнася за магазините,
но не и до баровете и ресторантите. За разлика от съседните Швеция, Норвегия и Финландия, където има държавни
монополни магазини с ограничено работно време, в Дания
алкохолът се продава свободно.

Áðàçèëèÿ îáÿâè èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå çàðàäè
ïîæàðè â íàé-ãîëåìèòå òðåñàâèùà â ñâåòà

Японският премиер Шиндзо Абе получава цветя от главния секретар на
кабинета Йошихиде Суга, който в понеделник спечели вътрешнопартийните избори в японската Либералнодемократическа партия (ЛДП). Суга
е фермерски син с репутация на непроницаем човек. Той обаче се
превърна в олицетворение на достатъчно опит, прагматизъм и политическа приемственост и успя да постигне консенсус. Кандидатурата на
71-годишния ветеран в политиката получи подкрепа от повечето големи
фракции в ЛДП на вътрешните избори, което му дава големи шансове
да стане премиер след одобрение от парламента в сряда.

Бразилското правителство обяви извънредно положение в щата Мато Гросо до
Сул заради пожари в Пантанал, най-голямата заблатена низина в света, предаде
ДПА. Извънредното положение беше въведено с министерски указ, за да може щатските власти да получават
федерални средства за спасителни действия и борба с
пожарите. Засега не е ясно
колко пари ще бъдат отпуснати и кога. Междувременно служби за опазване на
околната среда, войници и
местни пожарникари се борят с пламъците.

От началото на годината
до 13 септември бяха регистрирани 14 489 огнища на пожари, докато за същия период на миналата година те
са били 4699. Пожарите вече унищожиха около 10 на
сто от Пантанал. Засегнатият район е приблизително с
размерите на Израел.
Земята в Пантанал е толкова суха, че една искра е
достатъчна, за да предизвика пожар, отбелязва ДПА.
Подпалването е най-лесният
и евтин начин за собствениците на малки ферми да разчистят терените и да ги подготвят за сеитба, но поняко-

га пожарите излизат от контрол. Също като в района на
Амазонка в Пантанал част от
земите се използват за пасища и отглеждане на соя,
което променя облика на природния регион. Тресавищата
са разположени в щата Мато Гросо до Сул, част от Мато Гросо и по-малки територии в съседните Боливия и
Парагвай. Заблатената падина е пресечена от мрежа от
реки и езера, които през зимния сезон често пресъхват.
В района живеят ягуари, пуми и капибари - най-големият гризач в света, както и стотици видове птици. ç
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Цвети Пиронкова получи "уайлд кард" за "Ролан Гарос"
Най-добрият ни тенисист
Григор Димитров ще играе
на турнира в Санкт Петербург след участието си на
"Ролан Гарос". Това стана
ясно, след като организаторите на надпреварата в
руския град обявиха пълния списък с играчите,
заявили участие. Сред тях
е и 22-рият в ранглистата
на ATP Димитров.
Трима ще бъдат представителите на Топ 10 на
юбилейното 25-о издание
на турнира от категория
ATP 500, който ще се
проведе от 12 до 18
октомври. Състезанието
започва ден след кря на
Откритото първенство на
Франция. Даниил Медведев (№5 в света), Стефанос Циципас (№6) и
Матео Беретини (№8) са
играчите с най-предно
класиране, които ще се
борят за трофея, а освен
тях ще видим Давид
Гофен, Андрей Рубльов,
Денис Шаповалов, Карен
Хачанов и пропусналия
US Open Стан Вавринка.
Направилата феноменално завръщане в професионалния тенис след

През 2016 година Цвети Пиронкова
постигна най-доброто си представяне
в Париж, като достигна четвъртфинал

:

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ùå èãðàå
íà òóðíèðà â Ñàíêò Ïåòåðáóðã

Íàêðàòêî

Септември (София)
победи с 3:1

Миньор (Перник) в последния
мач от шестия кръг на Втора
лига. Домакините изоставаха в
началото на срещата след
попадение на Кристиян
Слишков, но с голове на
Марио Илиевски и две реализирани дузпи от Димитър
Костадинов тимът от Драгалевци стигна до обрата.

Даниел Иванов-Аоияма
постигна втори успех

на големия есенен турнир по
сумо в Токио. В среща от
третия кръг българинът, който
е с ранг "маегашира-7",
надделя над "маегашира-8"
Токушорю.

Спортният директор на
ПСЖ Леонардо смята,
че треньорската смяна

повече от 3 години отсъствие Цветана Пиронкова
получи "уайлд кард" за
следващия турнир от
Големия шлем - "Ролан
Гарос". Новината е изненадваща, защото специалните покани от организаторите вече бяха разпределени, но от Българската
федерация са успели да
убедят френските си

колеги да присъдят "уайлд
кард" на Цвети.
Другите известни
имена, които също с
покана попадат в основната схема в Париж, са
Южени Бушар и Анди
Мъри. "Ролан Гарос" ще
се проведе между 21
септември и 11 октомври,
като дори се планира
допускането на зрители

по трибуните.
Tова ще бъде 13-о
участие на Пиронкова в
Париж, където през 2016
тя постигна най-доброто
си представяне до момента в кариерата - четвъртфинал. През 2015-а пловдивчанката стигна до
трети кръг, а в другите
случаи е отпадала в
първия или втория мач. ç

на Томас Тухел не стои на
дневен ред. Парижани загубиха
и двата си мача от новия сезон
в Лига 1 и веднага се заговори
за промени. "След срещата с
Марсилия въпросът за треньорска смяна е напълно неуместен.
Няма да коментирам тази тема
всеки ден. Други топ първенства в Европа започват едва тази
или следващата седмица. Никой
не стартира на 22-23 август,
когато беше финалът на
Шампионската лига. Нямахме
време да се подготвим", заяви
Леонардо пред GFFN. Той е
категоричен, че изборът на
съдия за двубоя с Марсилия е
довел до скандалите. Срещата
ще се запомни с петте червени
и 12-те жълти картона, които
арбитърът Жером Бризар
вдигна на "Парк де Пренс".

Íàïðåæåíèå â Ñëàâèÿ
ñëåä ïîðåäíàòà çàãóáà
Застаналият на треньорската
скамейка след оставката на Златомир Загорчич начело на Славия
Мартин Кушев призна, че в отбора има напрежение след загубата
с 0:2 от Берое. "Можем да го отдадем, че още от първия мач нямаме
късмет. Неприятно поражение.
Имахме желание да победим, но
Берое създаде повече чисти положения. Дори сами си вкарахме
гол. Загубихме двубоя в средата
на терена, където не бяхме много
агресивни. Двата гола си бяха наши", коментира наставникът на "белите".
"Нормално е да има напрежение. Но се стараем. Тренирахме
добре, но колкото и да не го искаме си има напрежение. Има припряност в отбора, което е нормално. Винаги нещо не ни стига. На
мнение съм, че и при 0:1, и при 0:2
имахме шанс да вкараме гол. Трябва върху това да работим. Със сигурност ще трябва да търсим нови
попълнения, защото ни предстоят
много мачове в сгъстен цикъл. Има
си ръководство, което да реши кой
ще води отбора", добави Кушев.
Славия загуби у дома от Берое
с 0:2 в последния мач от петия кръг
на efbet Лига и продължава кошмарното си представяне - без успех от началото на сезона и само
една точка. Алиун Фал (18) се разписа през първата част, а в 51-вата
минута Христо Попадийн си вкара

автогол в първия мач на Мартин
Кушев начело на "белите".
Старозагорци нямат загуба на
"Овча купел" от 8 години - вече 7
победи и 3 равенства, а след последния успех изместиха ЦСКА от
втората позиция с 11 точки и подобра голова разлика. Треньорът
на Берое Димитър Димитров бе доволен от победата с 2:0 над Славия в София, но подчерта, че има
и някои неточности в играта на отбора. "Успяхме да отбележим две
попадения, но по-чистите положения ги изтървахме. До седмата минута имахме две голови ситуации,
през второто полувреме също.
Имаше моменти, в които предоставяхме инициативата на Славия,
но като цяло бяхме по-добрият отбор в мача", коментира Херо.
"За недоволство е силно да се
говори. Влязоха футболисти, които не са готови, говоря физически.
Трябва им повече увереност и самочувствие пред гола. Ние се опитваме да играем по този начин. Понякога успяваме, понякога не. Редувахме по-силни с по-слаби моменти. Все още имаме бели петна
в организацията на играта. Не искам да коментирам дали сме фактор или не. Опитваме се да се надиграваме с всеки противник. Съжалявам за някои мачове, които
изтървахме например с ЦСКА 1948
и Ботев (Пд)", добави наставникът
на Берое. ç

При отлична организация в Шаоксинг започна китайското национално първенство по
лека атлетика. Състезанието дава възможност за покриване на олимпийски норматив
и затова в надпреварата участва целият елит на китайската лека атлетика.
Снимка Пресфото БТА

Òóðöè èäâàò çà ïðåãîâîðè
ñ Íàñêî Ñèðàêîâ
Капитанът на Левски Николай Михайлов
е все по-близо до
трансфер в Турция.
Според БЛИЦ Ерзурум
има готова оферта за
националния вратар и
страните са постигнали договорка за параметрите. Турски представител бе веднъж в

София и ще пристигне
отново за мача с ЦСКА
1948, за да проведе
финални разговори
със собственика на
клуба от "Герена" Наско Сираков. Засега
има леки разминавания в цената, която Ерзурум предлага, и исканата от Левски.

Условията на турския тим напълно устройват Михайлов и той
е дал принципното си
съгласие за трансфер.
Левски ще прибере
трансферна сума, но
тя няма да бъде голяма, защото "сините"
имат задължения към
Николай Михайлов. ç
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Тв програма - сряда, 16 септември

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

bTV

07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Лява политика" с Александър Симов
(п)
09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Безценна перла" - сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 ТВ пазар
12.45 "Лява политика" с Александър Симов
(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена
Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно"
21.00 Киносалон БСТВ: "Ив Сен Лоран"
(2014 г.) Франция
22.40 Новини (п)
23.10 "Актуално от деня" (п)
23.50 "За историята свободно" (п)
00.50 "Следобед с БСТВ" (п)
02.10 "Лява политика" с Александър Симов
(п)
03.10 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
(п)
04.10 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова (п)
05.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
(п)
06.00 "Безценна перла" - сериен филм (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня коментарно предаване/
п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.10 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм/7
епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Лястовиците
15.15 Влакът на динозаврите анимационен
филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър
22.00 Милиарди 3 тв филм /12, последен
епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с Митко Павлов /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.55 Вечната музика /п/
04.25 Търсачи на реликви 3 тв филм/7
епизод/п/

05.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.5
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с.2 еп.9
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2
еп.88
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15
еп.25
- 27
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с.14 еп.49
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3
еп.62
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.5
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.21
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.30

bTV Action
05.15 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.14
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.5
-8
08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.14
09.00 "Готъм" - сериал, с.4 еп.19
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.3 еп.16
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.6
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.1
13.00 "Агент Х" - сериал, еп.5, 6
15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.15
16.00 "Готъм" - сериал, с.4 еп.20
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.2
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.7
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с.3 еп.17
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мъртва точка" - сериал, с.5 еп.2
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Свещеният камък" - фантастика, екшън (САЩ,
2017), в ролите: Корин Немек, Майк
Хатън, Ръборт Карадийн и др.
23.45 "Мъртва точка" - сериал, с.5 еп.2
00.45 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.7
01.45 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.3 еп.17
02.45 "Стоте" - сериал, с.4 еп.2
03.45 "Готъм" - сериал, с.4 еп.20
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна
поредица, еп.11

bTV COMEDY
05.00 "Теория за големия взрив" /п./ сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с.7 еп.3, 4
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Почти Коледа" - комедия, драма
(САЩ, Китай, 2016), в ролите: Кимбърли Елийс, Омар Епс, Дани Главър,
Мо`Ник, Романи Малко и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп.19, 20

Горещо
Днес ще бъде предимно слънчево, но привечер над западните
райони ще се появи средна и висока облачност. Температурите ще
останат без промяна.
В четвъртък над северните и западни райони ще има позначителна облачност, в повечето места все още средна и висока.
В планинските райони на Югозападна България и около тях на
места ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще останат без
съществена промяна - от 27 до 31 градуса.
През нощта срещу петък и в петък започва чувствителна
промяна на времето.
Вятърът от североизток ще се усили и ще нахлува по-хладен
въздух. В петък дневните температури ще бъдат в процес на
понижение и максималните стойности ще са от около 22 градуса на
североизток до все още 28-30 в крайните западни и южни райони.
Преваляванията ще бъдат само на отделни места, главно в
наветрените и планински райони.

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Карибски пирати:
Проклятието на черната перла" - приключенски
екшън с уч. на Джони Деп, Кийра Найтли,
Орландо Блум, Джефри Ръш и др.
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп.80
20.00 "На гости на третата планета" сериал, еп.33
20.30 "Преспав" - сериал, еп.45, 46
22.00 "Супер екипаж" - сериал, еп.15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.2 еп.17, 18
00.00 "Почти Коледа" /п./ - комедия, драма
(САЩ, Китай, 2016)
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, с.2
08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Том и Джери: Шпионска мисия" анимация, екшън, приключенски
(САЩ, 2015), режисьори Спайк Бранд
и Тони Сървоун
10.00 "Добрият доктор" - сериал, с.2 еп.17,
18
12.15 "Пътят на Юпитер" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2015), в ролите: Мила Кунис, Чанинг Тейтъм, Дъглъс Буут, Еди Редмейн, Шон Бийн, Гугу
Ембата-Ро и др.
14.45 "Танц на дракона" - романтичен,
драма, музикален (Сингапур, 2008),
в ролите: Джан Хюк, Уонг Фан,
Джейсън Скот Лий и др.
17.00 "Перфектният ритъм 3" - музикален,
комедия (САЩ, 2017), в ролите: Ана
Кендрик, Елизабет Банкс, Ребъл Уилсън, Хейли Стайнфелд и др.
19.15 "Проклятието на спящата красавица"
- фентъзи, хорър (САЩ, 2016), в
ролите: Итън Пек, Индия Айсли, Натал
Хол, Брус Дейвисън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Американски снайперист" - военен,
екшън, биографичен (САЩ, 2014), в
ролите: Брадли Купър, Сиена Милър,
Джейк Макдорман и др. [14+]
23.30 "Невъзможно твой" - романтичен,
комедия (САЩ, 2003), Нанси Майърс, в ролите: Джак Никълсън, Даян
Кийтън, Киану Рийвс и др.
02.00 "Фамилията" - сериал, с.2 еп.6, 7
04.00 "Тъмнината" - хорър, трилър (САЩ,
2016), в ролите: Кевин Бейкън, Рада
Мичъл, Давид Мазуз, Луси Фрай, Мат
Уолш и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 6 /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен
филм

06.30
09.30
12.00
12.30

15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Откраднат живот: Антитела" (премиера) - сериен филм, сезон 10
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,
сезон 20
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 6
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,
сезон 6
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.15 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/
07.15 "Празнично сияние" - романтична
комедия с уч. на Колин Фъргюсън,
Лори Лафлин, Уили Аамес и др.
09.00 "Истинска любов" - романтична драма с уч. на Джеси Меткалф, Отъм
Рийзър, Лора Менъл, Арън Крейвън и
др.
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9
12.00 "Откривайки г-н Дарси" - романтична
драма с уч. на Синди Бъзби, Елизабет
Маклафлин, Райън Пиви, Франсис
Фишър и др.
14.00 "Принцът от моето лято" - романтична комедия с уч. на Тейлър Кол, Джак
Търнър, Лорън Холи, Марина Сиртис
и др.
16.00 "В ритъма на танца: Революция" романтична драма с уч. на Раян
Гусман, Катрин Маккормак, Миша
Гейбриъл Хамилтън, Питър Галахър и
др. /п/
18.00 "Последният легион" - екшън с уч. на
Колин Фърт, Бен Кингсли, Айшвария
Рей, Джон Хана, Кевин Маккид, Питър Мълан и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 13
21.00 "Карибски пирати: Проклятието на
черната перла" - приключенски екшън с уч. на Джони Деп, Кийра
Найтли, Орландо Блум, Джефри Ръш,
Джак Дейвънпорт и др.
23.45 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 13 /п/
00.30 "Паник стая" - трилър с уч. на Джоди
Фостър, Кристен Стюарт, Форест Уитакър, Дуайт Йоаким и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 175
ВОДОРАВНО: "Риголето". ОРАЛО. Виталитет. Лур. Миланов (Асен). Колода. Тото. Илов (Никола). Тел. Метол. Яя. Имот. Лерин. Ноланит. Лен. Николай (Елена).
"Не". "Ласи". Окан (Морис). Теренин (Александър). Верите (Люсиен). Дамини. "Има". Ар. Бинек. Бенина.
Иносан. Сараф. Наналал (Далпатрам). Па. "Иде". КА.
Овал. Риме (Жул). "То". Ова. Илимани. Ламарина. Едил.
Мана. Ирала (Доминго). Ати (Бартоломео). Дерони.
Аланин. "Лавината". Икаса (Хорхе).
ОТВЕСНО: "Дивите лебеди". Аколада. Гилотен (Жозеф). Ранина. Анев (Кирил). Ротатор. Семена. Омари. Ланолин. Николова (Мими). ОН ("Общество на
народите"). Дело. Нилин (Павел). Саварина. "Тивия".
Канибала. Ирит. Бот. Лянос. Ен (Ханс). Лина. ЕКО.
Оливин. Лала. Мотовила. Емисари. Али ("Ибрям Али").
Майорана. Име. Ак. Валотон (Феликс). Ки. Аримадана. "Лудетината". Аденитис. Корал. "Тенерифе". Илина
(Елена).

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Íàöèîíàëíèÿò ëèòåðàòóðåí
ìóçåé îòáåëÿçâà
Åâðîïåéñêèòå äíè íà
íàñëåäñòâîòî - Ñîôèÿ 2020 ñ
îòêðèâàíå íà Ëèòåðàòóðåí
öåíòúð "ÄÀ ÁÚÄÅ ÄÅÍ" êúì
êúùàòà ìóçåé
"Õðèñòî Ñìèðíåíñêè"
На 19 и 20 септември т. г. под
мотото "Опознайте културното наследство за цял живот!" ще се проведат Европейските дни на наследството - София 2020. Те се организират от Френския институт в България, Министерството на културата и
Столична община. Във връзка с тях
Националният литературен музей открива ново културно средище - Литературен център "Да бъде ден" към
къщата музей "Христо Смирненски"

в столицата. Това ще се случи в навечерието на 17 септември - денят,
в който точно преди 122 години, през
1898 г., в град Кукуш (Османска империя, дн. Килкис, Гърция) се ражда
"слънчевото дете на българската поезия" Христо Смирненски.
"Да бъде ден!" (1922) е емблематичната стихосбирка на Смирненски, която за една година претърпява две издания. Неин "кръстник" е
начеващият литературен критик Георги Цанев. След като прочита новото стихотворение "Да бъде ден",
което поетът му дава за мнение, той
е категоричен, че това трябва да бъде и заглавието на бъдещата книга:
За въздух жадни са гърдите,
очите молят светлина,
един копнеж, мечта една
гори и се топи в душите
и през сълзи и кървав гнет,
през ужаса на мрак студен
разбунен вик гърми навред:
"Да бъде ден! Да бъде ден!".
Предвижда се Литературният център да обхване всички сфери на изкуството и културата, като обединителният акцент на всяка проява ще
бъдат личността на Христо Смирненски и неговото творчество. Дали ще
бъде музикално-поетичен рецитал,
отбелязване на юбилейна годишнина на творци на културата, театрални срещи, кафе-театър, представя-

не на нова книга, изложба, творческо ателие, среща с ученици, открит
урок, или гостуване на библиотеки,
читалища, училища, клубове и други
обединения, носещи името на гениалния юноша, задължително при
всички прояви ще е в началото да
звучи неговото слово. Гостът ще рецитира любимата си творба от Христо Смирненски.
Литературният център "Да бъде
ден" се създава по идея и инициатива на д-р Елена Алекова, главен

Èçëîæáà èëþñòðàöèè íà Èâàí Äèìîâ

Галерия книжарница "София Прес" отбелязва 100 години от рождението на Валери Петров с изложба на
оригиналните илюстрации
към поемата "Палечко" (1943

г.), нарисувани от художника Иван Димов.
Изложбата стартира днес
и съдържа цялостната работа на художника по поемата. Това са фолиа, винетки,
титул и рисуван авторски
шрифт, които са показани
през 1978 г. в ОХИ "Илюстрация" и наградени с премия.
Вероятно там са забелязани от поета, който ги харесва и предлага те да бъдат илюстрациите в книгата
"Палечко" на изд. "Български художник" през 1981 г. Така започва едно дълго и богато творческо пътешествие
- Иван Димов илюстрира
през годините много детски
издания на Валери Петров:

"Бяла приказка", "Копче за
сън", "Меко казано", "В лунната стая", "Пук".
Подбраните 22 оригинални илюстрации дават рядка
възможност да се проследи как са се появявали асоциативните и поетични образи. От една страна, строго следват текста, а от друга - свободно и по детски
смело изграждат и визуализират свят, в който избухва
изкуството на въображението. Всички сме чували максимата, че за деца се пише
толкова добре, колкото за
възрастни, само че още повече. Вероятно и с илюстрирането е така... Продължава до 13 октомври.çç
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Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникалната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогодишен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на престъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: политическо, икономическо и опазване на културното наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел върху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.
В сборника с портрети и есета "Български образи" проф. Димитър Иванов разгръща широка

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през средновековните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записали в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писатели, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.
Заявки за книгите може да направите в редакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Позитано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

Äâå ëåãåíäè ñâèðÿò â çàëà "Áúëãàðèÿ"
Борис Белкин

Виртуозният цигулар Борис Белкин и маестро
Джанлуиджи Джелмети гостуват на Софийската филхармония. Забележителните музиканти ще чуем на
17 и 18 септември. Блестящият цигулар Борис Белкин
и един от най-прочутите
съвременни диригенти
Джанлуиджи Джелмети ще
представят програма за 100
години от смъртта на Брух
и 250 години от рождението на Бетовен. Белкин е наричн от малък музикален
вундеркинд, той работи на
Запад от 1974 г., с диригенти като Бърнстейн, Ашкенази, Мета, Маазел, Мути, Озава, Зандерлинг, Темирканов, Дохнани, Дютоа,
Джелмети, Хербиг, Тенщед,
Ратъл, Хайтинк, Берглунд,

Мата, Чунг, Хироками, Федосеев, Коган. Свири с
прочути оркестри като
Бостънските симфоници,
Берлинската филхармония,
Филхармониите на Кливланд, Лос Анджелис, Филаделфия, Израелската филхармония, Симфоничните
оркестри на Питсбърг, Монреал, Баварското радио.
Във втората част маестро
Джанлуиджи Джелмети ще
води оркестъра в гениалната Седма симфония на
Бетовен. Джанлуиджи
Джелмети, италиански диригент, е сред най-престижните съвременни творци.
Десет години е бил главен
диригент на Симфоничния
радиооркестър в Щутгарт и
музикален директор на
Teatro dell`Opera в Рим.çç
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Издателство "Земя"
пусна на пазара
две нови заглавия
с автор
проф. Димитър
Иванов:
"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и
"БЪЛГАРСКИ
ОБРАЗИ"

уредник на къщата музей "Христо
Смирненски", и ще бъде открит от
директора на Националния литературен музей Атанас Капралов. Актрисата Богдана Вульпе, дългогодишен сътрудник на къщата музей с
рецитали по стихове на Христо
Смирненски, ще изпълни знакови негови творби.
Първият гост на Центъра е Надежда Захариева. Срещата с нея е
под наслов "Душа на длан". Поетесата ще направи рецитал по едноименната си книга, излязла в края на
миналата година по повод нейна
кръгла годишнина. Във вечерта със
свои изпълнения ще се включи и
флейтистката Майя Сергиева-Богданова. Водеща ще е Елена Алекова.
Проявата ще се осъществи при
спазване на всички противоепидемични мерки. Носете си маски или
други защитни средства.
Заповядайте на 16 септември 2020
г. в двора на къщата музей на ул.
"Овче поле" № 116. Начало 18:00 часа.
(КАК СЕ СТИГА до къщата музей
"Христо Смирненски": с метро - метростанция "Опълченска"; с тролеи 1
и 5, и автобуси 60 и 74 - спирка ул.
"Пиротска"; с трамвай 22 - спирка
ул. "Одрин" и др. Улица "Овче поле"
е пресечка на ул. "Пиротска", успоредна на ул."Одрин" в посока кв. "Западен парк".)çç

Пианистът Сергей Редкин свири Мусоргски
Днес от 19.00 ч. в Сити Марк Арт Център в цикъла
"Среща на поколенията" ще се състои концерт на пианиста Сергей Редкин. В програмата: Шопен - Балада № 1
. Шопен - Балада № 4. Шуберт - Фантазия "Странникът".
Мусоргски - "Картини от една изложба".

"Мулан" спечели най-голям зрителски интерес
Игралната версия на анимацията на "Дисни" от 1998
година - "Мулан", която трябваше да излезе на екраните
през пролетта, но заради коронавирусната криза това се
отложи, зае най-голямо място по зрителски интерес,
сочат обобщените данни от киносалоните.

