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Äà ñè ñïîìíèì çà Ñòåôàí Ïðîäåâ
На 15 септември 1927 г. е роден патриархът на съвременния ляв печат у нас Стефан Продев. Той е журналист в БТА и главен
редактор на сп. "ЛИК", "Паралели", "София" и
на в. "Народна култура", а от 1990-1999 г.
оглавява в. "Дума". Той обичаше да казва:

"Аз не съм социалист, социалдемократ или
комунист. Аз съм бил и ще си остана ремсист!".
Неговото дело и яркото му ляво публицистично перо ще останат завинаги в историята
на българската журналистика! ç
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Âëàäèìèð Ïóòèí
ñå ñàìîèçîëèðà
çàðàäè ñëó÷àè
íà COVID-19 â
îáêðúæåíèåòî ìó
Президентът на Русия
Владимир Путин обяви, че
е принуден да мине в
самоизолация за исвестен
период от време заради
случаи на коронавирус в
обръжението му. Държавният глава е направил
това изявление в разговор
с президента на Таджикистан Емомали Рахмон,
пояснява пресслужбата на
Кремъл. "Владимир Путин
съобщи, че във връзка с
появилите се случаи на
заболели от коронавирус
в обкръжението му е
длъжен за определен
период да премине в
режим на самоизолация",
се казва в съобщението
на Кремъл.
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Äâà ãðàíäà
â Áåëãèÿ
ñëåäÿò
Ìàëèíîâ

Íà äîáúð ÷àñ, ìèëè ó÷åíèöè!

Ïðåçèäåíòúò
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Два от водещите белгийски футболни клубове
Андерлехт и Антверпен
имат интерес към българския национал Кристиян
Малинов. 27-годишният
дефанзивен халф започна
втори сезон с екипа на
Льовен и се представя
силно от старта на
кампанията, като неговият
отбор не е допуснал нито
една загуба в петте мача
от шампионата, в които
българинът игра през
сезона досега. В дебютната си година в Белгия
Малинов също се представи на ниво с 2 гола
и 1 асистенция в 28
срещи. Клубове от Англия
и Италия също следят
халфа. ç

Ñâîáîäà,
ñîëèäàðíîñò,
ñïðàâåäëèâîñò

яма да има промяна в политиката на
новото служебно правителство и укрепването на държавността остава основен
приоритет, заяви президентът Румен Радев на брифинг пред журналисти. По думите му е важно да продължи и възстановяването на общественото доверие в
институциите. Държавният глава посочи, че съставът и структурата на новият
служебен кабинет ще бъдат представени
на 16 септември.
Президентът изрази надежда, че пос-

тигнатото от настоящото и следващото
служебно правителство ще бъде продължено от бъдещ редовен кабинет.
"Подкрепям ценности, а не партии",
заяви държавният глава в отговор на
въпрос за негова подкрепа за евентуален нов политически проект. "Ще продължавам да подкрепям ценностите, които изповядват хиляди български социалисти - свобода, солидарност, справедливост", каза още президентът в отговор
на въпрос. ç

ÃÅÐÁ çàáàâèë ïîëîâèí ìèëèàðä
ñóáñèäèè çà ôåðìåðèòå
Над половин милиард лева са били забавените плащания към
земеделски стопани от
страна на Държавен
фонд "Земеделие". Тези
данни бяха изнесени
на брифинг на ръководството на Държавен
фонд "Земеделие". От
институцията са категорични, че ще бъдат
безкомпромисни към
случаите на корупция
от страна на техни слу-

Ôîíä
„Çåìåäåëèå“
îáåùàâà äà ñå
îáúðíå êúì
ïðîáëåìèòå
íà ìàëêèòå
è ñðåäíè
çåìåäåëöè

жители към земеделски
стопани. И призовават
- ощетените земеделци
да се обърнат към полицията, прокуратурата, както и към администрацията на фонд
"Земеделие", призова
шефът на фонда Борис
Михайлов.
Над 2000 фермери са
били засегнати от забавянето на изплащането на сумите по проектите, а парите, които

са чакали, са били в
размер на половин милиард лева, каза пред
News.bg заместник-директорът на ДФЗ Боряна Алексова. По думите на Борис Михайлов
в земеделието се наливат много пари по европрограмите, но резултатът е трагичен, тъй
като е сбъркана самата
философия на Фонда,
която предстои да бъде
променена.
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Îò ÷èå èìå,
çà ÷èÿ
ñìåòêà!?

С

видетели сме на
поредна проява на
арогантност от
загубилия националните си характеристики, нищоправещ, скъпоплатен и затънал в
зависимости елит в
Брюксел, изразяваща се
в атака срещу националните държави, суверенитета и самоопределението
на народите.
Конкретно - взаимното признаване на гейбраковете в Европейския
съюз да стане задължително. Това пише в
резолюция на Европейския парламент, приета с
387 гласа "за", 161
"против" и 123 "въздържал се". Вярно, не ни
задължават да въведем
гей браковете, но ни
карат да признаваме тези
от другите държави в ЕС.
"Не по врат, а по шия",
както казва живеещият в
реалността български
народ. Или пък стратегията "Стъпка по стъпка" днес признаваме чужбинските гей бракове, утре
ни задължават да ги
прилагаме и у нас, а
вдругиден - третия пол,
джендър пропагандата
сред децата...
Навремето от властта
критикували гениалния
актьор Георги Парцалев
за неговата нетрадиционна ориентация. Той
отговорил остроумно и
точно: "Явно всички други
проблеми на държавата
сте решили, та с моите
се занимавате"… Същото
е днес в Брюксел. Нима
имат ефективни политики
по проблемите с нарастващите неравенства,
обедняването и инфлацията, с диктата на транснационалните корпорации
и банки, с терора и
пандемията, с превръщането на здравето в стока.
Та гей браковете са им
приоритетът!? Или лобират някому, или са извън
времето и пространството. Или и двете!
И защо Брюксел не се
загрижи задължително в
Европа да стане изкореняването на бедността,
повишаването на доходите и пенсиите, гарантирането на правото на труд и
на сигурността на обикновения гражданин, на
правото на безплатно и
всеобщо образование и
здравеопазване. А фаворизират едно пренебрежимо малцинство от
гражданите на ЕС и
отделните държави.
Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

ÁÚËÃÀÐÈß
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ÖÈÊ îáñúæäà â êîè ñåêöèè ùå èìà âòîðà ìàøèíà çà ãëàñóâàíå çà âîòà íà 14 íîåìâðè Îò ÷èå èìå,
çà ÷èÿ ñìåòêà!?

ЦИК обсъди в кои от секциите във страната и в чужбина да
се постави втора машина за гласуване за изборите на 14 ноември , които ще са едновременно
за парламент и за президент и
вицепрезидент, съобщи БНР. Проектът на решение, представен
пред ЦИК, бе втора машина да
се постави в секциите, в които
през юли гласувалите са били повече от 299, но заместник-пред-

седателят на Комисията Димитър
Димитров предложи втора машина да има там, където са гласували над 350 на предходните парламентарни избори с аргумента,
че трябва да се надува броят на
машините, защото това е в полза
на производителя, на доставчика
и прочие. Никой не е правил експерименти колко време ще отнеме и така нататък. Ние имаме
възможност да удължим специал-

но изборния ден, ако случайно
се случи така, че до 8.00 не могат да гласуват или има останали
избиратели. На работно обсъждане е било договорено втора машина да има в секциите с над
299 гласували през юли, а аргументът е бил дългото време, необходимо за вот "две в едно" на
14 ноември, обясни заместникпредседателят Росица Матева. На
всички ни е ясно, че трябва да

предвидим поне двойно повече
време от това, което беше необходимо на 11 юли. Не надуваме
броя на машините, а предоставяме възможност и спокойствие,
както на нас, така и на избирателите, че във всеки един момент,
в който на изборите отидат имат
такава възможност. Възможно е
да има струпване в края на изборния ден и един от тях да не е
достатъчен, обясни Матева.ç

Èëèÿíà Éîòîâà: ÅÑ íå å ãîòîâ çà áåæàíöèòå,
êàêòî íå áåøå è çà êîðîíàâèðóñà
Åâðîïà å òîëêîâà
íåïîäãîòâåíà, êîëêîòî è
ïðåäè 6 ãîäèíè, ïðåäóïðåäè
âèöåïðåçèäåíòúò

От стр. 1
Гей любовта била "европейска ценност"!? За някои
европейски държави може би,
но за България - определено
не е! Българският народ е
толерантен, но държи на
традициите си, на православната си вяра, на семейството
и децата, за чието здраве и
просвета дава и последния си
лев. Това са нашите ценности!
"Мерси боку!" - не щем
вашите, господа "нежни"
евробюрократи, дръжте си ги
вкъщи!
И каква е тази извратена
нова реалност, която ни
налагат - истински фашизъм, в
който няма "мама" и "татко", а
"родители 1 и 2", в който
мъжете да носят рокли е
"нормално", а да наричаш
нещата с истинските им имена
е наказуемо и "политически
некоректно"...
Тъжното е, че в тази
срамна и политически нелогична сценка, разиграла се в
Брюксел са взели участие и
двама български евродепутатисоциалисти: Със "За" са
гласували Сергей Станишев и
Елена Йончева.
Направили са го с ясното
съзнание, че нарушават куп
решения на Националния
съвет и Конгреса на своята
партия, че обиждат и унижават
историческата традиция на
България, че са в разрез с
мнението и позицията на
собствените си избиратели, но
и на над 70% от българските
граждани, на православното,
католическото, мюсюлманското изповедания, на синдикати
и работодатели. Сергей
Станишев в това отношение
се явява опасен рецидивист негово дело бе жестокият
натиск срещу БСП и нейния
лидер Корнелия Нинова, за да
приемат противоконституционната Истанбулска конвенция. Да не говорим за
прогейските, антируски и
антикитайски резолюции,
гласувани редовно от дуото
"Станишев-Йончева", откакто
са в Брюксел. С такова
поведение те рушат доверието в партията, налагат
порочното усещане, че над
идеите стои кариерата, а над
волята на избирателите е
тази на едно глобалитско
олигархично задкулисие. "От
чие име и за чия сметка"?.
Уви, не от името на българските социалисти, но определено за тяхна сметка!

Ако някой смята, че са
излекувани раните в ЕС
след кризата през 2008 г.,
би трябвало да е голям
наивник, унищожаването
на средната класа, политиката на крайни ограничителни мерки доведоха
първите години до още
по-голямо блокиране на
европейските държави,
икономиката и бизнеса,
така вицепрезидентът
Илиана Йотова коментира
ситуацията на пресконференция "ЕС: Ще достигнат
ли пукнатините по фасадата до фундамента на
сградата", съобщи Нюз.бг.
Йотова присъства на
онлайн дискусията, организирана от Фондация
"Фридрих Еберт".
Нашите страхове, че
никой не се интересува от
бъдещето на Европа, не
се оправдават, смята още
Йотова, като изброи "Млади хора с нестандартен поглед, с мечти,
искания и желания за
реформи - в бъдещето на
ЕС и в никакъв случай
отделно от него." Няма
как да обсъждаме фасади,
пукнатини в ЕС, ако не ги
видим в собствените си
държави. Ние сме част от
ЕС. Ситуацията в страната
няма как да не се отразява на политиките, крайно
време е да се вникне в
мисълта, че сме от онези,
които правят европейската политика, анализира

още вицепрезидентът. Тя
направи дълга ретроспекция от създаването на ЕС,
като акцентира, че европейските институции не
могат да излязат от кризата на разширението все
още, на Брюксел се възлагат все нови и нови задачи, което е можело да се
компенсират с политиките
и, ако в социален план
средната класа изглежда
монолитна, а с навлизането на народите от Източна
Европа - се раждат определени страхове.
Йотова отбеляза и
снижени стандарти и
липса на успешна перспектива за средната
класа. Вицепрезидентът
се спря и на пандемията
от коронавирус, която е
показала колко неподготвен се е оказал ЕС.
Слабости в настоящата
система на ЕС водят
всъщност до насърчаване,
а не възпиране, коментира още Йотова. По темата
за бежанците, вицепрезидентът критикува, че няма
условия за приемане на
бежанците, не е мръднала
и наредбата за сигурността, няма напредък и по
директивата за събиране
на семейства. За 6 г.
нищо не сме направили в
тази посока и сега, когато
отново се чака такава
вълна - Европа е толкова
неподготвена, колкото и
преди, предупреди Илиана

Малко над 30% от учителите
са ваксинирани и малко над 20%
са преболедували COVID-19. Това
обяви образователният министър
Николай Денков. При учениците този процент е още по-нисък - едва
около 2% са ваксинираните. Не
се справихме с ваксинирането на
учители, защото има недоверие в
обществото. Това е очевидно за
всеки. Направихме кампания, аз
самият винаги призовавам всички
да се ваксинират, но за съжаление има хора, които говорят други

Ìàëêî íàä 30% îò ó÷èòåëèòå ñà âàêñèíèðàíè, ïðè ó÷åíèöèòå - îêîëî 2%

неща, каза Денков по повод провала на ваксинационната кампания в образованието. За децата
той коментира, че родителите трябва да ги убедят да се ваксинират,
защото това е за тяхно добро. Около 5% от децата не са обхванати
от образователната система и това продължава през последните
пет години. По-важното е, че 25%
от учениците след 7. клас не са
си взели изпита по литература, а

Йотова. Има друго тревожно обстоятелство,
предупреди тя - липсата
на всякакво лидерство и
смелост да се вземат
определени решения. Все
пак Йотова открои голямата крачка на Плана за
устойчивост и развитие,
както и това, че Европа
отделя 750 млрд. евро за
последствията от коронавируса, Това, което си
заслужава определен
размисъл - как точно да
бъдат използвани тези
средства - дали моделът
на ЕК е най-удачен,
знаем ли какво се крие
зад разпределението 37%
от средства за странитечленки, които трябва да
отидат за зелена икономика. България може ли
да отговори на това.
Дали ще има девиация
или само ще следваме
зелени мисли, в състояние ли сме да раждаме
такъв тип зелена икономика. Дали не се отказахме с твърде лека ръка от
кохезионната политика,
изброи още проблеми
Йотова. Тя изрази мне-

45% - по математика. Това са децата в риск. Те не са готови да
преминат към 8. клас, коментира
Денков. Според последните разчети на МОН около 20 хиляди деца няма да започнат учебната година.Учебната година ще стартира присъствено навсякъде, увери образователният министър. Той припомни,
че между учениците трябва да има
дистанция, ако присъстват родители
- също. Нужни са и маски.

ние, че това е най-добрата политика за уеднаквяване на живота на европейските граждани, а е
останала в сянка, затова
и поиска да не бъде
изоставена. Йотова отбеляза и липсата на акцент
по европейски политики,
като най-важният приоритет е социалната политика
за справяне с бедността.
Къде да бъде България,
като изпълни проектите,
какъв ще е стандартът,
попита още вицепрезидентът. Йотова смята, че
европейските институции
не са готови да работят с
държави членки, има
базови проблеми, като
посочи факта, че европейският чиновник е поважен от европейския
депутат. Вицепрезидентът
постави накрая и въпросът за лидерството толкова слаб колегиум на
ЕК може да си съперничи
само с този на Барозу,
няма нито една завършена политика по отношение
на приоритетите - миграция, социална политика,
категорична е тя.ç

Учебната година се открива
присъствено, но по различно време за отделните класове. Денков
внесе и яснота за противоепидемичните мерки, които ще се прилагат тази година. Той обясни, че
ако Министерство на здравеопазването издаде централна заповед
за преминаване към дистанционно обучение, тогава МОН трябва
да се съобрази. Ако обаче няма
такава заповед, тогава всяко едно

учебно заведение и област преценяват сами дали това е наложително или не в зависимост от местната епидемичната картина. МОН
не предоставя тестове за тестване на децата, а РЗИ. Има три вида, но трябва 90% от родителите
да са съгласни децата им да бъдат
тествани. Ако това се случи, те ще
бъдат тествани всяка седмица,
уточни Денков относно скрийнинга на учениците за COVID-19.ç
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Â Ãúðöèÿ ñà ïðåäïðèåòè ìåðêè çà ðåãóëèðàíå
íà öåíèòå çàðàäè èíôëàöèÿòà, âðåìå å òîâà
äà ñòàíå è ó íàñ, çàÿâè Êîðíåëèÿ Íèíîâà
Има три големи проблема: Първо, задкулисието продължи да управлява
и в тези два парламента това, срещу което всички
се обявявахме. Второто е,
че и двата парламента не
посегнаха на модела. И
третият голям проблем е,
че това, което се правеше
в парламента се различаваше от живия живот в
България." Това заяви
председателят на БСП
Корнелия Нинова в предаването "Лице в лице" по
бТВ.
"Задкулисието го усетихме най-силно при
третия мандат. От една
страна беше мандатоносителят "БСП за България" и
нашето предложение елате публично, пред
камерите, сядаме и си
казваме всичко. От другата страна, това го разбрахме по-късно, е бил
другият модел - ходене по
офиси, опити да се разцепват групи, някакво
шушу-мушу по ъглите. Ето
ги двата контрапункта. Ние
нямахме обвързаности и
никой не ни дърпаше
конците", добави тя.
"Два парламента не
пипнахме модела", заяви
Нинова и даде конкретен
пример със здравеопазването: "Всички казват, че е
сгрешен, изтичат пари и
трябва да се промени. За
това време не се промени
нито един закон, който да
го промени. Например
общинските и държавните
болници да се ползват с
подкрепа, да има защитени болници в отдалечените места, да не са търговски дружества. Нито
сантиметър. През юли
продадоха общинската

болница в Раднево за 200
хиляди лева на приближен
на ГЕРБ. И започна процедура по откриване на
нова частна болница в
Казичене край София. Ето
конкретен житейски
пример как моделът не се
промени."
По думите на Нинова
парламентът е имал възможност да направи
мнозинство, което да
започне реална съдебна
реформа, каквато хората
на улицата са искали оставката на Гешев.
"За мен проблемът на
проблемите днес са цените на газ, вода, ток, парно,
хляб, олио. Днес цената на
газа в Европа на борсата
стигна 740 долара за
хиляда кубически метра.
Това е катастрофа за
българската икономика и
за българските домакинства в следващите месеци.
Статистиката от днес за
цените - олиото за една
година е поскъпнало с
46%, хлябът стига 2 лв. За
една година минималната
заплата е нараснала с
6,6%, а средното увеличение на цените на найважните стоки е над 10%.
502 212 души ще имат помалка покупателна способност заради ръста на
цените. Средната заплата
е с 14% увеличена, но
едва 30% от работещите
вземат средна заплата в
България. Защо ги давам
тези примери - защото
идва ужасен удар за
доходи, бедност, инфлация,
тежки зимни месеци", каза
още тя.
Корнелия Нинова
припомни, че почти всички
изслушвания в парламента
са били по искане на

партиите на протеста, а
законопроектите на БСП с
месеци са стояли непогледнати.
"Актуализацията на
бюджета нямаше да стане,
ако не беше БСП", категорична бе Нинова.
Тя обясни: "Ние поискахме за пръв път актуализация на бюджета на 12
април. И тогава всички ни
скочиха, че нямало нужда
от актуализация. Дойде
септември, третият мандат.
Видяхме, че не можем да
направим правителство и
казахме: дайте да се
разберем вече по актуализацията на бюджета.
Партиите на протеста
високомерно отхвърлиха
това предложение. Кога се
задвижи актуализацията
на бюджета - в момента, в
който БСП заяви, че ще
върне мандата. И тогава
всичко се забърза и стана.
Приеха се добри неща ще има повече пари за
пенсионерите, за майките
с малки деца, за туристическия бранш, за бизнеса,
за МВР. Но това е глътка
въздух, разхлабване на
примката за малко. Тази
примка в следващите
месеци ще се затегне."
Нинова даде пример с
Гърция, където премиера
Мицотакис е предприел

мерки за регулиране на
цените заради инфлацията.
"Ако искаме в следващия парламент да има
държавници и отговорни
хора, трябва с тези три
проблеми да започнем демонтаж наистина на
стария модел на управление, разрешаване на
някакви реални въпроси от
живота и задкулисието да
спре да се меси в работа
на парламента", смята
Корнелия Нинова.
Тя призова участниците
в следващата кампания да
имат отговорността да
последват примера на
БСП и да разпишат програма за първите 100 дни
управление, за да не бъде
загубено ценно време в
следващия парламент в
безплодни разговори кой
в чии офиси е бил.
"Всеки е свободен да
прави политически проекти. Но заради честността в
политиката и заради
равнопоставеността, това
да не се прави с държавния ресурс. Това първо. И
второ, да не се прави на
гърба на други партии.
Искаш да направиш нещо,
добре. Бъде смел, направи
партии и излез да се
състезаваш - който победи, той е по-добрият",
призова Нинова. ç

Ïîëèòîëîã: Êàðàõà ñå êàòî äåöàòà è åòèêåòúò
„ïàðòèè íà ïðîòåñòà“ çàãóáè ñìèñúë
Етикетът "партии на протеста" вече загуби своя смисъл. Истинска промяна ще има тогава, когато едно ново правителство постави край на онези отхвърлени от обществото практики, които свързваме с над 10-годишното управление на ГЕРБ. Който
успее да участва в такова управление или да съдейства за него, вероятно ще сполучи да бъде наречен част
от едно такова мнозинство на промяната. Иначе всичко ще продължи
постарому".
Това каза за БГНЕС политологът
проф. Антоний Тодоров.
"Отново сме в задънена улица. Поредният парламент не успя да свърши основната си работа - да сформира управляващо мнозинство и да излъчи правителство. Дори се препъваха на бюджета и не свършиха много,
което създава голямо разочарование
у хората. Това е печално, попари много надежди", коментира той наближаващия край на 46-ото Народно събра-

Антоний
Тодоров

ние, което предстои президентът да
разпусне в четвъртък.
Според него по време на дебатите по актуализацията на бюджета липсата на ясно изразено мнозинство е
направила така, че всички формации
да се надпреварват "да наддават" и
да обещават повече пари, ясно осъзнавайки, че няма да носят непосред-

ствената отговорност от крайното решение и изпълнението му.
"Допълнителна печал създаде и начинът, по който общуваха партиите,
които афишираха, че искат да "приключат" с ГЕРБ. Между тях бяха разменени такива обиди, че парламентът на моменти изглеждаше като едно пререкание на малки деца, играещи на детската площадка. Съжалявам за сравнението, децата нямат вина за нищо, но пререканието беше
безсмислено. Ефектът върху гражданството от това е крайно отрицателен
и не вдъхва доверие към институциите", категоричен е политологът.
Според проф. Тодоров парламентът не излъчва никакви позитивни послания, а партиите използват парламентарната трибуна за предизборната си кампания, която вече е в ход.
"Всеки се мъчеше да се хареса на тази част от публиката, която смята за
своя. Важни и съществени неща останаха настрани", коментира още той. ç



ÁÑÏ: Ïðîáëåì íàä ïðîáëåìèòå çà õîðàòà
ñà âèñîêèòå öåíè è ñïåêóëàòà

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

Събития
 668 г. - Римският император Констант II е убит в
банята си от заговорници.
 1821 г. - Коста Рика, Ел
Салвадор, Гватемала,
Хондурас и Никарагуа
съвместно обявяват независимост от Испания.
 1847 г. - С превземането
на Мексико сити завършва
войната между САЩ и
Мексико с присъединяване
към САЩ на днешните щати
Калифорния, Невада, Юта и
Аризона.
 1916 г. - Първа световна
война: В Битката при Сома
за първи път са използвани
танкове.
 1918 г. - България в
Първата световна война:
В битката при Добро поле
българските позиции
на Солунския фронт са
пробити.
 1921 г. - За първа година
в България първият учебен
ден е на тази дата, по
предложение на правителството на Александър Стамболийски.
 1935 г. - В Нацистка
Германия влизат в сила
Нюрнбергските закони,
които лишават германските
евреи от гражданство.
 1946 г. - България сменя
формата си на държавно
управление и е обявена за
народна република след
проведен референдум.
 2000 г. - Китайски
археолози откриват могилата на Чингиз хан.
Родени
 1254 г. - Марко Поло,
италиански изследовател
 1890 г. - Агата Кристи,
английска писателка
 1894 г. - Жан Реноар,
френски режисьор
 1931 г. - Марко Недялков, български поет
 1946 г. - Оливър Стоун,
американски кинорежисьор
 1955 г. - Петър Зехтински, български футболист
 1956 г. - Георги Илиев Майкъла, български футболист
 1958 г. - Нели Рангелова,
българска поп певица
Починали
 1973 г. - Виктор Хара,
чилийски поет, композитор
и певец
 1989 г. - Робърт Пен
Уорън, американски поет и
писател
 1997 г. - Ангел Балевски,
български учен - металург,
председател на БАН от
1968-1988, член
на Държавния съвет
на НР България
 2010 г. - Желязко Христов, български синдикалист
и общественик, председател
на КНСБ.
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Ôîíä "Çåìåäåëèå" îáåùàâà äà ñå
îáúðíå êúì ïðîáëåìèòå íà
ìàëêèòå è ñðåäíè çåìåäåëöè
Над половин милиард
лева са били забавените
плащания към земеделски
стопани от страна на
Държавен фонд "Земеделие". Тези данни бяха
изнесени на брифинг на
ръководството на Държавен фонд "Земеделие". За
последните 3 месеца по
програмата за развитие
на селските райони са
изплатени над 114 милиона лева. В този период са
подписани и 181 договора
с договорена субсидия от
63 милиона, каза шефът
на ДФЗ Борис Михайлов.
От институцията са
категорични, че ще бъдат
безкомпромисни към
случаите на корупция от
страна на техни служители към земеделски стопани. И призовават - ощетените земеделци да се
обърнат към полицията,
прокуратурата, както и
към администрацията на
фонд "Земеделие".

Над 2000 фермери са
били засегнати от забавянето на изплащането на
сумите по проектите, а
парите, които са чакали,
са били в размер на
половин милиард лева,
каза пред News.bg заместник-директорът на ДФЗ
Боряна Алексова. Смятаме, че те са добри, получаваме обратна информация, че новите мерки
работят, изрази удовлетвореност още тя.
От началото на юни
досега са проверени и
обработени 650 сигнала на
земеделски производители. Някои от сигналите се
предоставени на компетентните органи за разследване, съобщи още
Борис Михайлов. На
горещите телефонни
линии бенефициенти се
жалват най-често за
забавяне на решения за
одобрение на проекти,
както и за отказ на слу-

жителите да отговарят на
техни запитвания. "Засилихме проверките на
място от дирекция "Технически инспекторат" на
ДФЗ - 6 273 теренни
проверки на бенефициенти за три месеца. Инициирахме т.нар. ad-hoc проверки - изненадваща
проверка на служителите,
които осъществяват
теренна проверка на
място на земеделски
производител", допълни
Михайлов. Амбицията е
всички забавени проекти
да бъдат финализирани в
рамките на 2021 г.
"Това, което правим и
подготвяме, го правим за
дребния и средния фермер, но това ще го видите във времето. Нашите
служители ще станат
техни служители. Ще

обясним на хората да
идват и да питат", заяви
още Михайлов. По думите
му в земеделието се
наливат много пари по
европрограмите, но
резултатът е трагичен, тъй
като е сбъркана самата
философия на Фонда. "В
процеса на работа ще
променим нещата в
посока към средните и
дребните земеделци.
Едрите притежават адвокати, счетоводители и не
би трябвало да се оплакват и към тях нямаме
забележки. За нас е поважно да помогнем на
дребния и средния стопанин, да бъдем негови
служители, а не той на
нас. Обръщаме цялата
философия наобратно",
обеща изпълнителният
директор на ДФЗ.ç

Çàïî÷íà æúòâàòà íà öàðåâèöà â Äîáðóäæà,
ñðåäíèòå äîáèâè ñà 701 êã îò äêà
Благоприятното време позволи в Добруджа да започне жътвата на царевица. Комбайните
влязоха първо в крайморските
общини Каварна и Шабла. От реколтираните близо 8000 дка резултатите показват добиви от 701
кг/дка, сочат данните на Областната дирекция "Земеделие". В същото време активно върви кампанията по прибиране на маслодаен слънчоглед. В базите на
Добричка област влизат средно
по 287 кг/дка зърно. Според земеделските стопани резултатите
от пролетните култури са добри.
Очакванията са били по-високи,

особено при наличието на дъждове през пролетта, които продължиха до края на юни и осигуриха достатъчно количества почвена влага.
Продължителните горещини,

които настанаха през юли и август обаче, се отразиха върху
развитието им. Най-силно пострада царевицата. Според стопаните от Каварна и Шабла заради
високите температури растения-

та са започнали да изсъхват от
горе надолу.
Въпреки това прибраното от
комбайните зърно удовлетворява
производителите, особено след
тежката 2020 г. Тогава в крайморските общини средните показатели бяха по 60 кг/дка пшеница
и по 30 кг/дка царевица.
Основният въпрос в момента
е дали зърненият пазар ще успее да компенсира двойното увеличение на разходите по производството, питат фермерите. Ако
преди година те са купували торове на 330-340 кг/тон, то сега
цената е 620-660 лв./тон.ç

Öâåòàí Ôèëåâ çà òþòþíà: Íèñêèòå äîáèâè ñà çà ñìåòêà íà ïî-âèñîêîòî êà÷åñòâî
По-малко са реколтираните
площи с тютюн тази година при
всички сортови групи. Производството на Ориенталски тютюн е с
8,2% под миналогодишното, а за
тип "Вирджиния" намалението е с
31,7% поради редуциране както
на площите, така и на средния
добив. Стопаните обаче очакват
високо качество на продукцията.
Към началото на септември събраният тютюн тип "Бърлей" е с
30,6% повече на годишна база,
като увеличената продуктивност
на единица площ неутрализира негативния ефект от намалението на
площите, сочат последни опера-

тивни данни на земеделското министерство. "Практиката показва, че при сухо лято и нисък добив от декар качеството на тютюна е уникално. Или с други думи ниските добиви са за сметка на
по-високото качество", коментира
Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите в България (НАТ2010) пред БНР. Според него причините за по-малкото количество
очаквана реколта тази година са
основно две - сухото лято и нежеланието на хората да се занимават с отглеждането на тютюн заради трудоемкостта на поминъка.

Прогнозите му са, че от двете сортови ориенталски групи ще бъдат
прибрани общо около 5 хиляди тона тютюн, а от двете едролистни
сортови групи - "Бърлей" и "Виржиния", около 2 хиляди тона.
Браншовият представител коментира и предложението на страната ни преходната национална
помощ да бъде удължена до 2027
г. с нов референтен период. "Заради европейските пазарлъци за
новата ОСП след 2020 г. ние постигнахме да има две преходни години до 2023 г., както и функциониране на всички финансови
схеми и инструменти със сегаш-

ните условия", заявява Филев. Тепърва предстоят политическите
преговори за това, какво ще се
случва след 2023 г. "Очаква се
предложението на България да бъде прието или по време на Словенското председателство до края
на тази календарна година, или в
началото на 2022 г. Тогава се
очаква да бъде готов и регламентът за сектор "Тютюн" с всичките
му параметри", пояснява Цветан
Филев и обръща внимание, че само регистрираните в Регистъра на
тютюнопроизводителите стопани
ще имат право да получат такава
помощ.ç
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Новият щам на птичия
грип заплашва
европейските
стопанства
Новият силно заразен щам
H5N8 на птичи грип бе регистриран в частен имот във
Франция, а земеделското
министерство на страната
обяви, че повишава незабавно
нивото на риска от заразата до
степен "умерено".
Всички птици в засегнатата
ферма в региона Ардени, близо
до границата с Белгия, са
евтаназирани, а птиците във
фермите и в домашните
стопанства са поставени под
карантина в райони с повишена
опасност от зараза. От началото на август във Франция са
регистрирани 25 случая на диви
животни и домашни птици,
заразени с вируса. Огнището на
новия опасен щам на птичия
грип избухна на фона на
съобщението на френските
здравни власти от миналата
седмица, когато официално бе
обявен краят на епидемията от
птичи грип, при която миналата
зима бяха убити над 3,5
милиона птици. От началото на
септември два случая на
заразния щам бяха открити и в
Белгия, както и един в Люксембург. Между ноември и май
Франция е регистрирала близо
500 огнища на птичи грип в
птицеферми, главно в югозападната част на страната.

Климатичните промени
увеличават риска от
недостиг на храни
Снабдяването с храна трудно
ще настигне темпа на ръст на
световното население, тъй като
заради климатичните промени
температурите растат и
засушаванията стават поинтензивни. Това показва нов
доклад на Chatham House,
цитиран от Bloomberg. Реколтата от основни култури може
да намалее с почти една трета
до 2050 г., ако парниковите
емисии не бъдат драстично
намалени през следващото
десетилетие, а фермерите ще
трябва да отгледат с почти 50%
храна, за да се отговори на
търсенето, посочват от аналитичния център.Очакванията са
едни от най-засегнатите от
сушата региони до 2050 г. да
са на първо място Западна
Африка, следвана от Източна
Европа и Русия и САЩ.
Цените на храните вече се
намират близо до най-високото
си равнище от десетилетие,
увеличавани от проблемите по
веригата на доставките по
време на пандемията и екстремното време. Цената на
пшеницата нарасна през лятото
заради загуба на реколта в
някои от най-големите страни
производителки. Според
Chatham House климатичните
промени може да запазят тази
тенденция без промяна. Също
така се очаква делът обработваема земя, засегната от суша,
да нарасне над три пъти до
32% годишно, се казва в
доклада. Също така от центъра
прогнозират 50:50 шанс от
загуба на 10% или повече от
реколтата царевица в четирите
водещи страни производителки
до 40-те години на века.

Турският
електромобил
ще дебютира
в края
на 2022 г. î 12
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Турция изготвят нов
закон, който ще
затегне контрола
над социалните
мрежи. Ердоган
тръгва на битка срещу
фалшивите новини, твърдят от правителството му.
Истината обаче е съвсем
друга, казват критиците на
президента.
Реджеп Тайип Ердоган
управлява Турция вече
почти 20 години. През това
време той успя да установи контрол над много от
вестниците и телевизиите
в страната. Поради това
опозиционните политици,
активисти и критици на
режима се пренесоха в
социалните мрежи, където
създадоха един вид алтернативна медийна среда и
общественост. Те използваха платформи като Туитър,
Фейсбук или Ютюб, за да
насочват общественото
внимание към нередности
и закононарушения. Използваха ги и за мобилизиране на своите привърженици. Същевременно
редица малки, алтернативни медии настаниха там
своите програми.
Сега обаче турският
президент е решен да
сложи край на това. През
последните години правителството му постоянно
затягаше контрола над
медиите в интернет, а сега
Ердоган изглежда е готов
да нанесе следващия си
удар, припомня „Дойче
Веле“.
Правителството, президентската служба за
комуникациите и държавният медиен надзор RTUK
подготвят нови разпоредби, засягащи социалните
мрежи - те са оформени
като мярка срещу „фалшивите новини, дезинформацията, провокациите и
саморазправата". Нарушенията по смисъла на този
закон ще се наказват с
парични глоби и затвор.
Според правителствени
източници, новият закон
вече се изготвя.

Â

:

платформите с над 1
милион потребители са
длъжни да открият свое
представителство в Турция.
Ако Туитър и сие откажат,
тогава турските съдилища
могат да наложат ограничаването на тяхното поле
за действие с до 95 процента.
Освен това съдържания, които по преценка на
правителството са съмнителни, подлежат на парична глоба между 1 и 10
милиона турски лири.
Критици виждат в закона
още едно посегателство
срещу свободата на мненията и пресата в Турция.

Ердоган иска мир в
социалните мрежи?
"Има много оплаквания
от всички слоеве на
обществото" - така шефът
на парламентарната
фракция на ислямисткоконсервативната „Партия
на справедливостта и
развитието" (ПСР) Наджи
Бостанджъ обоснова
мярката. По думите му,
хора и институции са
вземани на прицел от
профили на медии или от
провокатори с фалшиви

По модела
на Германия?

самоличности, които
използвали език, нарушаващ мира между хората и
обществото. „Искаме
закон, който ще съблюдава за спазването на
демокрацията, свободата и
правото", уверява той.
Опозицията обаче
силно се съмнява в това.
В случая става дума найвече за разширяване на
влиянието на правителството и в дигиталното
пространство, посочват
редица опозиционни
политици. Те предупреждават, че новите разпоредби
ще доведат до вълна от
арести, а в интернет и
социалните мрежи ще
бъде наложена цензура.
На тези критики Бос-

танджъ отговаря така:
Целта не е да бъде ограничена свободата на изразяване в интернет, а да се
обяви война на дезинформацията, казва той пред
ДВ.

"Това е началото
на лов на вещици"
Медийният експерт
Мустафа Адигюзел от
опозиционната Републиканска народна партия
смята това само за претекст: „Те винаги предупреждават, че най-близките
ти хора могат да станат
жертва на фалшиви информации. Но е странно
това, че единствено управляващите партии решават
кое е истина и кое не."

Адигюзел е убеден, че
това е началото на лов на
вещици в Турция. В същото
време президентската
администрация ще използва социалните медии за
своята собствена пропаганда, добавя той. „Много
често посланията на самия
Ердоган съдържат дезинформации. Означава ли
това, че сега те ще му
потърсят сметка", пита
риторично представителят
на опозицията.
От октомври миналата
година турското правителство методично затяга
контрола над съдържанията в интернет. За тази цел
бяха приети поправки в
медийния закон. Според
една от тях интернет-

Представители на
правителството твърдят, че
подобно законодателство
има и в редица демократични държави, в това
число и Германия. Ердоган
дори определи новия
закон като „по германски
модел".
Очевидно става въпрос
за закон, приет през 2017
година – (NetzDG), според
който съдържания, използващи езика на омразата,
могат да бъдат отстранявани от интернет-платформите.
Турската опозиция
обаче често припомня, че
между политиката на
турското правителство по
отношение на онлайнмедиите и тази на западните държави няма никакви прилики. Такива могат
да се търсят по-скоро със
страни като Китай, Русия
или Индия.
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овата книга на президента на Турция
Реджеп Таийп Ердоган е пусната в продажба в Турция от 6
септември, предаде ТАСС.
Книгата „Възможен е посправедлив свят“ на турския президент се фокусира
върху проблемите на глобалната политика, по -специално върху несправедливостта, миграционната криза, международния тероризъм и ислямофобията, дискриминацията и двойните
стандарти.
В книгата Ердоган излага тезите си за това, че Съ-

Í

ветът за сигурност на ООН
се нуждае от фундаментални промени, като призовава за реформи, основани на
принципа „мирът е повече
от пет (постоянни членове
на Съвета за сигурност на
ООН)“. Според Ердоган
„целта на Турция е да установи система, в която
властта да принадлежи на
този, който е прав, а не обратното - този, който е силен, да е прав“.
Институциите, отговорни
за установяването на глобално правосъдие, работят
по инерция, се казва в книгата. Невъзможно е да се

решават съвременните
проблеми чрез институции,
създадени в съответствие с
изискванията на миналото,
освен това е очевидно, че
тези институции създават
нови проблеми, твърди турският лидер.
"Според нашето разбиране справедливостта е тази,
която ще осигури световния
ред, спасението на света и
неговото щастие. Необходим е глобален ред, който
да осигури увереност и надежда за по -справедлив
свят", пише той.
Всички приходи от книгата, преведени на англий-

ски, арабски, немски, френски, руски и испански, ще
бъдат дарени на турското

Министерство за управление на извънредни ситуации.

Важна визита на президента в САЩ
на 19-22 септември
Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
ще посети САЩ от 19
до 22 септември. Това
съобщиха пред журналисти от канцеларията на турския държавен глава.
"Очаква се от 19 до
22 септември нашият
президент да замине
за посещение в САЩ",
съобщи администрацията на Ердоган, цитирана от ТАСС.

Програмата
на
предстоящото посещение засега не е обявена.
В същото време турските медии нарекоха
пътуването на президента до САЩ „критично важно“.
Двамата държавни
глави имаха възможност да разговорят порано тази година по
време на срещата на
върха на НАТО. През

последните години
между Анкара и Вашингтон има редица
спорни теми, сред които доставката на руските ЗРК С-400, изтребителите от пето поколение Ф-35 и др. Активната турска външна
политика в Близкия изток, Либия и Източното Средиземноморие
също е препъни камък
в двустранните контакти.

ООН благодари на Турция за политиката
й към мигрантите
Ръководителят на
ВКБООН Филипо Гранди
пристигна в Турция на
работно посещение на 7
септември и беше приет от
турския президент Реджеп
Тайип Ердоган на следващия ден. Гранди заяви в
Туитър, че е водил дискусии с Ердоган относно
решенията „за сирийските
бежанци в Турция и в
региона, както и за необходимостта от предоставяне

на спешна хуманитарна
помощ на Афганистан“.
„ВКБООН е благодарен
за силното партньорство с
Турция и в двете начинания“, добави той.
Турция е приела 3,7
милиона бежанци от
Сирия, също така е отворила своите врати за още 330
хиляди бежанци и мигранти
от други страни, по-голямата част от тях са афганистанци.

Върховният комисар на
ООН подчерта, че турското
правителство и народ
предоставят на бежанците
големи възможности за
реализирането на техния
потенциал.
Гранди също така призова страните донори не
само да помагат на бежанците, но също така да
подкрепят турския народ,
който щедро приема
бежанци в своята страна.

Филипо Гранди

Сигурността по границата се увеличава
Фахретин Коджа потвърди първи
случаи на Mu варианта на COVID-19 заради риска от мигрантски вълни
Вариантът Mu на COVID19 е открит при поне двама души в Турция, обяви
здравният министър Фахретин Коджа, цитиран от Анадолската агенция.
За първи път идентифициран в Колумбия през януари, щамът Mu е открит досега в 39 държави и наскоро бе класифициран като „вариант, предизвикващ
тревога” от Световната
здравна организация.
Вариантът представлява
по-малко от 0,1% от инфекциите в световен мащаб, но разпространението му в Колумбия и Еква-

дор нараства бързо и е съответно 39% и 13% до края
на август, според СЗО.
Пред журналисти министърът на здравеопазването Фахретин Коджа каза, че Турция следи ситуацията с новите варианти,
но в момента не се обмислят нови ограничителни
мерки.
Той заяви, че щамовете
Delta и Delta plus в момента причиняват над 90% от
заразяванията в Турция, но
се очаква цифрата постепенно да намалява, тъй като все повече хора се ваксинират.

„От съществено значение е да продължим да
спазваме правилата за носене на маска, социално
дистанциране и хигиенните правила, докато се постигне стаден имунитет“,
подчерта той.

Заради опасността
от нова потенциална
мигрантска вълна, породена от нестабилността в Афганистан,
Турция увеличи максимално мерките по източната си граница. Валията на Ван - източната гранична провинция
на Турция, повтори, че
силите за сигурност
действат координирано
и дежурят денонощно,
благодарение на технологичните данни. Той отхвърли твърденията, че
има приток на нелегални мигранти по границата, съобщи Анадолс-

ката агенция.
Продължава строителството на модулната стена и „умната” кула, която започва от района Чалдъран във Ван
на границата с Иран и
се простира до Догубаязит в Агръ и Юксекова в Хакари.
Във Ван, който има
най-дългата граница със
съседен Иран, силите
за сигурност предприемат всички предпазни
мерки, за да предотвратят незаконна миграция и контрабандни
дейности, да премахнат
терористите, да хванат

нелегалните мигранти,
които искат да преминат в Турция, и да ги
предадат на съответните институции.
До момента са завършени 7 километра
от 63-километровия
участък на модулната
стена, а по протежение
на границата е направен 130 километра изкоп.
Валията на Ван Мехмет Емин Билмез каза
пред Анадолската агенция, че през последните три години мерките
по границата непрекъснато се засилват.
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Ïîâå÷å äåìîêðàöèÿ,
ïîâå÷å äèïëîìàöèÿ
урция успешно напредва
в усилията си за установяване на регионална
стабилност, използвайки
"твърда" и "мека" сила.
Сега страната има за цел да
укрепи своята дипломация и
демокрация чрез нова съдебна реформа.
През последното тревожно
десетилетие от Турция се
изискваше да разшири регионалното си влияние, упражнявайки твърда политика. След
преодоляване на редица
предизвикателства на международната сцена, турското
правителство би искало да
направи устойчиво регионалното влияние на Турция и да
подкрепи регионалния мир и
стабилност чрез средствата
на „меката сила”.

Ò

Нова ера
Обявен от президента
Реджеп Тайип Ердоган преди
около шест месеца, този нов
курс води до демократизация
на обществото, която по същество разчита на дипломацията във външната политика. В
този смисъл неотдавнашната
двустранна среща между
Ердоган и американския президент Джо Байдън на срещата на върха на НАТО на 24
юни беше от решаващо значение за насърчаване и подкрепа на новия курс на Турция.
За да се превърне в една
от водещите демократични
страни в света, Турция си
постави редица краткосрочни
и дългосрочни цели. Въпреки,
че много от основните проблеми на процеса на демократична консолидация, като постепенното премахване на военната повинност и разширяването на личните права и свободи до голяма степен са
разрешени, демократичният
потенциал на Турция изисква
постигане на по-високи цели.
На церемонията по откриването на новата служебна
сграда на Върховния съд
президентът Ердоган подчерта
значението на независимостта
и безпристрастността на
съдебната власт. Той ясно
обяви, че стратегията за реформа на правителството се
основава на идеалите за
свободен индивид, силно
общество и по -демократична
страна.

Сградата на турското МВнР

е голяма несправедливост
това, че водещите и богати
страни по света остават безчувствени към най-фундаменталните хуманитарни нужди на
някои бедни държави, но
определят всяко нападение
срещу собственото им благосъстояние и свобода като
тероризъм. В това отношение
външнополитическата ориентация на Турция има за цел да
подкрепи потиснатите страни
и нации по света. Разчитайки
на добре развитите си дипломатически връзки, Турция
запазва решимостта си да
защитава правата на тези
страни в международни плат-

форми, най-вече в Обединените нации.
В речта си Ердоган специално обеща да ускори текущата съдебна реформа в Турция.
Създаването на сигурна и
достъпна система на правосъдие ще гарантира успеха на
усилията на Турция за демократична консолидация. В този
смисъл Ердоган подчерта, че
съдебната система не трябва
да бъде под влияние на политическа идеология, различна
от идеологията на справедливостта.
Силните послания на Ердоган на церемонията по откриването на новата съдебна

Справедливост, справедливост, справедливост
Ердоган твърди, че институцията на правосъдието е от
решаващо значение както във
вътрешната, така и в международната сфера. Той заяви, че

Ердоган разговаря с журналисти

година са от решаващо значение за определяне на курса на
Турция в демокрацията и дипломацията. От основните
индивидуални права и свободи
до разширените права на
групите в неравностойно положение, Турция остава ангажирана с напредъка на демокрацията във вътрешната сфера.
Тази политика със сигурност
ще укрепи влиянието на Турция
в международната сфера и ще
я доближи до постигането на
целта да стабилизира регионалния мир чрез „меката сила”
на дипломацията.”
Ихсан АКТАШ,

„Дейли Сабах"
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Íîâàòà âúíøíîïîëèòè÷åñêà
êàðòà íà Òóðöèÿ
амо преди десет
години - до 2011 г.
Турция бе определяна като "изгряващата звезда" на
международната политическа сцена. Освен
Китай, Турция бе единствената страна със стабилен годишен икономически ръст от 10%. Кандидатстването за присъединяване към Европейския
съюз, възраждането на
отношенията му със
страните от Близкия
изток и нарастващите
инвестиции на турски
бизнесмени по света
превърнаха Турция в
образец за подражание
за своя регион, пише в
свой анализ „Дейли
Сабах“.
Това, обаче, постави
Турция на кръстопът във
външната политика: дали
да отговори на изискванията на западните сили,
или да даде приоритет на

Ñ

Консултации на дипломати от Турция и Египет в Анкара

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу с неговия колега от ОАЕ Абдал ибн Заид Ал Нахайян

собствените си национални интереси. Като смесица от национализма на
покойния премиер Неджметин Ербакан и „развитието“ на покойния премиер Аднан Мендерес и
покойния президент
Тургут Йозал, силното
ръководство на действащия президент Реджеп
Тайип Ердоган даде
възможност на Турция да
наложи свои условия на
международната сцена.
Ставайки регионална
сила в ерата след Студе-

ната война, Турция преструктурира националната
си идентичност, като се
довери на своята история, традиция и култура.
В международните
отношения, обаче, настъпи рязък обрат през 2011
г.. Тогава на Турция й се
наложи да действа разумно във външната си
политика. С настроенията, създадени от Арабската пролет, дългогодишните диктатури в Близкия
изток се сринаха. В
Египет, Либия и Тунис

правителствата едно по
едно бяха свалени.
Когато „Арабската пролет“ почука на вратата на
Сирия, опустошителна
гражданска война избухна точно на границата с
Турция. В началото на
сирийската криза Турция
сътрудничеше със САЩ и
европейските сили, обаче
за кратко време стана
свидетел на разпада на
традиционните управления. След възприемането
на многостранен външнополитически подход,

Турция се превърна в
основна цел на три
терористични организации: ИДИЛ, ПКК и Гюленистката терористична
група (ФЕТО).
Водейки пряка война
срещу тероризма, Турция
създаде нови съюзи на
сирийското бойно поле и
разшири политическото
си влияние в региона
като цяло като използва
твърдата си сила. Приемането на такава категорична позиция във външната политика, обаче,
доведе до частично
влошаване на отношенията й с ЕС, САЩ, Египет и
Саудитска Арабия.
Междувременно Турция се очерта като основен играч по време на
кризата в Либия, убеждавайки другите играчи да
приемат легитимността
на признатото от ООН
правителство на националното съгласие. По
време на конфликта в
Нагорни Карабах сложната подкрепа на Турция за
Азербайджан реши съдбата на войната.

Какви са основните
цели на Турция?
След като постави
конкретни условия в
редица области на международните отношения и
атакува терористични
организации, в момента
Турция се стреми да
върне стабилните си
позиции от 2011 г. С
идването на власт на
президента Джо Байдън

в САЩ отношенията
между ЕС и Турция започнаха да се нормализират, и въпреки очакванията на опозиционните
партии, срещата ЕрдоганБайдън приключи положително. Турция продължи да нормализира
отношенията си с други
страни от региона Египет, но и Обединените
арабски емирства (ОАЕ),
което може да промени
икономическия баланс на
силите в региона.
Като регионална сила
Турция доказа устойчивостта на своята икономика, мощта на армията
си, както и способностите си в конвенционалната и нетрадиционната
война, но с това и дипломатическите си умения. Въвеждайки стереотипа на многостранна
външна политика, Турция
използва своята мека
сила, за да разшири
своето регионално влияние, и да засили присъствието си в Близкия
изток и Северна Африка,
Балканите и Централна
Азия.
Това дава основание
да се смята, че Турция е
много по-силна държава,
отколкото беше през
2011 г. - сега, десет
години по-късно, Турция
засилва все повече
присъствието си на
международната сцена с
нов курс във външната
политика - с по-добри
демокрация, дипломация
и икономика.
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×àâóøîãëó: Èçòåãëÿíåòî îò
Àôãàíèñòàí ùå å ãðåøêà
и било погрешно
решение, ако
Турция се изтегли
изцяло от Афганистан, заяви в интервю за Анадолската агенция турският външен
министър Мевлют Чавушоглу. Той припомни, че
Турция е направила
огромни инвестиции в
Афганистан в различни
области, включително
образование и сигурност.
Турция гледа на Афганистан като на братска
държава, подчерта министърът, като заяви, че
страната му никога не е
изпращала опозиционни
сили в разкъсаната от
войната държава с цел
да завладее нейните
активи.
„Ние се опитваме
само да правим принос в
братска държава, а не да
я завладяваме“, отбеляза
той.
По отношение на
експлоатацията на международното летище
Хамид Карзай в Кабул,
Чавушоглу каза, че талибаните трябва да докажат своята надеждност,
за да може летището да
бъде отворено за международни полети.
Тъй като талибаните
отказват всяко чуждестранно военно присъствие
в цялата страна, някои
компании, които могат да
гарантират сигурността,
могат да го направят,
докато талибаните не
докажат, че са надеждни
и са в състояние да
осигурят международни
стандарти за полети,
каза министърът.
Той подчерта също, че
хуманитарната помощ в
страната трябва да
продължи без прекъсване в името на благосъстоянието на афганистанската общественост и с
цел предотвратяване на
по-нататъшна миграционна вълна от Афганистан.
Припомняйки множеството етнически общности, живеещи в Афганистан, той повтори значението, което едно приобщаващо правителство би
имало за надеждността и
устойчивостта.
По отношение на
евентуална нова вълна
мигранти Чавушоглу бе
категоричен, че Турция не
може да понесе никаква
допълнителна миграционна тежест. Това означава,
че споразумението между Турция и ЕС от 18
март 2016 г., което има

Á

Мевлют Чавушоглу

Талибани край кабулското летище „Хамид Карзай“

за цел да предотврати
смъртта в морето и
операциите на контрабандистите на хора и да
предложи на нуждаещите
се от защита алтернативни безопасни и законни
пътища към ЕС, трябва
да се преразгледа, подчерта министърът.
През април председателят на Съвета на ЕС
Шарл Мишел и на Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен, след
срещата си с турския

президент Реджеп Тайип
Ердоган, се съгласиха с
предложението на Турция
за преразглеждане на
споразумението и предприеха необходимите
стъпки за стартиране на
процеса. Оттогава ЕС не
е реагирал, прилагайки
„тактика на забавяне“, от
която трябва да се откаже незабавно, каза
Чавушоглу.
Той добави, че ревизиите са необходими не
само в областите на

финансиране, но и по
отношение граничната
сигурност на Турция,
както и при репатрирането на мигранти. „Сътрудничеството е необходимо
във всяка област“, категоричен бе той.
Разглеждането на
въпроса за миграцията
само от гледна точка на
сигурността или от хуманитарна гледна точка би
било погрешно, каза
Чавушоглу. Турция всеки
ден разширява мерките

срещу незаконните
влизания в страната и
изисква помощта на
Иран по въпроса.
Турският външен
министър разкритикува
приетия наскоро от
Гърция нов закон, който
подкопава независимостта на неправителствените организации в страната да помагат на мигрантите или да защитават
правата им, и заяви, че
той е против политиките
на ЕС.
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Ïëàíîâåòå íà Åðäîãàí
çà Àôãàíèñòàí
мериканците се
изтеглиха от
Афганистан, а
Турция ще се
опита да заеме
тяхното място. Анкара
действа от личен интерес, но много турци не
са съгласни и критикуват
знаците на Ердоган към
талибаните, се казва в
анализ на „Дойче Веле“.
18 милиона души в
Афганистан се нуждаят
от помощ, смятат специалистите на ООН. Ключова роля за достъпа до
международни помощи
играе летището на Кабул,
но след изтеглянето на
международните войски
то вече не функционира.
И изобщо не се знае
кога ще заработи отново,
за да могат жизнено
необходимите стоки да
достигнат до бедстващите
хора. В тази ситуация
централна роля на дипломатическия подиум
поема не друг, а Турция.
Анкара участваше във
военната мисия в Афганистан още от самото
начало. Турция не само
беше изпратила 2000
военнослужещи, но на
два пъти за по половин
година ръководеше
цялата международна
операция. Една от главните задачи на турските
военни беше да участват
в охраната тъкмо на
летището в Кабул. Така
още след разговора
между турския държавен
глава Ердоган и американския президент Байдън по време на срещата
на НАТО през юни възникна предположението,
че турците ще поемат от
американците подсигуряването на летището в
бъдеще.

À

Турция иска по-голяма
международна тежест
На този фон става
ясно защо през последните години талибаните
водят тъкмо с Турция и с
представители на Катар
разговори за възобновяване на работата на
летището. Но турските
планове сякаш отиват и
по-надалеч. „Преди
талибаните да превземат
Кабул, Турция все още
вярваше, че може да
поеме нова роля в Афганистан,“ казва Кристиан
Бракел, ръководител на
бюрото на германската
фондация „Хайнрих Бьол“
в Истанбул. Според него
това е в съзвучие със

сегашната външна политика на Анкара, която се
стреми към все поголяма самостоятелност.
Експертът смята, че
Турция се е опитала през
пролетта на тази година
да организира на своя
територия мирни преговори между талибаните и
афганистанското правителство именно в стремежа си чрез влияние в
Афганистан да получи поголяма международна
тежест. Срещата в Истанбул обаче се провали,
защото талибаните отказаха да участват.
Независимо от това
на международната
сцена (при това не само
от страна на САЩ) постепенно се налага мнението, че Турция би могла да
играе по-важна роля в
целия регион. Тъкмо по
тази причина германският външен министър
Хайко Маас в края на
миналата седмица посети
турския си колега Мев-

лют Чавушоглу, а генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг
дори заяви, че Турция
може да изиграе „ключова роля“ в конфликта.

"Братя по вяра"
Мнозина западни
наблюдатели смятат
същото, защото са на
мнение, че страна като
Турция с преобладаващо
мюсюлманско население
наистина би могла да
поеме извънредни отговорности в преговорите
с талибаните. Но нещата
едва ли са толкова
прости. Преди няколко
седмици говорителят на
талибаните заяви пред
БиБиСи, че от Афганистан трябва да се изтеглят
„всички чуждестранни
войски, подизпълнители,
съветници и инструктори“. Съвсем наскоро по
турската телевизия той
смекчи това изказване с
уточнението, че талибаните биха желали да се

разберат с Турция, защото били „братя по вяра“.
Президентът Ердоган с
радост пое подхвърлената реплика и на свой ред
изигра религиозната
карта. Той каза, че между
вярата на талибаните и
на Турция няма никакво
противоречие, а в Турция
„няма нищо, което противоречи на тяхната вяра“.

Гняв в социалните
мрежи
Много турци обаче
изобщо не мислят така.
Гняв се надигна най-вече
в социалните мрежи,
където се появи хаштагът
#ТалибанитеНеСаМиБратя. В Туитър срещу Ердоган също се надигна
яростна вълна под мотото „Ти си талибан“. В
обобщение: много турци
смятат, че президентът
се заблуждава, защото в
религиозно отношение
между Турция и талибаните няма нищо общо.

Известният кинорежисьор и автор Иляз Салман написа в Туитър, че
с изключение на един
минимален процент от
радикални турци, дори
повечето привърженици
на президента не искат
да водят живот като в
Афганистан.
Независимо от мощния вътрешнополитически
протест турските правителствени среди очевидно желаят да изградят
солидни отношения с
новите властници в
Афганистан. На първо
място, защото Анкара се
опасява от масова миграция на афганистанци
към Турция и по-нататък
към ЕС, ако положението
вътре в Афганистан не се
стабилизира. Поради
страха от наплив на
афганистански бежанци
турското правителство
през последните дни
форсира и строежа на
защитна стена по границата с Иран. На второ
място, според Кристиан
Бракел, се появява и
един допълнителен мотив. Турция се стреми да
поеме ролята на посредник между Запада и
Афганистан, за да може
да поизлъска пред Вашингтон и Брюксел
своята "доста увредена
напоследък външнополитическа репутация“,
твърди експертът.

Отношенията със Запада остават обтегнати
Факт е, че отношенията на Анкара с много
партньори от НАТО в
момента са доста обтегнати. В редица столици
на държави от отбранителния съюз политиците
не могат да повярват на
очите си, че миналата
година Турция реши да
защитава въздушното си
пространство тъкмо с
руската противовъздушна
система S-400. Както е
известно, в отговор на
това решение Вашингтон
дори реши да изключи
Турция от разработката
на новия стелт-изтребител Ф-35. Отношенията
между Запада и Турция
са обременени допълнително и от несекващата
дискусия за избиването
на арменците през Първата световна война.
Президентът на САЩ
лично заяви, че турците
са извършили геноцид, а
с това предизвика лавина от протести в Анкара.
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ÖÁ: Èíôëàöèÿòà òðúãâà íàäîëó
â êðàÿ íà ãîäèíàòà
ъзстановяването на
икономиката на
търговските партньори на Турция е
положително явление, което съдейства за
нарастване на турския
износ. Това заяви директорът на Централната банка
Шахап Кавджиоглу.

Â

Той отбеляза, че Турция
по всички параметри се
различава съществено от
развитите страни що се
отнася до тегленето на
заеми.
Според Кавджиоглу
временните фактори, влияещи на краткосрочните
прогнози за инфлацията, ще

загубят сила и през последното тримесечие на тази
година тя ще тръгне надолу.
Резервите на ЦБ в
момента са около 120
милиарда долара.
„В близко бъдеще нашите резерви ще се увеличат
и стабилизират“, подчерта
той.

Шахап Кавджиоглу

Армията от безработни е 3,9 млн. Истанбул – град №1 на Европа
Безработицата в
Турция е нараснала
през юли тази година
с 1,4 процентни пункта в сравнение с
предходния месец,
достигайки 12%. Това

показват данните на
Института по статистика.
Хората без препитания в страната са
около 3,9 милиона души, съобщава Анадол-

ската агенция.
В същото време
безработицата през
юли е намаляла с 2,4
процентни пункта в
сравнение със същия
месец на 2020 г.

Турският мегаполис
Истанбул зае първо
място в класацията на
най-добрите градове в
Европа според версията на списание Travel
and Leisure.
Това съобщи в социалната мрежа губернаторът на града на
Босфора Али Йерликая.
„Истанбул е найдобрият сред европейските градове. Истанбул – град номер едно
в Европа. Според допитването, проведено
от Travel and Leisure,
хиляди са предпочели
Истанбул. Ние се гордеем с това“, отбеляза
той.
Според резултатите
от ежегодното допитване, което се провежда

Изглед от нощен Истанбул

от изданието в периода от 11 януари до 11
май, турският мегаполис е завоювал първото място с 91,32 точки.
Истанбул с неговото безкрайно очарование и исторически забележителности, като
двореца Топкапъ и
„Света София“, и съв-

ременни съоръжения,
като Галатапорт, винаги е бил на кръстопътя на историята, отбелязват авторите на
класацията.
Летище Истанбул
също е получило много висока оценка от
страна на Travel and
Leisure.

Турският електромобил ще дебютира в края на 2022 г.
Турция планира да
пусне серийното производство на своя
автомобил до края на
2022 г. Това обяви
пред Анадолската
агенция министърът
на индустрията и технологиите Мустафа
Варанк.
Министърът отбеляза, че производството на електромобили е тема, която е на
дневен ред в много
страни по света.
„Автомобилната
промишленост преживява бум. Все повече световни марки
заявяват, че ще намалят до минимум производството на автомобили с двигатели с
вътрешно горене.
Ние се възползвахме
от тази възможност в
точното време. Надявам се, че ще заемем
важно място на световния автомобилен
пазар“, каза той.
Решението първият турски автомобил
да бъде електромобил беше вярно, подчерта Варанк.
„Всички марки
днес преминават към

„Турски автомобил“ (TOGG)

производство на
електромобили. Във
всеки ъгъл на Европа се инвестира в
производството на
акумулатори. Навре-

ме започнахме разработването на нашия проект. Има компании, които произвеждат коли от 100
години и ние не мо-

жем да се конкурираме с тях. Но можем да се заявим на
пазара на електромобили“, заяви министър Мустафа Варанк.

Приложението „Турция днес“ използва следните
информационни източници:
БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ,
в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Косовският въпрос трябва да
бъде окончателно решен преди
присъединяването на Сърбия
към ЕС, каза германският
канцлер Ангела Меркел след
срещата с президента Александър Вучич. Според нея "преди
това трябва да бъдат решени и
всички останали открити
въпроси, които се отнасят до
евроинтеграцията на страната.
Но, няма смисъл да говорим за
края на този процес преди
разрешаването на другите
проблеми. Аз съм привърженик
на прагматичния подход. Този
въпрос няма да изчезне. Той
трябва да бъде решен. Аз съм
привърженик на пътната карта,
с която преди това ще бъдат
решени всички останали
въпроси, каза Ангела Меркел.

ЕС

15 ïðîöåíòà îò äåöàòà è þíîøèòå
â Ðóìúíèÿ ñà âàêñèíèðàíè ñðåùó COVID-19
Äóõîâíèöè â Êèïúð, êîèòî ïðîïîâÿäâàò ïðîòèâ èìóíèçàöèÿòà, íÿìà äà ïîëó÷àâàò çàïëàòà
Националният координатор на ваксинационната
кампания срещу COVID-19
в Румъния д-р Валериу
Георгица съобщи пред
телевизия Диджи 24, че
само 15 процента от
децата и юношите в
Румъния са ваксинирани
срещу новия коронавирус.
По думите на д-р Георгица
този процент е "очевидно
недостатъчен". Той призова родителите и бабите и
дядовците да се ваксинират, за да избегнат заразяване и тежки форми на
болестта.
"Имаме около 200 000
деца и юноши, на възраст
между 12 и 19 г., които са
получили най-малко една
доза ваксина. Спрямо
общия брой деца и юноши, говорим за близо 15
процента ваксинационно
покритие с най-малко
една доза", каза Георгица.
"Ако погледнем към страните от Западна Европа,
където над 50 процента от
децата на възраст между
12 и 17 години, са получили най-малко една доза
ваксина, е ясно, че настоящите нива са недостатъчни", отбеляза той. Той
призова за ваксинация,
особено на децата с
хронични заболявания, и
напомни, че затлъстяването, което се среща все
по-често в последно

време, също се свързва с
повишен риск от тежко
протичане на COVID-19.
"Също така родителите,
бабите и дядовците, които
живеят на същия адрес,
трябва да се ваксинират,
защото по този начин
предотвратяваме появата
на вторични случаи и
тежки форми на заболяването", каза Георгица.
Република Кипър е
постигнала европейската
цел за ваксиниране на 80
процента от населението
срещу COVID-19 поне с
една доза от ваксините,
заяви министърът на
здравеопазването Михалис Хаджипантелас,
цитиран от в. "Филелефтерос". Министърът изрази
задоволство от хода на
ваксинацията и оптимизъм
за хода на пандемията в
страната. Той каза, че в
следващите 2-3 седмици и
напълно ваксинираните
ще достигнат 80 процента.
Същевременно бе
съобщено, че духовниците
в Кипър, които проповядват против ваксинацията
срещу коронавирус, няма
да получат заплата и дори
може да бъдат отстранени, гласят новите указания в Кипърската православна църква. В същото
време здравното министерство алармира за
огнища на Covid в църкви

трябва да премахне всички
пречки, с които се сблъскват
ЛГБТИК семействата и еднополовите двойки при упражняването
на основните им права, заявиха
членовете на Европейския
парламент в резолюция относно
правата на еднополовите двойки
и представителите на общността.
Резолюцията е приета с 387
гласа "за", 161 "против" и 123
"въздържал се". Европейският
парламент подчертава, че тези
граждани следва да могат да
упражняват пълноценно правата
си, включително правото на
свободно движение навсякъде в
ЕС. В резолюцията се посочва,
че браковете или регистрираните
партньорства, сключени в една
държава членка, следва да бъдат
признавани във всички тях по
еднакъв начин, а съпрузите и
партньорите от един и същи пол
следва да бъдат третирани по
същия начин като разнополовите
двойки.

Европейската
прокуратура

която има за задача да се бори
срещу измамите, засягащи
бюджета на ЕС, съобщи днес, че
от 1 юни е започнала 300
разследвания на измами на
стойност 4,5 млрд. евро. В
началото на август е започнало
разследване на трансгранична
измама с ДДС на стойност над
14 млрд. евро, във връзка с
което са били извършени
претърсвания в Германия,
Нидерландия, Словакия, България
и Унгария.

Сръбското

80-годишният кипърски архиепископ Хрисостомос Втори съобщи, че
следващата седмица ще получи третата доза ваксина срещу коронавирус

и манастири. "В Светия
Синод са получени жалби,
че духовници не спазват
решението му в подкрепа
на ваксинацията, взето
единодушно миналата
седмица, и продължават
да заблуждават вярващите
за нея", съобщи архиепископът на Кипър Хрисостомос Втори. Тези свещеници ще бъдат призовани
"да се извинят както на
Синода, така и на обществеността, която са подвели с фалшиви проповеди,
и да изразят различно
мнение", в противен
случай те ще бъдат нака-

зани, предупреди главата
на Кипърската църква.
"Управлението на пандемията не е нито църковен,
нито духовен въпрос това е медицински проблем", подчерта архиепископът при обявяването на
новите църковни мерки.
С коронавирус са 11 от
12-те монахини от манастир в област Ларнака,
като 6 от тях са хоспитализирани с тежки симптоми. Всички те не са
ваксинирани. В болница в
Лимасол в опасно състояние са и трима свещеници
от църкви в града. ç

вътрешно министерство издаде
заповед за арест на Едвард Броз,
внук на бившия югославски
лидер Йосип Броз Тито. Той се
издирва за излежаване на влязла
в сила присъда за причиняване
на смърт по негова вина по
време на катастрофа. Делото
срещу него продължи близо 30
години. При инцидента през 1992
г. загива пътуващият с него Гойко
Попович, а неговият син изпада в
кома. При проверката е установено, че Броз е управлявал
автомобила с над 2 промила
алкохол в кръвта. През 2008 г.
Едвард Броз напуска Сърбия и
оттогава не е известно къде
живее. По неофициална информация той се укрива в Хърватия.

Британският премиер

Борис Джонсън скърби за
загубата на майка си, Шарлот
Джонсън, починала в понеделник
на 79-годишна възраст. Шарлот е
била художничка. Тя е починала
"внезапно и мирно" в лондонска
болница, се казва в информация
от семейството.

Ïóòèí ñå ñàìîèçîëèðà çàðàäè ñëó÷àè íà COVID-19 â îáêðúæåíèåòî ìó
От стр. 1
Президентът на Русия Владимир Путин, който
обяви, че е принуден да мине в самоизолация
за исвестен период от време заради случаи на
коронавирус в обръжението му, ще вземе участие онлайн в предстоящите тази седмица в Душанбе сесии на Съвета на държавните глави
на страните-членки на Шанхайската организация за сътрудничество и съвместното заседание на държавните глави на страните от ОДКБ
и ШОС, пише Епицентър.
Междувременно Кремъл съобщи, че ксно в
понделник се е провела среща между Владимир Путин с президента на Сирия Башар Асад.
Двамата лидери са обсъдили политическата об-

становка в арабската република, борбата с международния тероризъм, както и въпроси от двустранното сътрудничество. Владимир Путин е
поздравил Башар Асад за рождения му ден,
който беше на 11 септември и за победата му
на президентските избори (те се състояха на
26 май, Асад получи подкрепата на над 95% от
избирателите) и подчерта заслугите му за възстановяването на Сирия.
Руският президент изтъкна, че благодарение на съвместните усилия на Москва и Дамаск на терористите е нанесен сериозен удар
и правителството на Асад контролира 90% от
територията на страната. Според Владимир Путин основният проблем в Сирия е присъствие-

то в отделни райони на чуждестранни войски
без решение на ООН, което противоречи на
международното право и пречи на законното
правителство да обедини страната
Башар Асад от своя страна изтъкна приноса
на Русия за победата над терористите и подчерта деструктивната роля на някои държави,
които блокират политическите процеси в Сирия. Той определи наложените на Дамаск санкции като нелегитимни и нечовешки. Двамата президенти обсъдиха още хуманитарното сътрудничество и съвместната борба с коронавирусната
инфекция. Путин напомни, че в Сирия вече са
доставени първите партиди от руските ваксини
"Спутник V" и "Спутник Light". ç
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Това е терор срещу нас,
престъпление срещу клуба,
твърди треньорът на "червените"
Наставникът на ЦСКА
Стойчо Младенов заяви,
че само "червените"
плащат месечен наем за
ползване на своя стадион.
Екзекутора на Ливърпул
добави, че "червените"
имат сили да дадат отпор
на Рома в Лигата на
конференциите. "Отборът
се развива положително.
Изграждаме стабилен
състав, който ЦСКА заслужава да има. Надявам се
да се справим с тази
задача. При завръщането
ми исках да заваря "Армията" малко по-различна.
Но се надявам със задачата, с която се е заел
нашият собственик Гриша
Ганчев, да я завърши.
Имаме спънки в това
естество. Като знам какъв
характер е, ще се справи
и с това предизвикателство. Говоря за самия
стадион. Само ние плащаме наем. Това е терор
срещу ЦСКА, престъпление", обяви Младенов.
"Сигурен съм, че сме
готови да се сбием с
Рома. Жал ми беше да
гледам ЦСКА така, както
играхме срещу Лиепая.
Бързо превключихме на
шеста скорост. Няма друг
път, само този на победата. Футболистите трябва
да са отговорни и да
знаят в какъв клуб се
намират. Имам екип от
хора, от което съм изключително доволен. Доста
години сме заедно. За
първи път работя с Кирил
Динчев, но съм доволен и

от него. Той знае какво да
направи, за да подобри
състоянието на отбора
физически", продължи
треньорът на "армейците".
"Преди реванша с
Виктория им пуснах клип
от мача на ЦСКА с Блекбърн на "Армията". Ние
влизаме в извънредни
ситуации и трябва да се
справяме, да преценяваме какви са възможностите на отбора и да определим схемата на игра. Това
е пасианс, който трябва
да подредиш. ЦСКА
трябва да играе с крилата
и да атакува. Намерихме
точното място на всеки
един от футболистите. Но
нищо нямаше да се
получи без пълното доверие и подкрепа от страна
на ръководството. Трябва
да сме едно цяло. Винаги
съм си тръгвал от ЦСКА
заради проблеми с ръководството. Сега има
екипност и това трябва да
продължи до края на
договора ми", каза Екзекутора на Ливърпул.
"С Жозе Моуриньо,
пътувах до Бразилия по
времето на Васил Божков в ЦСКА. Той търсеше
вратар, аз защитник и
полузащитник. Исках
Даниел Карвальо, но
Божков не позволи да го
вземем заради цената.
После видяхте какво
постигна Карвальо.
Прекарахме чудесни 10
дни в Бразилия с Моуриньо. Една вечер бяхме
заедно с Ромарио. Не
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Филип Кръстев
откри головата си
сметка

за Камбуур, където премина в края на миналия
месец. 19-годишният
талант се разписа за
нидерландския клуб при
победата с 4:0 над Хееренвеен в контролна среща.
Младежкият национал вече
дебютира в елита на
Нидерландия. Той влезе на
смяна при успеха с 5:2
срещу Го Ахед Игълс в мач
от четвъртия кръг.

Най-добрият
азербайджански
съдия

64-годишният Стойчо Младенов смята, че ЦСКА не трябва да плаща
наем за стадион "Българска армия"

спря да говори за Христо
Стоичков, разказваше
истории с него. Моуриньо
е изключителен човек,
много земен, народен
човек. Какъвто беше в
началото, такъв си е и
сега. Познавам и помощниците му. Жозе е професионалист на 100%. За
мен той е най-добрият
треньор в света. В работата си е толкова строг,
че си нямате представа.
Не прощава", разказа
Младенов.
"Срещу Рома трябва да
доставим удоволствие на
нашите фенове. Направихме максималното до
момента, даже повече от
максималното. Нашата
публика е много взискателна и така трябва да
бъде, но футболистите не
трябва да бъдат обиждани, това е крайност.
ЦСКА има много добра
основа и трябва само да
надграждаме. Няма какво

да губим срещу Рома,
само може да спечелим.
Всичко е възможно.
Нищо, че излизаме срещу
най-добрия треньор в
света. Ще защитим честа
на ЦСКА. Не само в този
двубой, но и в цялата
поредица от мачове",
заяви Стойчо Младенов
пред "Дир".
В същото време стана
ясно, че шведски съдии
ще ръководят мача Рома ЦСКА от Лигата на конференциите. Срещата от
първия кръг в група "С"
ще се играе утре от 22
часа на "Олимпико" в Рим.
Главен арбитър ще бъде
32-годишният Глен Ниберг.
Шведът за последно
ръководи мач на български отбор в евротурнирите
на 1 август 2019 година.
Тогава Левски загуби с 0:4
от АЕК (Ларнака) в срещата-реванш от втория
квалификационен кръг на
Лига Европа в София.ç

Алияр Агаев ще свири
първия мач на Лудогорец в
групите на Лига Европа. В
четвъртък от 19,45 часа
"орлите" гостуват на
Мидтиланд в Дания. Агаев е
свирил вече един мач на
Лудогорец. На 24 октомври
2019 година той ръководи
срещата с Еспаньол отново
от Лига Европа, спечелен
от испанците с 1:0.

Чехия сътвори
голяма сензация

на европейското първенство
по волейбол за мъже, на
което е съдомакин. Селекцията на Иржи Новак победи
олимпийския шампион
Франция с 3:0 (25:22,
25:19, 34:32) в последния
1/8-финал на надпреварата
в Острава. Така чехите
отстраниха "петлите", които
на предходното издание
завършиха четвърти, а през
2015 г. бяха и шампиони.
На 1/4-финалите съперник
на Чехия ще бъде Словения,
която отстрани Хърватия с
3:1 гейма.

Димитър ДимитровХеро, който напусна
Арда
само часове след назначението, стана дядо за трети
път. Синът му Виктор, който
е треньор в школата на
Левски, вече е баща на
дъщеричка.

Òîäîð Íåäåëåâ áåñåí, õâúðëè Êàìáóðîâ ïîäîáðè ðåêîðäà
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Капитанът на Ботев (Пловдив)
Тодор Неделев напусна ядосан терена при победата с 2:1 над Арда от седмия кръг Първа лига.
Националът на България изрази
бурно недоволството си срещу
решението на треньора Азрудин
Валентич да го замени в 61-ата
минута, когато на мястото му се
появи Филип Филипов. Неделев
дори захвърли капитанската лента на земята, а феновете освиркаха наставника.
Двубоят бе официален дебют
за Георги Чиликов начело на гостите от Кърджали. Бившият нападател пое тима, след като Димитър Димитров напусна само
няколко часа, след като бе представен за на старши треньор.
Маркиньос (9, 36) вкара и двата
гола за "канарчетата", които завършиха в намален състав след
червения картон на Реда Рабей в

Звездата на Берое Мартин Камбуров вече е голмайстор №1 в елита на
България. 40-годишният нападател успя да се разпише и да донесе победата с 1:0 над Царско село в срещата от
седмия кръг на Първа лига, играна в
Стара Загора. Ветеранът наказа гостите в 74-ата минута, когато получи
подарък от стража Янко Георгиев и
изпрати топката в празната врата. Това се оказа достатъчно на тима на
Петър Колев да стигне до успеха.

Ботев (Пд) събра 14 точки и се изравни със Славия на втората позиция

61-ата минута. В добавеното време и Пламен Крумов от гостите
бе изгонен след втори жълт и червен картон, а голът за Арда реализира Тонислав Йорданов (55).
"Решението да извадя Неделев е да го запазя за мача в

петък, когато гостуваме на Берое. Той има леки болежки от
националния тим. Това е тежко
решение, хората могат да ме мразят за това, но аз не съм тук, за
да се съобразявам с феновете",
заяви Валентич.ç

За Камбуров попадението е 254то в елита на българския футбол и
той влиза в историята като №1. Както
е известно, легендата Петър Жеков
има 253 гола на сметката си. Попаденията си Камбуров бележи с екипите на пловдивските Ботев и Локомотив, Локомотив (Сф), ЦСКА, ЦСКА
1948 и Берое.
След победата Берое вече е трети с 12 точки, а Царско село има
шест и заема десетата позиция.ç
Мартин Камбуров вече е
голмайстор номер 1
на България
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ÁÍÒ 1

bTV Action

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
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Аз обичам животните тв филм /6
епизод/
14.30 Влакът на динозаврите анимационен филм
15.00 Когато сърцето зове тв филм /7
епизод/
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 Музика безкрай музикално шоу
22.00 Октопод тв филм /4 сезон, 7 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Банско джаз фестивал 2021: "Среща с деди Йожи" - Вили Стоянов
бенд /България/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.40 По света и у нас /п от 20:00
часа/
04.25 Когато сърцето зове тв филм /7
епизод/п/

05.15 "Чък" - сериал, еп.9
06.00 Анимационен блок: "Приключенията на котарака в чизми" - сериал,
еп.13 - 16
08.00 "Чък" - сериал, еп. 9
09.00 "Готъм" - сериал, с. 4 еп. 19
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4 еп. 4
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.
6
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5
еп. 6
13.00 "Невидимия" - екшън, криминален
(САЩ, 1996), режисьор Джон Грей,
в ролите: Стивън Сегал, Кийнън
Айвъри Уейънс, Боб Гънтън, Брайън Кокс, Мишел Джонсън, Стивън
Тоболовски и др.
15.00 "Чък" - сериал, еп. 10
16.00 "Готъм" - сериал, с. 4 еп. 20
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5
еп.7
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.
7
19.00 Студио "Шампионска лига"
19.45 ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига,
групова фаза 1 кръг: Бешикташ Борусия Дортмунд
21.45 Студио "Шампионска лига"
22.00 ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига,
групова фаза 1 кръг: Ливърпул Милан
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно предаване
01.45 УЕФА Шампионска лига, групова
фаза 1 кръг /запис/: Брюж - ПСЖ
03.30 "Бягство от затвора" - сериал, еп.7
04.15 "Готъм" - сериал, с. 4 еп. 20

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30

bTV

09.30

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - с водещи Десислава
Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу (2015
г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
14.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
3 еп. 118
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал,
с. 12 еп. 7
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7 еп. 19, 20
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 42
21.05 "Фермата: Време за пробуждане" риалити, с.7
22.35 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.05 bTV Новините - късна емисия
23.35 "Домашен арест" - сериал, с. 4 еп.
11
00.05 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.20 еп.24 (последен)
01.00 "Фамилията" - сериал, еп.4
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14
еп. 106, 107

10.00

12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00

02.00
03.00
03.30
04.00

"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Дивата Нина" - сериал, еп. 102
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Преспав" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./
- сериал
"Скуби-Ду: Проклятието на пилотафантом" - анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2016), режисьори Тим Дивар и Брандън Виети
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./
- сериал
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Тя е баща ти" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Комиците и приятели" (2019) комедийно шоу
"Приятели" - сериал, с. 3 еп. 19, 20
"Преспав" - сериал, еп. 52
"Тя е баща ти" - сериал, еп. 10
Премиера: "Модерно семейство" сериал, с. 11 еп. 13, 14
"На гости на третата планета" сериал, еп. 128, 129
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 2 еп. 13, 14
"Сам вкъщи" - комедия, семеен
(САЩ, 1990), режисьор Крис Кълъмбъс, в ролите: Маколи Кълкин,
Джо Пеши, Даниел Стърн, Джон
Хърд, Робъртс Блосъм, Катрин О`Хара и др.
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
"Комиците и приятели" (2019) комедийно шоу
"Приятели" /п./ - сериал

Топло
Днес ще бъде топло, с температури от 28 до 32 градуса. Облачността ще бъде променлива, а слаб краткотраен дъжд ще превали
на места е източната половина на страната.
Топло, слънчево, с временни увеличения на облачността ще
бъде в четвъртък. Дневните стойности ще бъдат от 28 до 33 градуса.
Топло, но с повече облаци, ще остане в петък. Дневните температури ще се понижат с градус-два.
През нощта срещу събота, отначало на места в северните райони, а по-късно и около Стара Планина ще превали краткотрайно и
ще прегърми. Ще се появи и усилва вятър от запад-северозапад.
В съботния ден температурите ще останат над обичайните за
септември - от 25 до 30 градуса. Облачността ще бъде променлива, често значителна. Дъжд ще превали на много места в южната
половина на страната.
В неделя вятърът ще отслабне и ще бъде слаб от северозапад.
Дневните температури в повечето места ще бъдат от 22 до 28
градуса, малко по-ниски в североизточните райони - около 20.
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Великият Гетсби" - драма,
романтичен (Австралия, САЩ, 2013), режисьор
Баз Лърман, в ролите: Леонардо ДиКаприо, Кери
Мълиган, Джоуел Еджъртън, Айла Фишър, Тоби
Магуайър, Амитаб Бачан и др.

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
еп. 7, 8
08.00 "Джон Кю" - драма, криминален,
трилър (САЩ, 2002), режисьор Ник
Касаветис, в ролите: Дензъл Уошингтън, Робърт Дювал, Кимбърли Елис,
Рей Лиота, Ан Хейш и др.
10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, еп. 9,
10
12.15 "Роди се звезда" - драма, музикален,
романтичен (САЩ, 2018), режисьор
Брадли Купър, в ролите: Брадли Купър, Лейди Гага, Сам Елиът, Андрю
Дайс Клей, Дейв Шапел, Дрина Де
Ниро и др.
15.00 "Титаник" - драма, романтичен ( САЩ,
1997), режисьор Джеймс Камерън, в
ролите: Били Зейн, Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Дейвид Уорнър,
Кати Бейтс и др.
18.45 "Обетована земя" - драма (САЩ,
ОАЕ, 2012), режисьор Гюс Ван Сант,
в ролите: Мат Деймън, Франсис Макдорманд, Джон Кразински, Хал Холбрук, Тайтъс Уеливър, Роузмари ДеУит, Скут Макнеъри и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Великият Гетсби" - драма, романтичен (Австралия, САЩ, 2013), режисьор Баз Лърман, в ролите: Леонардо ДиКаприо, Кери Мълиган, Джоуел
Еджъртън, Айла Фишър, Тоби Магуайър, Амитаб Бачан, Аделейд Клемънс, Елизабет Дебики и др.
23.30 "Секс и смърт - 101 жени" - фентъзи,
романтичен, комедия, драма (САЩ,
2007), режисьор Даниел Уотърс, в
ролите: Робърт Уиздъм, Танк Сейд,
Патън Осуалт, Саймън Бейкър, Уинона Райдър и др. [16+]
02.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
еп. 9, 10
04.00 "Лесни пари 2: Труден за убиване" екшън, криминален (Швеция, 2012),
режисьор Бабак Наджафи, в ролите:
Джоуел Кинаман, Матиас Варела,
Драгомир Мършич, Фарес Фарес,
Деян Чукич и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 5 /
п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)
- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
03.30
04.30

филм
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Намери ме" (премиера) - сериен
филм
"Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA - централна емисия
"Пътят на честта" (премиера) - сериал, сезон 2
"Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
"Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
Новините на NOVA
"Черният списък" (премиера) - сериал, сезон 5
"Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
"Бандитката" - сериал
"Сияйна луна" - сериал
"Изпитанията на живота" - сериал /
п/
"Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
07.00 "Родени в Китай" - документален
филм
08.50 "Изпечено убийство: Мистерия със
сливов пудинг" - мистерии с уч. на
Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън, Лиза Дюръпт и др. /п/
11.00 "Само ти" - романтичен филм с уч. на
Мариса Томей, Робърт Дауни Джуниър, Бони Хънт, Хоаким Де Алмейда,
Били Зейн и др. /п/
13.10 "В кадър"
13.45 "Алиса в страната на чудесата" приключенска фантастика с уч.на
Джони Деп, Миа Вашиковска, Хелена Бонъм Картър, Ан Хатауей, Мат
Лукас, Криспин Глоувър и др. /п/
16.00 "Норбит" - романтична комедия с уч.
на Еди Мърфи, Танди Нютън, Тери
Крюс, Еди Грифин, Куба Гудинг мл.,
Клифтън Пауъл и др. /п/
17.50 "Запознай се с нашите" - комедия с
уч. Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Тери
Поло, Оуен Уилсън, Блайт Данър,
Джеймс Ребхорн и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14
21.00 "Запознай се с малките" - комедия с
уч. на Робърт Де Ниро, Бен Стилър,
Тери Поло, Оуен Уилсън, Джесика
Алба, Дъстин Хофман, Барбара Стрейзънд, Лора Дърн, Блайт Данър и др.
23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14 /п/
23.45 "Непознатите: Жестоки игри" - ужаси
с уч. на Кристина Хендрикс, Мартин
Хендерсън, Бейли Мадисън, Луис Пълман, Ема Беломи, Лий Енслин и др.
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Äèðèãåíòúò,
êîéòî îìàãüîñà
ìóçèêàòà
Ìàåñòðîòî ñïîäåëè, ÷å òàêà, êàêòî å ìíîãî âàæíî äà ñå
ïîñòèãà õàðìîíèÿ ìåæäó ìóçèêàíòèòå â äàäåí îðêåñòúð,
òàêà òÿ å íåîáõîäèìà è â æèâîòà
Благотворителна инициатива доведе в София
един от големите световни диригенти Валерий
Гергиев. Поводът беше
благотворителният концерт в зала "България" за
изграждане на нов акустичен музикален комплекс на България. Маестро Гергиев дирижира
Софийската филхармония,
а в концерта заедно с
българските музиканти
взеха участие и солисти
от Мариинския театър в
Санкт Петербург, чийто
директор е Валерий
Абисалович.
Благотворителната
инициатива е под патронажа на президента
Румен Радев и първата
дама Десислава Радева.
За първи път имам
шанса да присъствам на
репетиция на маестрото
и мога да кажа, че ненапразно го наричат
вълшебникът, който с
няколко маха и без
диригентската палка,
кара музиката да говори.
Но той наистина кара
музикантите да изтръгнат
от себе си дори и невъзможното, за да разкрият
пред публиката магията
на музиката.
Отстрани погледнато, е
приятно да видиш как на
репетицията няма и следа
от досада и нервност, а
просто всички заедно с
Гергиев работят в хармония, за да може да бъде
изваяна красотата на
нотите. И когато бе дадено началото на концерта,
цялата тази красота на

музикалните творби успя
да завладее меломаните в
залата.
Музикантите от Софийската филхармония показаха за сетен път, че са
виртуози, които заедно
със своите колеги от
Мариинския театър направиха чудеса не само с
майсторското владеене
на инструментите, а и с
артистичния си талант,
като превърнаха музикалните творби на Сергей
Прокофиев, Сергей Рахманинов, Игор Стравински в невероятен спектакъл, който предизвика
публиката на няколко
пъти да става на крака и
да аплодира майсторство-

Президентът Румен Радев и неговата съпруга Десислава Радева
и Н. Пр. Елеонора Митрофанова

то на Валерий Гергиев и
талантливото изпълнение
на музикантите.
Сред тях веднага
грабна симпатиите на
залата концертмайсторът
на Мариинския театър

Лоренц Настурика Хершовичи, който наистина
освен виртуозен цигулар
е и пълен с артистизъм и
чар. Приятна изненада
беше, че на бис беше
изпълнена творбата на

Çàïî÷íàõà ïðàçíèöèòå íà Ñòàðèííèÿ Ïëîâäèâ
Когато Пловдив запулсира с огъня на есента, с
пламъка, който дава енергия на хиляди хора дошли, за да преживеят магията на най-стария жив
град в Европа и първата
българска Европейска
столица на културата - това означава, че е време
за началото на традиционните "Празници на стария град". От вчера до 19-

ти септември ще властват
дни, в които минало и съвремие ще хармонират под
мотото на тазгодишното
издание "Код Памет". Това каза за БТА Донка Налбантова, началник отдел
"Програма" към ОИ "Старинен Пловдив". Официалното им откриване се състоя с юбилеен концерт на
Христо Кидиков, който е
и "Почетен гражданин на

Пловдив". По думите й
празниците имат дълга история, като в началото
времетраенето е било
един ден, по-късно прераства в празнична седмица. Концепцията на празниците е свързана с популяризиране на духовното
и историческо наследство
на територията на Старинен Пловдив - къщи, музеи, обичаи и традиции. В

Панчо Владигеров "Рапсодия Вардар". Любопитен
щрих е, че партитурата на
творбата на големия
български композитор
беше занесена и предоставена на маестро Гергиев само ден преди концерта в София.
С много вълнуващи и
топли думи се обърна към
уважилите музикалното
събитие Валерий Гергиев.
Той изтъкна колко е
необходима една такава
зала и подчерта колко се
надява той и прекрасните
музиканти, които тази
вечер свириха пред
софийската публика, да
имат възможността да
изнасят концерти там.
Маестрото не пропусна
да сподели, че така,
както е много важно да
се постига хармония
между музикантите в

даден оркестър, така тя е
необходима и в живота.
Гергиев изрази надежда,
че най-после пандемията
ще отстъпи и хората ще
могат спокойно да пълнят
концертните зали, а
музикантите няма да
свирят пред камера, а
наживо.
И нещо лично: Още
веднъж споделям, че
наистина беше привилегия
да бъда не само на великолепния концерт, а и на
репетицията на невероятните музиканти от Софийската филхармония, които
с руските си колеги и под
диригентството на маестро Валерий Гергиев накараха музиката да говори.
Споменът за красивото
преживяване ще ме топли
дълго време!
Розалина ЕВДОКИМОВА

настоящото издание на
"Празници на стария град"
2021 ще могат да се видят
любопитни документални
изложби, от които да се
научат нови факти за тепетата на Пловдив, за живота и делото на Георги
Данчов - Зографина и за
"магьосникът в текстила"
проф. Марин Върбанов. Георги Тошев ще представи
книгата "Дневници&Делници" и новия документален
филм за обичаната актриса Татяна Лолова. Гордата

потомка на Бенковски Радина Росенова ще представи изложбата "Род", а
младите творци Калина
Илиева и Петър Аврамов живопис и авторски лампи със заглавието "Светлина и петна". Ще може да
се разбере как се въплъщава стил с уникалните авторски шапки на Юлия
Райчевска. За втора поредна година ученически
рок концерт ще огласи
пространството пред Малката базилика. ç
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