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ПРИЛОЖЕНИЕСАЩ не смятат за необходимо в този момент да обявят Русия за "терористична
държава", а подобно решение би могло да се окаже дори контрапродуктивно,
защото би рискувало да попречи на изпращането на хуманитарна помощ в
Украйна и на износа на зърно от тази страна, заяви американската посланичка
в НАТО Джулиан Смит, позовавайки се на мнението на президента Байдън, и
цитирана от румънската Аджерпрес и "Гласове". ЗЕМЯ напомня, че на принципа
на "по̀ католици от папата" депутатите в Европейския парламент вече гласуваха
декларация, обявяваща Русия за "спонсор на тероризма". ç

ÑÂßÒ

Àòèíà çàáðàíÿâà
çàðåæäàíåòî
íà ìàãàçèíèòå
ïðåç äåíÿ

Съдийската комисия към
БФС обяви назначенията
за предстоящите мачове
от родния футбол до края
на седмицата. Отложеният
двубой от Първа лига
между Лудогорец и Лев-
ски е поверен на Станис-
лав Тодоров. Срещата на
"Хювефарма Арена" е в
четвъртък от 15 часа. В
неделя от 13,30 часа
шампионите и "сините"
ще спорят отново в Раз-
град в 1/8-финал за
Купата на България. Този
мач ще бъде ръководен
от Георги Давидов. На На-
ционалния стадион "Васил
Левски" е 1/8-финалът
за Купата на България
между Септември и ЦСКА.
Срещата е в четвъртък от
12 часа и е поверена на
Никола Попов.9
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Âîäåùè ìåäèè â
ÑÀÙ è „Àìíåñòè
èíòåðíåøúíúë“
ïðèçîâàâàò:
îñâîáîäåòå
Äæóëèàí Àñàíäæ!

етте най-големи и
влиятелни вестника
в света - The New
York Times, The

П

Âðåìå å
Guardian, Le Monde, Der
Spiegel и El Pais, призо-
ваха американските
власти да свалят обвине-
нията срещу основателя
на WikiLeaks Джулиан
Асандж.

50-годишният австра-
лиец е обвинен в САЩ в
престъпления, свързани с
най-големия случай на
разкриване на класифи-
цирана информация в
историята на САЩ.

По обвиненията го
грозят общо 175 години
затвор.

През юни Великобри-
тания одобри екстрадира-
нето му в САЩ, където да
бъде съден. Преди година
правозащитната организа-
ция "Амнести интернешъ-
нъл" също призова
властите в САЩ да
оттеглят обвиненията
срещу Асандж, а британс-
ките власти - незабавно
да го освободят.

"Амнести интернешъ-
нъл" се позова на раз-
следване на "Яху нюз",
което разкрива, че
американските служби за
сигурност са обмисляли
да отвлекат или да убият
Асандж, докато той
напуска посолството на
Еквадор в Лондон. Тези
разкрития "хвърлиха още
по-голяма сянка на
съмнение върху надежд-
ността на обещанията на
САЩ и издават полити-
ческите мотиви зад този
случай", каза генералният
секретар на организация-
та Аниес Каламар.

"Срамно е, че от
близо 20 години никой не
е поел отговорност за
предполагаемите престъп-
ления на САЩ при
войните в Афганистан и
Ирак, нито пък е бил
съден, а сега един
изобличител, разкрил
такива престъпления, се
изправя пред потенциална
доживотна присъда",
отбеляза тя.

Асандж е обвинен от
Вашингтон в кражба и
разпространение на
секретни материали от
американски военни
операции в Ирак и
Афганистан в сътрудни-
чество с бившия анали-
затор от американското
военно разузнаване Челси
Манинг. Поддръжниците
на Асандж виждат в него
разследващ журналист,
който извади военни
престъпления на бял свят.

Îêîëî èäåÿòà ñå
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ïîëèòèöè îò
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Ïàñêàëåâ

Îïðåäåëèõà
ðåôåðèòå çà
äåðáèòàòà
â Ðàçãðàä

В гръцката столица се
забранява движението на
товарни автомобили,
както и зареждане на
магазините и всякакви
дейности с товарни
камиони от 9 ч. сутринта
до 21 ч. вечерта. Това е
решение на общинския
съвет на Атина и влиза в
сила незабавно след
нареждане на областната
управа, заяви кметът на
Атина Костас Бакоянис.
Причината за забраната
е, че камионите затрудня-
ват трафика на леки
автомобили, както и
движението на граждани-
те в рамките на столица-
та. Тази промяна, която
се очаква скоро да влезе
в сила, създава много
трудности преди всичко
на по-малките магазини,
които ще зареждат със
стока вечер след 21 ч.
Вносът на стоки от
чужбина, транспортирани
с камиони, също трябва
да се съобразява с този
график, което ще наложи
промяна в ритъма на
доставките. ç

за широк фронт
на левите хора

Редица от най-известните лица на левицата,
сред които бившият президент Георги Първа-
нов, Мая Манолова, Татяна Дончева, Георги Ка-
диев и други, се обединиха вчера около идеята
за единение на привържениците на социалисти-
ческата идея, за да се спрат процесите на спад
на доверие на левите хора към левите партии.
Това се случи на проведената по инициатива на
члена на НС на БСП Костадин Паскалев кръг-
ла маса под надслов "Лява България - идеи,
политики, единение".

Кръглата маса прие декларация, в която се

Ðàäåâ äàäå íà÷àëîòî íà 20-îòî
èçäàíèå íà „Áúëãàðñêàòà Êîëåäà“

Президентът Румен
Радев даде началото
на 20-ото издание на
благотворителната
инициатива "Българс-
ката Коледа". В облас-
тната болница "Д-р
Стефан Черкезов" във
Велико Търново
държавният глава,
под чийто патронаж
се провежда кампани-
ята, обяви, че тазго-
дишното издание ще е
посветено на децата с
редки генетични
заболявания, съобщи
БНР.

През изминалата
година инициативата
постигна рекорден
бюджет от над три
милиона лева. Подпо-
могна 517 деца с теж-
ки хронични заболя-
вания и дари апарату-
ра на 22 лечебни за-
ведения из цялата
страна", посочи дър-
жавният глава. < 2

Ïðåç ãîäèíàòà
èíèöèàòèâàòà
å ñúáðàëà
ðåêîðäåí
áþäæåò îò íàä
3 ìèëèîíà ëåâà

< 14

Велико Търново. Началото на тазгодишната кампания "Българската Коледа" беше дадено в
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново в присъствието на патрона на инициатива-
та, президента Румен Радев и съпругата му Десислава Радева

казва: "Нашата кауза е солидарността - на соци-
алисти, хора на лявата идея, граждани. Разделе-
нията, трупани с години, заплашват с разпад
обществото и държавата. Задълбочаващите се не-
равенства рушат доверието. Ние трябва да назо-
вем основните леви ориентири, за да се върне
лявата идея обратно в обществото", се казва в
текста и се открояват социалната, икономичес-
ката и гражданската свобода и солидарността,
прогресивното данъчно облагане, борбата с не-
равенствата и демографската криза, гарантира-
нето на енергийната сигурност. < 3

Снимка: Администрация
на президента
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Няма да бъдете на
студено и тъмно тази
зима, защото това го
гарантира служебното
правителство с договори-
те за доставки, обърна се
Гълъб Донев към българс-
ките граждани от парла-
ментарната трибуна,
предаде БТА. Това, което
служебното правителство
направи и ще продължи,
докато не се излъчи
редовен кабинет, е да се
гарантира сигурността на
хората, увери министър-
председателят по време
на първото четене на
удължаването на Закона
за държавния бюджет за
2022 г.

Депутати от "Продължа-
ваме промяната" разкри-
тикуваха служебния
кабинет, че отказал да
внесе бюджет, съобразен
с инфлацията и политика-
та за вдигане на доходите
за 2022 - 2023 г. Лидерът
на БСП Корнелия Нинова
пък обвини Донев, че е
нарушил закона за пуб-
личните финанси.

"Удобно е да се крити-
кува служебното прави-
телство, когато прави

Ïðåìèåðúò: Áúëãàðèòå íÿìà
äà ñà íà ñòóäåíî òàçè çèìà

Ðàäåâ äàäå íà÷àëîòî íà 20-îòî èçäàíèå íà "Áúëãàðñêàòà Êîëåäà"

Íå ìîãà äà ñè ïîçâîëÿ ëóêñà äà ñëóøàì êðèòèêè
çà êàáèíåò, êîéòî ðåøè çàâàðåíè êðèçè, êàçà
â ïàðëàìåíòà Ãúëúá Äîíåâ

задача, която има този
парламент - да състави
мнозинство и излъчи
редовно правителство.
"Не мога да си позволя
лукса да слушам критики
към това, което е напра-
вил кабинетът, който е
решил всички заварени
кризи", категоричен бе
министър-председателят.

Гълъб Донев заяви, че
служебното правителство
ще продължи политиката
за компенсиране на
небитови потребители на
електроенергия и българс-
ките граждани с ниски
доходи да бъдат енергий-
но подпомогнати, добави
той. Той съобщи, че днес
ще бъде приета нова
програма, с която да се
гарантира на хората, че
ще бъдат подпомогнати,
за да се справят с отоп-
лението и осветлението
през зимните месеци.ç

всичко възможно, за да
минимизира кризите в
страната - август и сеп-
тември при предизборни-
те кампании, всички
призоваваха да не се
внася проект за бюджет",
контрира служебният
министър-председател.
Няма парламентарна
консолидация в момента
около това този парла-
мент да излъчи политики,
които да следва в сред-
носрочна перспектива, и
започна да се пее друга
песен, допълни още
Донев, според когото
обвиненията, че служеб-

От стр. 1
"Българската Коледа" не е

просто дарителска кампания, тя
е нещо много повече. Тя ни дава
вяра, че сме цивилизовано об-
щество, което се крепи на ху-
манни ценности", каза в слово-
то си държавният глава. "Хиля-
ди са добродетелните българи,
които стоят зад тази инициати-
ва - учредители, дарители, ме-
дии, разпространители на идея-
та. Но най-важното за успеха
на всяка една дарителска ини-
циатива е доверието в нея, а
това доверие зависи от хората
на края на дарителския акт. В
случая това сте вие - българс-
ките лекари", каза президентът,
цитиран от БТА.

"Особено съм удовлетворен
от факта, че благодарение на та-
зи инициатива все повече бъл-
гарски лекари работят със съв-
ременна, високотехнологична
апаратура и разширяват своите
възможности да прилагат съв-
ременни и иновативни методи
за диагностика и лечение", до-
пълни Радев.

Това е секторът, където всич-
ки ние, като общество и държа-
ва, трябва да отделяме все по-
голямо внимание, средства и гри-
жи, за да има бъдеще нашата
нация, добави президентът. Той
пожела успех на 20-ото юбилей-
но издание на инициативата "Бъл-
гарската Коледа".

Министърът на здравеопазва-

нето Асен Меджидиев посочи, че
ще преговаря с всички парла-
ментарни групи, за да бъде оси-

Çàðêîâ âèæäà øàíñ Áúëãàðèÿ
íà 8 äåêåìâðè äà âëåçå â Øåíãåí

Решението за присъединява-
нето ни към Шенген ще бъде взе-
то на 8 декември, а България има
всички шансове да постигне ре-
зултат - да се признае правото
на страната ни да бъде в Шен-

Служебният министър-председател увери българите, че няма да стоят на
студено

Äîíåâ îòõâúðëè ñïåêóëàöèèòå
çà îïîðî÷åí ìàøèíåí âîò

Няма как един човек от политическа партия да държи кодо-
вете на машините и да манипулира вота, заяви пред журналис-
ти в кулоарите на парламента Гълъб Донев. "Това, което слу-
жебното правителство и Централната избирателна комисия нап-
равиха, беше да гарантират прозрачност, честност и демокра-
тичност на изборите. Тези прословути кодове на машините бя-
ха достъпни за всички политически партии, които заявят жела-
ние и се запишат да присъстват на отварянето на кодовете",
коментира още служебният премиер.

ното правителство не
прави нищо, са попули-
зъм, който цели нещо
друго, а не основната

гурено чрез държавния бюджет
допълнително финансиране за
детското здравеопазване.ç

Íàêðàòêî

Намериха лодката на
изчезналите бургаски
рибари
При обход служители на
полицията откриха
лодката на изчезналите
рибари в Бургас. Тя е
намерена на брега на
езерото Мандра, съобщи
Националното радио.
"Лодката е намерена на
повече от километър от
мястото, където последно
най-вероятно са влезли
във водата с нея. Лодката
е цяла, греблата са били
в нея. Предстои лодката
да бъде разпозната от
близките на рибарите.
По-рано кметът на Бургас
Димитър Николов заяви,
че рибарите са влезли с
безмоторна гумена лодка
и мрежи.

Гешев иска
наказателна
отговорност за
шофьори, отказали
кръвен тест
Нужен е цялостен подход
и ангажиране на държава-
та за спирането на
"войната по пътищата".
Това заяви в Силистра
главният прокурор Иван
Гешев. Той изказа събо-
лезнованията си към
близките на загиналите в
катастрофата край Стара
Загора вчера. По думите
му работеща мярка би
било дерегистрирането за
няколко години на колата,
ако тя се управлява от
пиян или употребил
наркотици шофьор. Също
така, ако водач откаже
кръвен тест за наркотици
и алкохол, той трябва да
носи не административна,
а наказателна отговор-
ност, смята Гешев.

Хотели освобождават
украинци
от 1 декември
Част от хотелите по
Южното Черноморие
обявиха, че ще освободят
от 1 декември настанени-
те в тях по програмата за
подпомагане украински
бежанци. Решението бе
взето вчера в Слънчев
бряг на заседание на
Българската асоциация
по туризъм, съобщава в.
"Сега".
Причината е спряното
финансиране на изхран-
ването. От 16 ноември
държавата плаща по 15
лв. единствено за нощув-
ка. Храната се осигурява
с дарения от БЧК и
неправителствени органи-
зации. Асоциацията
настоява украинците да
могат да се преместят в
тези хотели, които
продължават да работят и
след 1 декември (по
правилата от 15 ноември
не могат да го направят
като част от програмата).
Искат и държавата
спешно да им доизплати
траншовете, които дължи
за подслона.



Момент от откриването на кампания "Българската Коледа": президентът
Румен Радев заедно с ръководни представители на Великотърновската
болница "Д-р Стефан Черкезов" и Община Велико Търново. Говори
служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев

генското пространство. Това за-
яви пред БНТ служебният право-
съден министър Крум Зарков. Той
допълни, че през последните ме-
сеци страната ни е успяла да
привлече подкрепата по въпро-
са от страна на евроинституции-
те на най-високо ниво. Извър-
шени са и няколко проверки на
границата ни - всички със зак-
лючението, че изпълняваме изис-
кванията за Шенген.

"Имаме последно препятствие

- позицията на Нидерландия. Вяр-
вам, че Нидерландия ще застане
на правилната позиция, защото
няма практически аргументи да
се противопостави. Предприех-
ме един фронтален и честен под-
ход, поставяйки всичко на маса-
та и показвайки какво се прави.
Всички инциденти на границата,
включително и трагични, трябва
да са сигнал за европейските ни
партньори, включително и за Ни-
дерландия, че България дава жер-

тви за тяхната сигурност и че
влизането в Шенген подобрява
сигурността, а не обратното. Ко-
гато границите с Гърция и Румъ-
ния станат по-проходими, ние ще
можем да концентрираме допъл-
нителни усилия и да укрепим ох-
раната на българската граница.
Не може страната ни да изпъл-
нява всичките ни задължения, а
гражданите ни да не ползват про-
изтичащите от това права", ко-
ментира Зарков.ç

Крум Зарков
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Събития
” 1789 г. - Генуа продава на
Франция остров Корсика.
” 1829 г. - Съгласно реше-
нията на Лондонската кон-
ференция Турция се задъл-
жава да даде пълна незави-
симост на Гърция.
” 1853 г. - Руският военен
флот унищожава турските
военни кораби в морската
битка при Синоп.
” 1919 г. - Приет е Закон
за търговията със зърнени
храни и с произведенията от
тях, с който се установява
държавен монопол върху из-
носа на зърнени храни от
България.
” 1938 г. - Правителството
на Чехословакия капитулира
и се съгласява да изпълни
подписаното в Мюнхен съг-
лашение между хитлеристка
Германия, Италия, Франция
и Великобритания, което да-
ва право на Германия да
анексира Судетската област
на Чехословакия, с 30 % на-
селение от немски произход.
” 1944 г. - Втората световна
война: с освобождаването на
сръбския град Нови пазар от
Първа армия завършва пър-
вата фаза от участието на
България във Втората светов-
на война на страната на Ан-
тихитлеристката коалиция.
” 1998 г. - 32-годишният
македонски премиер Люб-
чо Георгиевски става най-
младия министър-председа-
тел в света.
Родени
” 1667 г. - Джонатан Суифт,
британски и ирландски писа-
тел
” 1817 г. - Теодор Момзен,
германски историк, поет и
правист
” 1835 г. - Марк Твен, аме-
рикански писател
” 1874 г. - Уинстън Чърчил,
министър-председател на
Обединеното кралство, Нобе-
лов лауреат
” 1954 г. - Ивайло Калоян-
чев, български актьор
Починали
” 1846 г. - Фридрих Лист,
германски икономист
” 1900 г. - Оскар Уайлд, ир-
ландски драматург и поет
” 1955 г. - Александър Бала-
банов, български писател
” 1976 г. - Иван Якубовски,
съветски маршал
” 1984 г. - Дико Илиев, бъл-
гарски фолклорен компози-
тор
” 1997 г. - Петър Ступел, бъл-
гарски композитор

Брутният външен дълг на стра-
ната в края на септември възли-
за на повече от 43,9 млрд. евро
(55,6 от прогнозния брутен вът-
решен продукт - БВП), съобщава
Българската народна банка.

Това е с над 2,8 млрд. евро
(6,9 на сто) повече в сравнение
с края на септември 2021 г. (41,2
млрд. евро, 57,9 на сто от БВП).

В края на септември краткос-
рочните задължения са 8,5 млрд.
евро (19,4 на сто от брутния дълг,
10,8 на сто от БВП) и се увели-

ÁÍÁ: Âúíøíèÿò äúëã íà Áúëãàðèÿ å 43,9 ìèëèàðäà åâðî, èëè 56% îò ÁÂÏ
чават на годишна база с близо
2,2 млрд. евро (34,6 на сто). Дъл-
госрочните задължения възлизат
на повече от 35,4 млрд. евро
(80,6 на сто от брутния дълг, 44,8
на сто от БВП). На годишна ос-
нова те се повишават с 642,5
млн. евро (1,8 на сто).

Брутният външен дълг на сек-
тор "Държавно управление" в
края на септември е близо 8,4
млрд. евро (10,6 процента от
БВП) и на годишна база нараст-
ва със 79,5 млн. евро (1 на сто).

Външните задължения на Цент-
ралната банка са над 2,1 млрд.
евро (2,7 на сто от БВП). Те се
повишават за година с 228,7
млн. евро (12,1 на сто). Външ-
ните задължения на другите па-
рични финансови институции са
повече от 5,9 млрд. евро (7,5
на сто от БВП), като се увелича-
ват от септември 2021 година с
1,5 млрд. евро (35,3 на сто).

Външните задължения на дру-
гите сектори са над 13 млрд. ев-
ро (16,5 на сто от БВП). Те на-

растват със 726,9 млн. евро (5,9
на сто) спрямо същия месец на
миналата година.

Вътрешнофирменото кредити-
ране е в размер на 14,465 млрд.
евро (18,3 на сто от БВП) в края
на септември, което е с 246,4
млн. евро (1,7 на сто) повече
спрямо края на септември 2021
г. То е с най-значителен дял в
структурата на външния дълг -
32,9 на сто към края на септем-
ври 2022 г., при 34,6 на сто го-
дина по-рано.ç

едица от най-извест-
ните лица на левица-
та в България се
обединиха вчера

Èäåÿòà å äà ñå ñúçäàäå ïîëèòè÷åñêè ñóáåêò, êîéòî
äà óâåëè÷è ïðåäñòàâèòåëñòâîòî íà ëåâèòå õîðà

Çíàêîâè ôèãóðè â ëåâèöàòà
ñå îáÿâèõà çà åäèíåíèå

нужда от сигурна левица,
както и нужда от "самоп-
ризнаване на грешките
без самоизтезнание" и
влизането на млади
професионално реализи-
рани хора в лявото.

На поканите се отзова-
ха президентът (2012 -
2022 г.) Георги Първанов,
лидерът на АБВ Румен
Петков, на "Движение 21"
Татяна Дончева, на "Изп-
рави се" Мая Манолова,
на "Нормална държава" -
Георги Кадиев, на партия
МИР - Симеон Славчев,
Александър Паунов от
Комунистическата партия
на България, Минчо
Христов от "Движение на
непартийните кандидати".
От предварително покане-
ните не присъства лиде-
рът на "Прогресивна
линия" Красимир Янков,
но пък дойде бившият
лидер на "Евролевицата"
Александър Томов.

В залата бяха и редица
членове на НС на БСП,
сред които Светлана
Шаренкова, Петър Мутаф-
чиев, бившите леви ми-
нистри Емилия Масларо-
ва, Ангел Найденов, бив-
шият председател на
парламента Георги Пирин-
ски, известни лица от
БСП като Ненчо Темелков,
Валери Жаблянов, Дора
Янкова, Георги Божинов,
Кирил Добрев, Явор
Куюмджиев, Жельо Бой-

чев. Бившите лидери на
партията Сергей Станишев
и Михаил Миков обаче не
дойдоха.

"В тази зала през
януари 2001 г. подписахме
споразумението за Нова
левица. Надскочихме
последиците от една
стогодишна война между
социалисти и социалде-
мократи", припомни в
речта си Георги Първанов.
Той призова да не се
разделя създаването на
нов проект от разговорите
за лява идея. "Те иззеха
думата левица и я опоро-
чиха. Мисля, че ние сме
дали принос тя да се
реализира", каза той.
Според него левицата у
нас се нуждае от дълбока
трансформация. Първанов
призова участниците да
направят силна коалиция
сега, защото след 3 - 4
избора "ние ще сме под
чертата". Първанов инди-
ректно отхвърли призива
на лидера на БСП Корне-
лия Нинова за завръщане
в БСП на напусналите
партията през годините.

Мая Манолова поиска
нов ляв субект, със или
без БСП на Нинова, който
да излезе с общи канди-
дати и общи листи на
парламентарните и мест-
ните избори. Според нея
доверието в левицата е в
реанимация.

Мая Манолова обяви,

че "доверието в левицата
е в реанимация и всеки
от присъстващите има
дълг за нейното реабили-
тиране". Тя каза, че сре-
щата е стъпка в правилна-
та посока, но че това
няма да стане само с
декларации, патос и
пламенни речи.

По думите й е нужен
рестарт на левицата,
защото лявото е в кома.
"Ръководството на БСП се
превърна в частен клуб, в
шепа послушковци, които
търсят реализация. Всъщ-
ност социалистическата
партия е хилядите честни
и работливи хора, отдаде-
ни на лявата идея. БСП се
занимава с хартиената
бюлетина и окопаването
на властта и коленичи
пред ГЕРБ и ДПС с пос-
ледните изяви в парла-
мента", заяви Манолова.
"БСП е приватизирана",
заяви тя и добави, че в
парламента десните
мислят за Украйна, а
левите за Нинова.

Трябва да се върви към
нов субект, заяви Татяна
Дончева. Според нея
трябва да се анализира
опитът на десницата. С
колкото и партии да
обрасне БСП - няма да
доведе до нищо, смята тя.
Според нея "БСП ще
продължи да пада надолу
като воденичен камък,
барабар с нас".ç

оналния съвет на БСП
Костадин Паскалев в НДК
се проведе кръгла маса
под надслов "Лява Бълга-
рия - идеи, политики,
единение". Тя беше орга-
низирана от членове на
БПС и представители на
левицата, напуснали
столетницата през години-
те. Зала 7 на НДК се
оказа тясна, за да побере
множеството леви хора,
които за пръв път от
години се събират заедно,
за да търсят пътища за
единение на фона на
катастрофалните резулта-
ти на основната лява
партия - БСП, на послед-
ните избори.

"Даваме си сметка, че
основният проблем пред
нас ще бъде доверието.
Въпросът е ще успеем ли
да увеличим доверието
към левицата. Идеята е да
се създаде работеща
организационна структура,
която да е в състояние да
увеличи политическото
представителство на
левите формации, изпад-
нала в тежка криза през
последните години. Това
не е учредително събра-
ние. Няма предварителни
решения. Тук не се избира
лидер", с такива думи се
обърна към присъстващи-
те домакинът и член на
НС на БСП Костадин
Паскалев. Паскалев обяви
още, че България има

Р
около идеята за единение
на привържениците на
социалистическата идея,
за да се спрат процесите
на спад на доверие към
лявата идеология. По
покана на члена на Наци-

Снимка БГНЕС

Знакови за левицата в България лица са събраха заедно за пръв път от години, за да търсят изход от кризата в лявото пространство.
Инициатори на срещата бяха представители на БСП, начело с Костадин Паскалев
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Äúðæàâàòà îñòàâà áåç ìåäèöèíñêè
õåëèêîïòåðè, 1 ìëí. ëåâà çà àäâîêàòè íà ÁÁÐ

България остава единст-
вената страна в ЕС без ме-
дицински хеликоптери зара-
ди некадърните, безотговор-
ни и даже престъпни дейс-
твия на "Продължаваме
промяната". Причината да
пропадне обществената по-
ръчка за хеликоптерите е,
че "Продължаваме промя-
ната" е заложила в нея за-
вишени изисквания, но на
ниска цена.

Това написа във Фейс-
бук лидерът на "Има такъв
народ" Слави Трифонов:

"Всъщност, какъв Евро-
пейски съюз? Медицински
хеликоптери имат и в Се-
верна Македония, която не
е в Европейския съюз, но
която пък България пусна
да преговаря за Европейс-
кия съюз.

Помня с какви фанфари
бившият министър-предсе-
дател Кирил Петков обяви
обществената поръчка за
тези хеликоптери.

Нещо повече - Петков
даже създаде и цяло дър-
жавно дружество, което да

Ïðåäè äà ñòàíå øåô íà ïðåìèåðñêèÿ
êàáèíåò â ÷åòâîðíàòà êîàëèöèÿ, Ëåíà
Áîðèñëàâîâà èìàëà äîãîâîð çà ìåñå÷íî
âúçíàãðàæäåíèå îò 13 690 ëâ., èëè íàä
164 õèë. ëåâà ãîäèøíî áåç ÄÄÑ,
òâúðäÿò îò ÃÅÐÁ-ÑÄÑ

отговаря за спешната ме-
дицинска помощ по възду-
ха. И после назначи за ди-
ректор на дружеството де-
путат от своята партия. Ге-
орги Гвоздейков се казва.
И държавното дружество си
има име - "Хелимед Сърви-
сис". Голям сървисис пада
- без нито един хеликоптер.

Сега дружеството си ос-
тана, но хеликоптерите ги
няма. Единственият канди-
дат за поръчката - итали-
анската компания "Леонар-
до", е обявила, че може да
осигури 6-те медицински хе-
ликоптера за 123,3 милио-
на лева. Но Министерство-
то на здравеопазването,
ръководено тогава от "Про-
дължаваме промяната", е
обявило, че не дава пове-
че от 102.5 милиона лева.

И какво излиза? За тия
хора животът и здравето на
българите не е най-важно-
то и най-безценното нещо.
За тия хора животът и
здравето ни не струва до-
ри 123 милиона лева. Жи-
вотът и здравето ни стру-

ват точно 102,5 милиона ле-
ва. И нито стотинка пове-
че", написа шоуменът и ли-
дер на ИТН.

Също вчера стана ясно,
че във връзка с изнесена-
та публично информация,
базирана на парламентар-
ни отговори на министъра
на иновациите Александър
Пулев, относно подготвян
и прекратен от Управител-
ния съвет облигационен за-
ем от Българската банка за
развитие (ББР) в размер на
1 млрд. лв., Министерство-

то на иновациите и расте-
жа информира следното:

"Изнесената публично
информация за подготвяна-
та през 2021 г. облигаци-
онна емисия на ББР в раз-
мер на 1 млрд. лв. отгова-
ря на истината. На истина-
та отговарят и твърдения-
та за изплащане на адво-
катски и консултантски хо-
норари по сделката в раз-
мер на близо 1 млн. лв.,
макар че облигационната
емисия не е реализирана.

Припомняме, че преди 2

дни на брифинг на ГЕРБ ста-
на ясно следното:

На 11 май 2021 г., ден
преди влизането в сила на
указа на президента и без
да има такова законово
право, Кирил Петков се е
представял за министър на
икономиката и е депозирал
документи в БНБ, с които
е поискал одобрение на но-
ви членове на Надзорния
съвет на Българската бан-
ка за развитие.

В нарушение с норми-
те, таксата в БНБ е била
платена от личната му
сметка, като в деклараци-
ята са посочени неверни
данни, обяви Деница Саче-
ва от ГЕРБ.

"В серия интервюта след
това Петков твърди, че бан-
ката не е подпомагала
средни и малки предприя-
тия, което е лъжа, защото
се вижда, че общо клиен-
тите на банката са били
18 500, основно МСП, като
в бройката не се включват
фирмите, подкрепени по
мярката за COVID-19 - око-
ло 2000 малки предприятия.

От партията твърдят, че
бившият шеф на кабинета
на Петков Лена Борисла-
вова имала договор за ме-
сечно възнаграждение от
13 690 лв., или над 164 хил.
лева годишно без ДДС. При
това без допълнителни раз-
носки и с допълнително до-
говорени по 274 лв. на час.ç

Ñâðúõïå÷àëáèòå íà åíåðãèéíèòå êîìïàíèè ùå ñå
îáëàãàò ñ 33%, ðåøè áþäæåòíàòà êîìèñèÿ â ÍÑ

Свръхпечалбите на енергийни-
те компании ще се облагат с 33%,
реши на второ четене бюджетна-
та комисия в парламента, съоб-
щи БНР.

Мярката е временна и се въ-
вежда според европейска дирек-
тива. Тя е насочена към подпома-
гане на най-уязвимите групи, за-
сегнати от високите цени на го-
ривата.

За да бъде окончателно одоб-
рена, тя трябва да бъде гласувана
и в пленарната зала. Тепърва ще
стане ясно как точно събраните
средства от облагането ще бъдат
насочени към целевите групи.

Междувременно депутатите
обсъждат на първо четене т. нар.
удължителен закон, с който се за-
пазват основните финансови па-
раметри от тази година и за 2023
г. до сформирането на редовен
кабинет и приемането на нов бю-
джет. Въпреки недоволството на
синдикатите, в текстовете е за-
писано, че се запазва размерът
на минималната работна заплата
от 710 лева догодина. Максимал-
ният осигурителен праг остава
3400 лева, а пенсиите ще бъдат

ПриЗЕМЯване
Êîãàòî íå òå óáèâàò,
ñàíêöèèòå òå ïðàâÿò ïî-ñèëíè!

Санкционираната с "девети
пакет" Русия приема бюджет - за-
ложената инфлация е 5 процен-
та?! При над 20 процента в сан-
кциониращия ЕС?!

- Пусна на вода най-големия
ледоразбивач в света.

- Преди дни пусна под вода
най-тихата, респективно невиди-
ма, подводница в света.

- Започна серийно производ-
ство на междуконтиненталната
ракета "Сармат", която може да
носи 10 ядрени бойни глави с
общо тегло над 100 тона и обсег
18 000 км - това гарантира си-
гурността на държавата за 50 г.
напред.

- Вече почна серийно произ-
водство на собствен безпилот-
ник "Добриня", дело на концерна
"Алмаз-Антей". Вдига 120 км в
час, лети на 3 километра висо-
чина, на автопилот е до 20 км.

- Презентира безпилотен "Ка-
маз" - електрокамион. Шофира
го изкуствен интелект, местно
производство.

- Представи и последното си
изобретение, ръководено от из-
куствен интелект-комбайн.

- Откри мост-магистрала над

река Амур към Китай. Шокиращ
товаропоток.

- Сключи договор с Иран за
гигантски добив на газ.

- Възобнови производството
на легендарния си "Москвич" с ки-
тайски дизайн.

- Шашардисва НАТО с неиз-
черпаемия си ресурс от високо-
точни ракети със свои собствени
чипове. Прогнозите на натовски-
те експерти бяха руските ракети
да свършат към края на пролетта.
Вече сме края на годината.

- Размаза световното господ-
ство на колективния Запад, поли-
тически и военно. Скоро и фи-
нансово. Ресурсно го е размаза-
ла от векове.

САЩ и ЕС не вдянаха ли, че с
малоумните санкции Западът  по-
могна на Русия да стане незави-
сима. Свободна.

Сила, на която симпатизират
Африка, Латинска Америка, Азия,
милиони европейци.

Когато едни санкции не могат
да те убият, те правят по-силен.

Николай БЕЛАЛОВ
От Фейсбук

(Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)

осъвременени по швейцарското
правило от 1 юли с 12 на сто,
ако няма нов приет закон.

В първото изказване по съ-
щество по темата Венко Сабру-
тев от "Продължаваме промяна-
та" обвини служебния кабинет, че
замразява доходите на хората:

"Служебният кабинет на пре-
зидента Радев отказва да изпъл-
ни конституционните си задълже-
ние да изготви и внесе в Народ-
ното събрание нов държавен бю-
джет за 2023 г. Бюджет, който да
отговаря на новата макроиконо-
мическа и геополитическа обста-
новка".

В залата присъстваха преми-

ерът Гълъб Донев, вицепремиерът
Лазар Лазаров и министърът на
финансите Росица Велкова.

Извънредното заседание на НС
започна с 30-минутно закъснение
- с почивка, през която се даде
възможност на премиера Донев
и на двамата министри да дойдат
в парламента.ç
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Á
ългария и Турция
започват работа за
намаляване на
времето при пре-
минаване на влако-
вете през гранич-

ните пунктове. Това стана
ясно по време на среща
между вицепремиера по
икономическите политики
и министър на транспорта
и съобщенията Христо
Алексиев с генералния
директор на Турските
държавни железници
Хасан Пезюк.

В рамките на дискусия-
та двете страни изразиха
общо мнение, че е от
съществено значение
увеличаването на стоко-
оборота, което ще доведе
до развитие на икономи-
ките на България и Тур-
ция.

Áúëãàðèÿ è Òóðöèÿ çàïî÷âàò ðàáîòà çà íàìàëÿâàíå
íà âðåìåòî ïðè ïðåìèíàâàíå íà âëàêîâåòå ïðåç
ãðàíè÷íèòå ïóíêòîâå
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В разговорите с турска-
та делегация заместник-
министърът на транспорта
и съобщенията Красимир
Папукчийски подчерта, че
е необходимо приоритетно
да се даде тласък на
интермодалните влакове,
което ще позволи рента-
билност в сроковете на
доставки. Той апелира за
ускоряване на дейностите
по проекта за трансгранич-
ното сътрудничество и
транспортният коридор по
направлението изток-запад.

"В момента двете
железопътни администра-
ции на България и Турция
работят за увеличаване до
двадесет и четири влака
на денонощие, преминава-
щи през граничните прехо-
ди", каза Папукчийски.

Заместник-министърът

Броят на организи-
раните индустриални
зони (ОИЗ) в Турция
достигна 379. Турското
министерство на про-
мишлеността и техно-
логиите съобщи, че е
одобрен протокол за
създаването на още ед-

През периода яну-
ари-октомври тази го-
дина износът на про-
мишлени стоки от Тур-
ция достигна рекорд-
ните 154,23 млрд. до-
лара. Това съобщиха
пред Анадолската аген-
ция от Съюза на турс-
ките износители (TI

.
M).

По данни на Съю-
за това число е с
12,1% по-високо от из-
носа на промишлени
продукти през първи-
те десет месеца на
миналата година.

Рекордно високи
стойности на износа
бяха постигнати в 11
от 16-те сектора на
турската промишле-
ност.

През периода яну-
ари-октомври износът
на селскостопански
продукти от Турция
достигна рекордните
27 млрд. и 525 млн. до-
лара, съобщава Ана-
долската агенция.

Въпреки свиване-
то на световната ико-
номика и продължа-
ващите геополитичес-
ки рискове Турция
продължава да чупи
рекорди по износ .
Турските компании
продължават да се
стремят към чуждест-
ранните пазари и да
търсят начини за сът-
рудничество, като по
този начин доприна-
сят за растежа на из-
носа.

По данни на Съюза
на турските износите-
ли общият износ на

Повече от 2,7 ми-
лиона сделки са склю-
чени на турския пазар
на недвижими имоти
за 10 месеца.

През 10-те месеца
на тази година в Тур-
ция са сключени 2 705
175 сделки за покуп-
ко-продажба на нед-
вижими имоти, а съб-
раните данъци възли-
зат на 31 милиарда
374 милиона 314 хиля-
ди 564 турски лири. Те-
зи данни бяха цитира-
ни от Анадолската
агенция, позовавайки
се на Главната дирек-
ция за поземлен ре-
гистър и кадастър към
Министерството на
околната среда, гра-
доустройството и кли-
мата на Турция.

През октомври са
сключени 274 552
сделки за продажба
на недвижими имоти,
което е с 6% по-мал-
ко в сравнение със
септември ,  когато

отбеляза, че новият
железопътен граничен
преход между България и
Турция, по линията Ямбол
- Лесово - турска грани-
ца, ще отговори на нуж-

дите на пазара и ще
облекчи трафика през
съществуващия железопъ-
тен преход Свиленград -
Капъкуле. Той посочи, че
българската страна рабо-

ти активно по модернизи-
рането на железопътната
инфраструктура по нап-
равлението сръбска
граница - София - Плов-
див - турска граница.

Броят на индустриалните зони
в Турция достига 379

Износът на промишлени стоки
надхвърля 150 млрд. долара

В същото време де-
лът на промишлените
продукти в общия из-
нос на Турция достига
73,6%.

Лидери по отноше-
ние на  покупките
на продукти от раз-

на индустриална зона
в окръг Гьокчебей в се-
верозападната провин-
ция Зонгулдак.

С 34-те ОИЗ с аг-
рарна насоченост,
включени в баланса на
турското Министерство
на земеделието и гори-

те, общият брой на ин-
дустриалните зони в
страната достигна 379,
отбелязва Анадолската
агенция. В същото вре-
ме Министерството на
промишлеността на
Турция одобри действи-
ето на 345 ОИЗ.

Истанбул е лидер на пазара
на недвижими имоти

броят на сделките с
недвижими имоти е
бил 292 953.

Най -голям брой
сделки за покупко-
продажба са сключе-
ни в Истанбул - 329

057. Следват Анкара
със 169 965 души, Из-
мир със 137 213 души,
Анталия със 103 761
души, Бурса с 97 846
души и Коня с 82 698
души.

лични сектори на тур-
ската промишленост
през периода януари-
октомври 2022 г. са
Германия, Италия, Ни-
дерландия, Обедине-
ното кралство, САЩ и
ОАЕ.

Износът на селскостопански
продукти достига рекордни нива

страната за периода
януари-октомври се е
увеличил с 15,4% в
сравнение със същия
период на миналата
година - до 209 мили-
арда и 450 милиона до-
лара.

При това доставки-
те на турски селскос-
топански продукти в
чужбина през отчетния
период са достигнали
27 милиарда и 525 ми-
лиона долара, което е
рекорден износ за от-

расъла в историята на
страната.

Като цяло износът
на селскостопански
продукти нараства със
17,3% в сравнение с
предходната година, а
делът им в експортна-
та кошница на Турция
възлиза на 13,1%.

Износът на зърне-
ни и бобови култури,
маслодайни семена и
продукти от тях надх-
върля 9 млрд. щатски
долара.
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урция ускорява
стъпките си за
осъществяване на
целта да се пре-
върне в търговски

Ò

Òóðöèÿ ñå ïîäãîòâÿ çà ãàçîâ õúá

център, тъй като на
нейната територия са
седем международни
газопровода, четири
съоръжения за втечнен
природен газ (ВПГ) и
плаващи съоръжения за
съхранение и регазифи-
кация (FSRU) и има
предимството да разпо-
лага с единствения
регионален организи-
ран пазар на природен
газ в рамките на енер-
гийната борса в страна-
та - Energy Exchange
Istanbul (EX-IST).

Турция ще завърши
пътната си карта до
края на годината в опит
да осъществи тази
дългогодишна цел, заяви
министърът на енергети-
ката и природните
ресурси Фатих Донмез.

Обширната инфраст-
руктура за природен
газ в страната подпома-
га не само вътрешната
енергийна сигурност, но
и европейската енер-
гийна сигурност.

Един от пътищата, по
които руският газ дос-
тига до Европа, е чрез
газопровод, "Турски
поток", който се състои
от два тръбопровода. С
общ капацитет от 31,5
милиарда кубически
метра (млрд. куб. м),
всяка линия има годи-
шен капацитет от 15,75
млрд. куб. м. Първата
доставя газ за Турция, а
другата - за Европа.

Тръбопроводът, който
започва от руския бряг,
преминава на 930 км
през Черно море и
стига до брега в района
на турска Тракия.

"Сини поток", мина-
ващ също по дъното на
Черно море,  има капа-
цитет да пренася 16
млрд. куб. м природен
газ годишно от Русия до
Турция. Той също е част
от инфраструктурата,
която може да доприне-
се страната да придо-
бие статут на газов хъб.

Магистралният прено-
сен газопровод Руска
федерация - Турция, по
който понастоящем
няма никакви потоци и
който се простира на
845 км от Малкочлар на
българската граница до
крайната си дестинация
в Анкара, предлага
потенциал за отваряне
на вратата към Европа.

Вътрешен добив
на газ и потенци-
ални находища
в региона
Като един от ключо-

вите проекти през
последните няколко
години, Трансанадолски-
ят газопровод (ТАНАП)
транспортира природен
газ от находището
"Шах Дениз-2" в Кас-
пийско море, както и от
други находища в юж-
ната част на Каспийско
море до Турция и до
Европа, като се свърз-
ва с Трансадриатичес-
кия газопровод
на турско-гръцката
граница.

ТАНАП, започващ от
грузинско-турската
граница, изминава 1811
км през 20 провинции,
за да доставя 6 млрд.
куб. м газ годишно за
Турция и 10 млрд. куб.
м за Европа.

Тръбопроводът е
проектиран да доставя
31 млрд. куб. м. и в
момента продължава
работата за увеличава-

не на този капацитет до
възможно най-високото
ниво.

В Турция се намира и
газопроводът Баку -
Тифлис - Ерзурум. Дого-
ворът за пренос на газ
по този тръбопровод
обаче беше прекратен
миналата година. Въп-
реки това газопроводът
би могъл да бъде отво-
рен отново, за да пое-
ме допълнителните
количества от Азербай-
джан към Турция.

Главният преносен
газопровод на Източна
Анадола е с дължина
1491 км и капацитет за
пренос на 10 млрд. куб.
м годишно.

Започналият да функ-
ционира през 2007 г.
газопровод "Турция -
Гърция" позволява
пренос на природен газ
от Турция до Гърция.

Наред с международ-
ните проекти за приро-
ден газ, които доприна-
сят за енергийната
сигурност на региона,
през първото тримесе-
чие на 2023 г. Турция ще
започне добив от ново-

откритото газово нахо-
дище в "Сакария" в
Черно море.

В находището "Сака-
рия" един от сондажни-
те кораби на страната,
"Фатих", откри 540
млрд. куб. м природен
газ, а сондажите в
черноморския регион
все още продължават.

През следващите
години Турция може да
действа и като канал
между съседните дос-
тавчици от Източното
Средиземноморие,
Туркменистан и Ирак,
за да получат достъп до
европейския пазар.

Трето съоръже-
ние FSRU в процес
на изграждане
Турция е защитена до

известна степен от най-
тежките последици от
световната енергийна
криза благодарение на
своите терминали за
прием на втечнен при-
роден газ и FSRU,
които позволяват
гъвкавост в доставките

на природен газ.
Първото съоръжение

за ФСПУ в страната,
базирано в Измир и
експлоатирано от Etki
Liman, има капацитет
да осигурява 20 млн.
куб. м природен газ на
ден за газопреносната
мрежа на страната.

FSRU "Ертугрул Гази",
с капацитет от 170 000
куб. м и годишен капа-
цитет за регазификация
от 2,5 млрд. куб. м, е
един от най-новите
проекти на страната,
който допринася за
енергийната сигурност
чрез осигуряването
на 28 млн. куб. м газ
дневно.

"Мармара Ерглиси"
FSRU, разположен в
района на Тракия, може
да получава до 37 млн.
куб. м газ дневно чрез
трите си танкера.

Продължава строи-
телството на съоръже-
нието Сарос FSRU,
което се смята за клю-
чово за сигурността на
доставките в региона
на Мармара.

20% от годишно-
то търсене на газ
в хранилището
Съхранението на газ

играе все по-голяма
роля за енергийната
сигурност с разширява-
нето на съоръженията.

Първото газово хра-
нилище в страната -
подземното съоръжение
за природен газ в
Силиври - вече разпо-
лага с капацитет за
съхранение на 4,6 млрд.
куб. м годишно.

Подземното съоръже-
ние за природен газ
"Соленото езеро", раз-
положено в централно-
анадолската провинция
Аксарай, в момента
съхранява 1,2 млрд.
куб. м природен газ
годишно.

Планира се до 2023 г.
капацитетът да бъде
увеличен до 5,4 милиар-
да кубически метра.

С увеличаването на
капацитета на съоръже-
нието в Соленото езеро
двете подземни храни-
лища заедно ще позво-
лят да се задоволяват
20% от годишното тър-
сене на газ в страната.

Миналата година
консумацията на приро-
ден газ в Турция достиг-
на 60 милиарда куби-
чески метра.
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чите и ушите на
целия свят бяха
насочени към
Анкара. Всички
възлагаха надежди

на посредничеството,
осъществявано от пре-
зидента Реджеп Тайип
Ердоган, за разрешава-
не на зърнената криза.
И очакваното изявление
дойде от самия него.
Добрата новина беше
оповестена на света по
време на заседанието
на групата на управля-
ващата Партия на спра-
ведливостта и развитие-
то (ПСР) от самия Ердо-
ган:

"Сега към новата
добра новина... След
срещата ми с руския
президент Владимир
Путин, днес ще се срещ-
на и с украинския пре-
зидент Володимир Зе-
ленски. Руският минис-
тър на отбраната Сергей
Шойгу се обади на
нашия министър на
националната отбрана
Хулуси Акар и заяви, че
доставките на зърно ще
продължат както преди".

Тайната на двете
последователни дипло-
матически победи в
решаването на зърнена-
та криза всъщност се
крие в тези две изявле-
ния:

"Ще продължим в
съответствие със спора-
зумението между Орга-
низацията на обедине-
ните нации и Турция по
Черноморското споразу-
мение за доставка на
зърно".

"Ердоган е лидер,
който държи на думата
си. Да се споразумееш
с него може да бъде
трудно. Въпреки това,
след като се споразуме-
ем и си стиснем ръцете,
той държи на обещание-
то си. От това зависи и
изборът на Турция за
нов разпределителен
център за природен газ."

Първото изречение
принадлежи на украинс-
кия лидер Зеленски,
докато второто е изре-
чено от руския прези-
дент Путин.

Помислете, че двама-
та лидери стоят на
противоположните
страни на една война и
една от редките им
общи точки е положи-
телното им отношение
към Турция.

Çúðíåíà êðèçà: Òóðöèÿ
îòíîâî íàääåëÿâà

Предишна победа тигнаха световния пазар
през турските проливи.
Точното число е, че
благодарение на спора-
зумението с 408 кораба
са превозени 9,2 милио-
на тона зърно. Около
47% от доставеното
зърно отиде в Европа,
20% - в Азия, 16% - в
Турция, 13% - в Африка,
и 4% - в Близкия изток.

Ердоган за пореден
път получи висока оцен-
ка за посредническата
си роля. В този период,
когато хранителната
инфлация разтърси
целия свят, той се пре-
върна в надеждата на
милиони хора, които се
бореха да сложат хляб
на масата си.

Но един атентат
отново насочи всички
погледи към Анкара.

Споразумението беше
спряно от Русия на 29
октомври. Москва обяви
решението си пред
света със следното
изявление: "Движението
по коридора за сигур-
ност, определен от
Черноморската инициа-
тива, е преустановено
до изясняване на ситуа-
цията във връзка с
терористичния акт на
Украйна срещу военни и
граждански кораби в
Севастопол на 29 октом-
ври".

След това изявление
на Русия Анкара винаги
е била дипломатически
активна и е действала
ефективно чрез совал-
ковата дипломация.
Както президентът
Ердоган, така и външни-
ят министър Мевлют

Чавушоглу и министърът
на отбраната Акар
провеждаха интензивни
консултации със стра-
ните.

Диалог между
Ердоган и Путин

Може би най-важният
от тези контакти беше
между Ердоган и Путин,
както можеше да се
очаква. След телефон-
ния разговор междуна-
родната преса следеше
внимателно изявления-
та, направени както от
Кремъл, така и от Анка-
ра. По време на среща-
та Ердоган предаде на
Путин, че е уверен, че
ще установят сътрудни-
чество по отношение на
доставките на зърно,
така че да бъде решен
проблемът.

Това се случи. Часове
след тази среща прези-
дентът Ердоган обяви
пред световната общ-
ност, че сътрудничество-
то е установено. С други
думи, Турция отново се
превърна в надеждата
на света и успя да
отговори на световните
очаквания.

Сред всички изявле-
ния, направени по вре-
ме на дипломатическите
совалки, си струва да
се подчертаят следните
думи на Акар: "Кораби-
те, които напуснаха
украинските пристани-
ща, продължават пътя
си. Няма никакъв проб-
лем по отношение на
корабите под турски
флаг, които напускат
тези пристанища".

Представете си само,
че докато целият свят
се замисляше за въз-
можните последици в
случай на задълбочава-
не на зърнената криза,
турските кораби продъл-
жаваха да превозват
зърно дори в разгара на
кризата. Защо? Защото
това, че си могъща
държава, води след
себе си такива изисква-
ния.

Русия и Украйна произвеждат 1/3 от световното зърно

Благодарение на Турция Европа отново получава зърно

Нека се върнем към
началото, за да разбе-
рем днешната победа.
Вероятно си спомняте,
че споразумението за
превоз на зърно, осъ-
ществено под координа-
цията на Анкара, за
транспортирането на
десетки хиляди тона
зърно, заседнало в
силозите в Украйна, към
света, беше подписано
между Украйна, Русия,
Турция и ООН на 22 юли
в Истанбул под егидата
на президента Ердоган.
Чрез координационния
център в Истанбул
стотици кораби, превоз-
ващи зърно, отплаваха
от Черно море със
споразумението между
Русия и Украйна и дос-

Хилал КАПЛАН
е журналист и колум-

нист. Каплан е член на
борда на директорите на

TRT, националната
обществена телевизия
на Турция. Неговият

анализ е публикуван в
"Дейли Сабах"
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лед края на Студе-
ната война народи-
те по света започ-
наха голямо търсе-
не на посоки. САЩ

не можаха да установят
новия световен ред сами
и не успяха да останат
органът, който да охраня-
ва света. От една страна,
Китай продължава да се
издига стъпка по стъпка.
От друга страна, Русия
продължава да създава
главоболия на Запада. В
края на краищата държа-
вите с голямо население
като Индия, Индонезия,
Турция, Мексико и Брази-
лия продължават да
растат.

Всяка държава по
света търси съюзи, за да
осигури защита на своите
народи, а оттам и баланс
на силите. Настоящите
бързи и небалансирани
промени в света предс-
тавляват значителна
заплаха за Турция поради
нейното геополитическо
положение, но също така
предлагат възможности
като регионална сила.

Поради своето геопо-
литическо положение и
характер, Турция е една
от първите държави,
които осъзнават тази
промяна на баланса. И
като се отказа от всички
класически политики от
периода, Анкара избра да
води многостранна,
многоаспектна външна
политика, за да постави
бъдещето си на здрава
основа и да установи
нова парадигма на външ-
ната политика и сигур-
ността.

Когато се сблъска със
заплахата от терористич-
ната групировка ПКК и
ДАЕШ във войната в
Сирия, Анкара реши да
запълни празнина в
своята отбранителна
система. Турция, съюзник
в НАТО, не се поколеба
да установи диалог с
Русия по стратегически
въпрос и закупи система-
та за противовъздушна
отбрана с голям обсег С-
400 за защита, особено
срещу ракетни нападения.

Политиците, които
практикуват класическата
парадигма, особено
турската опозиция, труд-
но разбират и оценяват
усилията на управляваща-
та Партия на справедли-
востта и развитието
(ПСР) и способността й
да възприема промяната
на парадигмата. Анкара
пренареди отношенията
си не само с Русия, но и
в Близкия изток. По-
специално съюзът с

Либия показа как може
да се промени глобалният
баланс.

От друга страна, Тур-
ция поддържаше силни
търговски и политически
отношения с Европейския
съюз, като същевременно
се опитваше да запази
връзките си със САЩ на
определено ниво.

Сияйната звезда
В резултат на своята

независима, балансирана,
последователна и проак-
тивна външна политика,
изграждана в продълже-
ние на десетилетие, с
руско-украинската война
Турция се превърна в
блестяща звезда на
световната сцена. Когато
войната започна, запад-
ните държави наложиха
ембарго на Русия. Турция
беше единствената дър-
жава в света, която

заяви, че ще продължи
отношенията си с Русия,
като същевременно
намираше руската окупа-
ция в Украйна за неспра-
ведлива. Нито една от
страните с проруска
позиция, като Индия,
Иран, Саудитска Арабия и
Китай, не успя да изиграе
подобна роля между
Русия и Запада.

Многостранната дипло-
мация на Турция и неут-
ралната й позиция по
време на войната доведо-
ха до едновременни
аплодисменти за Ердоган
от руснаците и украинци-
те по време на прегово-
рите в Долмабахче, което
не беше типична сцена в
световната политика.

Разрешаване на
зърнената криза

Русия и Украйна заед-
но доставят 30% от све-

товното зърно. Когато
войната попречи на
износа на двете страни
да достигне до техните
експортни пазари, онеп-
равданите страни по
света бяха тласнати към
ръба на глада. Светът си
отдъхна дълбоко, когато
страните сключиха първо-
то споразумение за
зърно със съдействието
на президента Ердоган в
присъствието на генерал-
ния секретар на ООН
Антонио Гутериш. Когато
отново избухна нова
продоволствена криза,
Ердоган разговаря с
руския президент Влади-
мир Путин и разкри
важни ключове за реша-
ване на проблема и най-
накрая успя да върне
споразумението за зърно-
то в правия път.

Надеждното, безприст-
растно, ефективно и

успокояващо отношение
на Турция към всички
страни във външната
политика изигра същест-
вена роля за разрешава-
нето на зърнената криза,
размяната на затворници
и достъпа на руските
граждани до Европа и
европейските институции
за установяване на диа-
лог с Русия.

Смятам, че ако тези
критични стъпки, предп-
риети днес, станат осно-
ва за мирни преговори
между Украйна или
западните държави и
Русия в бъдеще, Турция
ще бъде тази, която
отново ще изиграе роля.
Поради тази причина
западните държави и
Русия се нуждаят от
благоразумно отношение
от страна на Турция в
рамките на този период
от време. Руско-украинс-
ката война разкри роля-
та на Турция като регио-
нална сила и дипломати-
ческия и лидерски капа-
цитет на Ердоган.

Този капацитет трево-
жи терористичните орга-
низации и опозицията,
като същевременно е
надежда за световен
мир.

Èõñàí Èõñàí Èõñàí Èõñàí Èõñàí ÀÊÒÀØÀÊÒÀØÀÊÒÀØÀÊÒÀØÀÊÒÀØ,,,,,

председател на управи-
телния съвет на изследо-

вателската компания
GENAR. Той е преподава-

тел в Катедрата по
комуникации в Истанбул-
ския университет "Меди-

пол". Анализът му е
публикуван

в "Дейли Сабах".

Ердоган и Путин са двамата най-силни европейски лидери

Русия помогна на Турция да се сдобие със съвременни зенитни ракети С-400, които САЩ й отказваха
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ултурното развитие
на хората може да
се проследи чрез
инструментите,
които са изобрети-

ли, произведенията на
изкуството и литература-
та и дори хранителните
им навици. Разбира се,
има много други елемен-
ти, чрез които може да
бъде проследено това
развитие, но най-интерес-
ните от тях са гробниците
и надгробните плочи.
Гробниците предоставят
много информация за
миналото на Анадола.
Мъртвите, погребвани в
къщите в Чаталхойюк,
надгробните могили на
фригийците, скалните
гробници от елинистичес-
кия период, гробището на
Ахлат от селджукските
турци ни предлагат много
важна информация. Ето
защо днес ще разкажем
за гробището на Ахлат,
което е най-голямото
турско-ислямско гробище
в света.

Ахлат е община на
окръг Битлис и се намира
на брега на езерото Ван,
най-голямото езеро в
Турция. Историята на
града датира деветстотин
години преди Христа.
Това е място, което
винаги е било населявано
поради мекия си климат и
водните си ресурси.
Областта е била управля-
вана от Византия, сел-
джукските турци, монго-
лите, арабите и Османс-
ката империя. През
Средновековието Ахлат
става един от трите най-
големи града на ислямс-
ката цивилизация.

Ахлат е едно от най-
старите турски селища.
Най-добрите образци на
селджукската и османска-
та гражданска архитекту-
ра могат да се видят в
куполите, гробниците,
мостовете и джамиите.
Но градът привлича
внимание и с историчес-
ките си надгробни плочи.
Те са включени в предва-
рителния списък на
ЮНЕСКО за световно
наследство .

Тъй като Ахлат е сели-
ще между две вулканични
планини, туфът (това са
скали от вулканичен или
утаечен произход - бел.
ред.) често се използва в

архитектурата. Надгробни-
те плочи също са израбо-
тени от туф. Гробовете и
надгробните плочи са
сред важните елементи,
които отразяват турската
култура през Средновеко-
вието, тъй като съдържат
определена информация
за традициите, изкуството
и ежедневието на общест-
вото. Освен това върху
надгробните плочи са
отразени и мисли и
вярвания за смъртта и

живота след смъртта.
Гробището на Ахлат

предоставя и важна
информация за ранната
турска гробищна архитек-
тура. Това е музей на
открито с над осем
хиляди надгробни плочи.
Размерите на тези мону-
ментални останки са
значително по-големи от
обичайните гробове.
Някои плочи са високи
над метър и половина, а
има и такива, които

наближават три метра и
половина. От едната
страна на ахлатските
надгробни плочи има
информация за почина-
лия и неговата професия,
а от другата страна е
записано името на майс-
тора, който е направил
надгробната плоча, и
стихове от Корана. По
надгробните плочи често
се срещат и растителни
мотиви, особено палма,
дракон, птица, звезда,

свещник и геометрични
мотиви.

Анадола е свидетел на
дългогодишната история
на човечеството. Поняко-
га разчитаме тази исто-
рия от археологическите
останки, а понякога от
паметниците. Чрез тях
възприемаме дълбочината
на времето. Във всяка
останка и паметник се
крие велика история.
Гордион, столицата на
фригите, се откроява с
гробниците на царското
семейство и аристократи-
те. Царят на Комагене се
опитва да покаже своето
безсмъртие с гигантските
статуи на богове, които е
построил на планината
Немрут и намиращият се
непосредствено до тях
мавзолей. Цар Мавзол
наредил да бъде построен
мавзолеят в Халикарнас,
едно от седемте чудеса
на древния свят, за да
покаже своята сила,
богатство и власт. Древ-
ният град Сардис в Мани-
са има по-голямо гроби-
ще от платото Гиза в
Египет. Скалните гробни-
ци в Ликия и Каунос,
гробниците на понтийски-
те царе в Амасия и много
други. Има още много
примери за изброяване.
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нес всеки знае, че
трекинга е много
полезен спорт за
здравето ни. А
знаете ли, че
ползите от трекин-

Ä
га се увеличават, когато е
практикуван сред приро-
дата? В началото на 80-те
години в Япония е създа-
ден интересен метод за
справяне със стреса от
натоварената работа и
градския живот. Те измис-
лят лечебната терапия -
Сирин йоку (shinrin-yoku),
която в превод означава
горска баня или къпане в
гората. Този термин има
за цел да опише практи-
ката за подобряване на
физиологичното и психи-
ческото здраве на човека
с помощта на звуци и
образи от природата.
Проучванията показват, че
самото прекарване в
гората без нищо намалява
хормоните на стреса и
сърдечната честота.

богати, влажни и дълбоки
наносни и блатни почви.
Лонгозна гора всъщност
означава гъста мочурлива
крайбрежна гора. За
съжаление поради човеш-
ка намеса днес вече няма
големи лонгозни гори, с
изключение на Амазонс-
ката екваториална гора и
басейна на Конго. Лон-
гозната гора на Инеада,
за която ще разкажем
днес е най-голямата
лонгозна гора в Турция и
Европа. Тази гора в
Къркларели е дом на
редица растителни и
животински видове,
мнозинството от които
могат да се видят само
по черноморските брего-
ве на Тракия в Европа и

са защитени видове
включени в "Европейска-
та Червена книга".

В лонгозната гора на
Инеада има общо 5 - 6
езера. Това, което е
специфично за езерата,
както и за реката, която
тече през гората, е, че са
свързани с морето. Тази
уникална екосистема има
много деликатен баланс.
Когато нивото на водата
спадне, този тип гора губи
характеристиките си и
част от екосистемата
изчезва.

Най-голямото от езера-
та в гората е езерото
Мерт. Освен тези, които
искат да обходят гората
пеша, има и такива, които
предпочитат да излязат на

В Турция има много
гори, където можете
ефективно да се пребори-
те със стреса и да се
насладите на всички
нюанси на зеленото. Днес
обаче ще разкажем за
най-голямата в Турция и
Европа лонгозна гора.
Разбира се, може да има
и такива, които за първи
път чуват думата лонгозна
гора и смятат, че това е
вид дърво.

Възникването на лон-
гозните гори се свързва
със специфични клима-
тични, хидрологични,
исторически и флорогеог-
рафски условия. Това са
млади по произход гори.
Формирани са върху
кватернерни наслаги и

разходка в езерото с
кану, защото така ще
могат да се достигнат до
различни части на лонго-
за, които не могат да
бъдат достигнати пеша.

Лонгозната гора на
Инеада е невероятно
красива през всеки сезон
на годината. През есента
се обагря в жълто и
оранжево, през зимата
става снежнобяла, а през
пролетта ще станете
свидетел на съживяването
на природата. Става
въпрос за един напълно
различен свят със своите
много мощни дървета във
водата, буйна и рядка
растителност и застраше-
ни видове. Това е един
скрит рай, където можете

да се насладите на при-
родните красоти!

Тъй като Инеада е
подходящо място за
наблюдение на птици, тъй
като се намира върху
миграционния път на
птиците. Велосипедните
обиколки и фото сафарито
са сред някои от дейнос-
ти, които могат да се
практикуват в тази гора.
Тези, които се вълнуват от
миналото могат да посе-
тят генуезките замъци,
тръстиковите къщи и
надгробните могили около
Инеада. Днес разказахме
за лонгозната гора на
Инеада, която е най-
голямата лонгозна гора в
Турция и Европа.
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ази година се отбе-
лязват 749 години от
смъртта на прочутия
турски философ и
мистик Мевляна

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

Джеляледин Руми.
В годишнината от смърт-

та си Мевляна ще бъде поче-
тен със серия от мероприя-
тия в град Коня. Възпомена-
телните прояви за него се
провеждат под наслова "Ше-
би Арус", което значи "сват-
бена нощ", съобщава ТРТ.

Темата на тазгодишните
церемонии "Шеби Арус" е
"Време за приятелство".

В писмено изявление от
кабинета на валията на Ко-
ня се посочва, че церемо-
ниите "Шеби Арус" по повод
годишнината от смъртта на
Мевляна ще се проведат в
периода 7 - 17 декември
2022 година.

В изявлението се казва
още, че в рамките на цере-
монията в културния център
"Мевляна" ще бъдат органи-
зирани редица интересни
културни мероприятия.

Мевляна Джеляледин Ру-
ми е роден е през 1207 г. в
град Балх, днешен Афганис-
тан, тогава част от Хорез-
мийската империя. Баща му
е известен за времето си
учен и мистик и преподава
на сина си всичките си нат-
рупани знания. Заради на-
шествията на Чингис хан,
семейството напуска род-
ния град и се отправя на
дълго пътешествие през
Багдад, Мека, Медина и Да-
маск. Навсякъде бащата е
посрещан и акламиран от
свои последователи. След
10-годишно странстване се-
мейството се установява в

Турция е на първо мяс-
то в Европа и на четвърто
в света по отношение на
разширяването на горите.
Това съобщи Вахит Кириш-
чи, министър на земедели-
ето и горите на Турция, ци-
тиран от Анадолската аген-
ция

Според него през пос-
ледните 20 години е започ-
нала най-мащабната кампа-
ния за засаждане на рас-
тения в историята на репуб-
ликата.

"От 2002 г. насам в Тур-
ция са засадени 6 милиар-

Анадола, наричан тогава
Рум - оттук и името "Руми",
с което по-късно синът Джа-
лал ад Дин Мохамед Балхи
става известен в мюсюл-
манския свят и извън него.
Установяват се в Коня, къ-
дето бащата създава мед-
ресе - мюсюлманско духов-
но училище. Градът тогава
е един от големите духовни
центрове на мюсюлманст-
вото, а не само столица на
селджукските турци.

Едва навършил 18 годи-
ни, по настояване на баща
си Руми се жени и година
по-късно има син. На 40 го-
дини достига върха на жи-
вота си и има всичко - па-
ри, голям дом, богатство и
слава. Заради авторитета
си Руми е наречен Мевля-
на - водач, господар на сво-
ите ученици. Той препода-

ва философия, религия и
право, пише стихове.

Най-важното произведе-
ние на Руми е "Маснави-е
Манави" ("Духовни стихове")
- шесттомна поема, разг-
леждана от мнозина като
втора по важност след Ко-
рана. "Маснави" често е на-

ричана Куран-е фарси (Пер-
сийският Коран). Други
важни произведения на Ру-
ми са поемата "Диван на
Шамс" - посветена на Шамс
от Табриз (Шамс-е Табриз-
и), и прозаичната "Фихи ма
фихи" (Съдържащ това, ко-
ето съдържа).

Турция е лидер по залесяване
да фиданки, а площта на
горските масиви в страна-
та ни е нараснала до 23,1
милиона хектара", каза Ки-
ришчи.

Министърът заяви, че
екологизирането на страна-
та е най-важната точка от
дневния ред на Зелената
революция има за цел да
сведе нивото на вредните
емисии в атмосферата до
нула до 2053 г.

"През 70-те години на ми-
налия век 500 милиона ку-
бически метра земя са еро-
зирани всяка година. Днес

тази цифра е намалена на
154 милиона кубически мет-
ра. Искаме да намалим още
повече този процент, защо-
то вече не можем да си поз-
волим да загубим и санти-
метър земя", каза министъ-
рът.

Той заяви, че 55% от го-
рите в Турция се намират в
пожароопасни райони и за
борба с горските пожари се
използват най-новите тех-
нологии, включително без-
пилотни летателни апарати
(БЛА), самолети и хеликоп-
тери.

Филмът "Орехово
дърво" на турския ре-
жисьор Файсал Саи-
сал спечели награда
на 6-ия бразилски
международен филмов
фестивал в категория-
та за най-добър филм.

Творбите на турс-
кия режисьор, в които
участват известни ак-
тьори като Сердар Ор-
чин, Сезин Акбашогу-
лари, Кубра Кип, Мерт
Явузкан, Шебнем Ди-
лигил и Риза Акин, пе-
челят общо 12 награ-
ди на чуждестранни
фестивали.

Филмът е отличен с
награди на 27-ия фил-
мов фестивал в Адана,

Участниците във фес-
тивала Lakerda в Турция
се състезават за титлата
най-добър производител
на осолена риба, съоб-
щава Анадолската аген-
ция.

Състезанието ще се
проведе в провинция Си-

„Орехово дърво“ спечели награда на
бразилския филмов фестивал

Международния фил-
мов фестивал в Тори-
но, Международния
филмов фестивал в
Лондон и Балканската
панорама.

Лентата е създаде-
на с подкрепата на
Министерството на

културата и туризма и
на турската телевизи-
онна компания TRT.

Понастоящем фил-
мът се прожектира в
Иран. На 10 ноември
той беше представен
на фестивала "Вкусът
на Анадола" в Лондон.

Фестивал на най-добрата осолена риба

ноп, която се смята за
един от центровете на ри-
болова в Турция.

В събитието, което ще
се проведе от 16 до 20
ноември с подкрепата на
Асоциацията за култура и
туризъм, общината и Тър-
говско-промишлената па-

лата на Синоп, ще взе-
мат участие около 50
състезатели.

На победителите в
състезанието, което ще
се проведе под мотото:
"Риба в сол, а не в лед",
ще бъдат връчени възпо-
менателни подаръци.
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Още от края на лятото в ЕС с
голяма доза сериозност се заго-
вори за това, че по време на пред-
стоящата тежка зима.

И ако на някого му се е стори-
ло, че политиците в Германия си
седят на топло и говорят, че тряб-
ва да се пести и работи на студе-
но, той очевидно се е заблужда-
вал, пише сп. "Шпигел".

Вицеканцлерът Кристиан Лин-
днер (СвДП) застава на трибуна-
та, облечен с черен пуловер под
сакото си. С дебел шал около вра-
та седи съпартийката му му Клара
Гайвиц (СвДП), която ръководи ми-
нистерството на строителството.

Зелената депутатка Ренате Кю-
наст също седи в пленарната зала
с вдигната яка и шал около врата
- в Бундестага е станало студено,
неприятно студено

"Седях в офиса с пухено яке и
постоянно ставах да се раздвижа.
Въпреки това не след дълго съв-
сем измръзнах", казва Кюнаст и
пита: "Какво всъщност ще стане,
когато температурата наистина е
минус пет градуса?".

Вече повече от седмица някои
депутати мръзнат, а заедно с тях
мръзнат и техните помощници. "То-
ва е някакъв фарс! Очевидно ад-
министрацията не е наясно с то-
ва", казва Кюнаст. Според бившия
министър на земеделието служи-
телите й са измерили само 18,2
градуса в офиса. От други офиси
на депутати съобщават за още по-
ниски температури. "Ние, депута-
тите, все пак се разхождаме, но
за персонала това е въпрос, кой-
то предизвиква загриженост, кри-
тикува зеленият политик.

Офисите и заседателните зали
могат да се отопляват само до 19
градуса, а коридорите и фоайета-
та не се отопляват изобщо, пише
"Шпигел". ç

„Øïèãåë“: Ëåäåíà åïîõà
â Áóíäåñòàãà -
äåïóòàòè ñ ïóëîâåðè,
øàëîâå è ïàëòà

Снимки Интернет
Хавайският Мауна Лоа, най-големият действащ вулкан в света, започна да
изригва за първи път от близо 40 г. Вулканът е изхвърлил лава и пепел, а

аварийните екипи са преминали в състояние на тревога. Мауна Лоа показва
признаци на натрупване за изригване от години, според USGS - Геологическа

топографска служба на САЩ. Властите на Хаваите съобщиха, че не са издавани
заповеди за евакуация. Мауна Лоа, чието име означава "Дългата планина",

обхваща половината от Големия остров и е по-голям от останалите Хавайски
острови, взети заедно. Подводните хребети на вулкана се простират на километ-
ри под морското равнище до океанското дъно, като Мауна Лоа се смята за най-
масивната планина в света, без да се взима за репер морското ниво. Един от
шестте активни вулкана на Хавайските острови, Мауна Лоа е изригвал 33 пъти
от 1843 г. насам. Последното изригване през 1984 г. е продължило 22 дни и е
предизвикало потоци от лава, които са достигнали на около 7 км от Хило, град

на североизток, в който днес живеят около 44 000 души.

:
Íàêðàòêî
Насрочените
за тази седмица преговори за ядре-
но разоръжаване между Русия и САЩ
са били отложени, предаде Ройтерс,
като се позова на посолството на
САЩ в Москва и на руското минис-
терство на външните работи. Очак-
ваше се официални представители
от двете страни да се срещнат в еги-
петската столица Кайро от 29 ноем-
ври до 6 декември, за да обсъдят
подновяване на инспекциите по до-
говора за ядрено разоръжаване "Нов
СТАРТ", след като те бяха прекрате-
ни през март 2020 г. заради панде-
мията. "Събитието беше отложено за
по-късна дата", заяви руското външ-
но министерство.
Председателят
на Сметната палата в Русия Алексей
Кудрин подаде оставка. По неофи-
циална информация той планира да
започне работа в частната техноло-
гична компания "Яндекс". Кудрин пот-
върди лично появилата се наскоро
в публичното пространство инфор-
мация, че напуска поста си. Той на-
писа в социалната мрежа Телеграм,
че след 25 г. работа в държавния
сектор иска да се съсредоточи вър-
ху големи проекти, свързани с раз-
витието на частни инициативи, кои-
то имат значителен ефект върху хо-
рата. Както и че е подал в установе-
ния ред заявление за оставка до пре-
зидента.
33 000 Covid глоби
бяха отменени в Австралия. Власти-
те в най-многолюдния австралийски
щат Нов Южен Уелс бяха принудени
да оттеглят над половината от гло-
бите от пандемичните времена, кои-
то бяха сметнати за твърде неясни
при описанието на нарушението. От
данъчното в щата заявиха, че зара-
ди "техническо" нарушение ще бъ-
дат отменени глоби за неспазване
на правилата, за които се смята, че
са в размер на милиони долари. На-
казанията са издавани за широк кръг
от предполагаеми нарушения - от шо-
фиране до публичния събирания на
хора. Глобите варират от 1000 до
3000 австралийски долара (670 -
2000 американски). Парите ще бъ-
дат възстановени на тези, които ве-
че са си платили.
Средната цена
на бензина в Гърция за първи път от
месеци е малко под 2 евро за литър
по информация на министерството
на развитието. Очаква се за празни-
ците нов спад на цената на всички
горива. За специалистите индикатор
е цената на нафтата, която вече е с
20 евроцента по-ниска. Гърците за-
почнаха да купуват по-голямо коли-
чество нафта за отопление, след ка-
то за две седмици тя вече е с 15%
по-евтина. Все още най-висока е це-
ната на горивата на островите, в ко-
ято се включват и скъпите транс-
портни такси. Нафта и дърва за ог-
рев са предпочитаните средства за
отопление през този зимен сезон, а
силно е ограничено отоплението на
природен газ.
Трима
осъдени на смърт затворници пода-
доха съдебен иск срещу японското
правителство, в който заявяват, че
екзекуцията чрез обесване е жесто-
ка и трябва да бъде премахната. Япо-
ния е една от малкото икономичес-
ки развити страни, които все още
имат смъртно наказание, а от около
150 г. единственият метод за извър-
шването му е обесване. Тримата от
център за задържане в Осака, чиято
самоличност не се разкрива, искат
"съдебна забрана" на екзекуцията
чрез обесване, заяви адвокатът им
Кьоджи Мидзутани. Те искат и ком-
пенсация от 33 млн. йени (238 000
долара) за психически тормоз, от
който страдали след получаване на
смъртната присъда, и тримата след
2000 г. Правна победа би била удар
срещу законите за екзекуциите в Япо-
ния, където публичната подкрепа за
смъртното наказание е висока въп-
реки международните критики. Обик-
новено екзекуцията се извършва дъл-
го след присъдата, а осъдените раз-
бират за нея само няколко часа пре-
ди това.

"Черно море е от стратегическо зна-
чение не само за Турция, Румъния и Бъл-
гария, а и за НАТО. От 2014 г. засилихме
присъствието си там и работим с Грузия
и Украйна още отпреди войната." Това
каза генералният секретар на НАТО Йенс
Столтенберг на форум в Букурещ, запи-
тан ще има ли алиансът стратегия за
Черно море. По думите му, когато е за-
почнала войната в Украйна, НАТО не е
била изненадана. "Нашето разузнаване
имаше индикации какво ще се случи ме-
сеци преди това. Бяхме подготвени още
през 2014 г. Войната не започна през
февруари тази година, а през 2014 г.",
подчерта генералният секретар на али-
анса.

Въпросът бе зададен на дискусия в
рамките на годишния форум на Институ-
та "Аспен" в Букурещ, организирана пре-

Ñòîëòåíáåðã: Âîéíàòà íå çàïî÷íà ïðåç
ôåâðóàðè òàçè ãîäèíà, à ïðåç 2014-à

Ñòóäîâåòå â Óêðàéíà
ñå çàñèëâàò, Êèåâ
ìèíàâà íà òåæúê
ðåæèì íà òîêà

ди започналата вчера среща на външ-
ните министри на страните от НАТО в
румънската столица, пише Гласове. Стол-
тенберг подчерта, че алиансът не е част
от конфликта в Украйна, но е готов да
защити всяка педя от своята територия
и призова страните - членки на органи-
зацията, да продължат да предоставят
военна и хуманитарна подкрепа на Ук-
райна колкото време е нужно.  На фи-
нала той припомни, че Румъния има най-
дългата сухопътна граница с Украйна и
играе значителна роля в подкрепата за
страната. "В отговор на руската инвазия
НАТО удвои бойните си групи от 4 на 8,
включително една тук, в Румъния, воде-
на от Франция", припомни Столтенберг.

Студовете в Украйна се засилват, ми-
лиони в страната са без ток, парно и
вода, предаде Епицентър. В понеделник

киевските власти съобщиха, че жители-
те на столицата ще имат ток по 2 - 3
часа два пъти в денонощието. В следва-
щите дни студовете в Украйна ще се за-
силят. Понижението на темпeратурите ще
започне още от 1 декември, като седми-
ца след това ще паднат още, предуп-
реждава агенция УНИАН. По предвари-
телни прогнози след 7 декември темпе-
ратурите ще паднат до -12 градуса. Очак-
ват се валежи от сняг, вятърът ще се
усили, като в Приазовието ще има по-
риви от 15 - 20 м/сек.

На фона на застудяването милиони
в цялата страна са без ток, парно и во-
да заради масираните руски ракетни уда-
ри. Според властите положението се ус-
ложнява и заради честите аварии, пре-
дизвикани от лошото време. В много ра-
йони от страната има режим на тока. ç
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Треньорът на баскет-
болния ЦСКА Росен
Барчовски беше много
ядосан на играчите си
след поражението от
Берое с 81:85 в среща от
седмия кръг на първенст-
вото. Загубата е трета
поредна за "армейците".
След мача в Стара Заго-
ра Барчовски се закани
на възпитаниците си и
обяви, че те няма да
излязат от залата, докато
не спечелят няколко
двубоя. Нещо повече -
специалистът дори обяви,
че спира парите на
състезателите си.

"Причините за загубата
се наричат липса на
класа, глупост, страх и
липса на характер. Те се
поправят с много работа.
Сега им казах, че от утре
няма да излязат от зала-
та - от сутринта по два-
три пъти, докато спечелят

Няма да излязат от залата,
искам мъже до себе си, разгневи
се треньорът на "червените"

Ðîñåí Áàð÷îâñêè ñïèðà ïàðèòå
íà áàñêåòáîëèñòèòå íà ÖÑÊÀ

Áðàçèëèÿ áåç Íåéìàð ñå èçìú÷è ñðåùó Øâåéöàðèÿ, íî ñå êëàñèðà çà 1/8-ôèíàëèòå
Бразилия победи Швейцария

с 1:0 в директен двубой за пър-
вото място в група" "G на Мон-
диала в Катар и се класира за
1/8-финалите. "Селесао" записа
първия успех над швейцарците на
световни първенства след две ра-
венства досега. Липсата на кон-
тузената звезда Неймар се усети
сериозно, макар съотборниците

Португалската футболна фе-
дерация започна битка, за да до-
каже, че Кристиано Роналдо е
автор на първия гол срещу Уруг-
вай за победата с 2:0. От цент-
ралата са подготвили видео до-
казателства, за да убедят ФИФА,
че попадението срещу Уругвай
трябва да бъде записано на име-
то на Роналдо. Звездата скочи
при центриране на Бруно Фер-
нандеш и посегна с глава, след
което топката влезе във врата-
та. От ФИФА първоначално обя-
виха Роналдо за голмайстор, но
след преглед на ситуацията ус-
тановиха, че той не докосва топ-
ката. Самият Роналдо твърди, че
това е станало, а съотборникът
му Бруно Фернандеш заяви след
мача, че е видял как звездата
отклонява топката. Ако попаде-
нието бъде записано в полза на
Роналдо, то той ще изравни Еу-

Ïîðòóãàëèÿ ñå ìú÷è äà óâåëè÷è
ãîëîâåòå íà Ðîíàëäî ïðåä ÔÈÔÀ

няколко мача. Спирам
парите на абсолютно
всички и на щаба, докато
видя, че до себе си имам
мъже", отсече Барчовски.

"Ако седнем да говорим
за баскетбол - да, не
искахме да се борим
много в нападение, а да
спрем транзицията. Те ни
пребориха. Имахме идея
да намалим грешките, а
те са 18. Взимаме третата
част, повеждаме и след
това почваме чадъри под
коша, фаулове, правят ни
на маймуни. При тях идва
и късметът, защото късме-
тът идва при смелите.
Накрая два пъти имаме
шанс - единият се хлъзга,
другият им дава топката в
ръцете, безхарактерна
работа. Баскетболисти с
претенции, когато се
подписват договори, а са
кръгла нула на терена.
Така не става! Аз ще

направя своите изводи.
Явно много меко подхож-
дам към отбора. Няма да
е така вече. Предпочитам
да е в началото на шам-
пионата, защото после ще
е късно", добави ядосани-
ят Росен Барчовски.

В същото време стана

ясно, че Левски ще пос-
рещне Берое в зала
"Триадица" на 3 декември
(събота). Мачът от осмия
кръг на Националната
баскетболна лига беше
преместен от зала "Уни-
версиада", като началният
му час остава 19.ç

Старши треньорът на ЦСКА Росен Барчовски се закани да наложи строг
режим на баскетболистите си

Световната футболна централа
отсече - попадението е на
Фернандеш

зебио по попадения на световни
финали - 9. Кристиано вече влезе
в историята като единствения фут-
болист с попадения на пет поред-
ни Мондиала.

По-късно световната футболна
централа обаче окончателно реши
казуса, позовавайки се на техно-
логия, внедрена в топката. Тя по-
казва, че кълбото не е било докос-
вано след центрирането на Фер-
нандеш до момента, в който се озо-
вава в мрежата. Специалният сен-
зор реагира на удар и всеки друг
контакт, но не го прави при опита
на Роналдо да играе с нея.

Португалия срази Уругвай с 2:0
във втория си мач от група "H" на
световното първенство в Катар и
се класира за 1/8-финалите. Бру-
но Фернандеш (54, 90+3 - дузпа)
вкара и двата гола на стадион "Лу-
саил". Така "мореплавателите" взе-
ха реванш и си отмъстиха на "уру-

сите" за загубата с 1:2 на 1/8-фи-
налите на Мондиал 2018 в Русия.

В другия мач от групата Гана
победи Южна Корея с 3:2. Начело

в класирането е Португалия с 6
точки, пред Гана с 3, Южна Ко-
рея и Уругвай с по 1. В послед-
ния кръг от груповата фаза пор-

тугалците се изправят срещу Юж-
на Корея, докато Уругвай играе с
Гана на 2 декември (петък) от 17
часа.ç

Кристиано Роналдо остана с 8 отбелязани гола на световни финали

17 ч. - Австралия - Дания -
БНТ 1

17 ч. - Тунис - Франция -
Диема

21 ч. - Полша - Аржентина -
Нова

21 ч. -  Саудитска Арабия - Мексико -
БНТ 1

Ïðîãðàìàòà
çà äíåñму да създадоха достатъчно поло-

жения, сред които и отменен гол
на Винисиус Жуниор. Швейцария
пък приключи срещата без нито
един удар във вратата на бразил-
ците.

Малко след изтичането на час
игра Бразилия успя да прати топ-
ката във вратата на Швейцария с
удар на Винисиус Жуниор, но по-

падението бе отменено заради за-
сада. Четвърт час преди края тре-
ньорът на "селесао"  Тите напра-
ви двойна смяна и на терена се
появиха Габриелк Жезус и Анто-
ни, а Рафиня и Ричарлисон на-
пуснаха играта. Не някой от тях
обаче се превърна в герой за Бра-
зилия, а Каземиро, който откри
резултата със силен удар в

83-тата минута за 1:0.
С втората си победа на Мон-

диала Бразилия поведе с 6 точки
в групата и осигури участие в след-
ващата фаза. Швейцария остава
на второ място с 3 точки, а Каме-
рун и Сърбия са на дъното с по 1.
В последния кръг на 2 декември
играят Бразилия - Камерун и
Швейцария - Сърбия.ç

Îïðåäåëèõà ðåôåðèòå
çà äåðáèòàòà â Ðàçãðàä

От стр.1
До края на седмицата ще се изиг-

раят още  няколко1/8-финални дву-
бои за Купата на България.  В петък
от 12, 30 ч. Берое  посреща ЦСКА
1948, а главен съдия е Драгомир
Драганов. Два мача са в събота. От
12 часа Славия е домакин на Ботев
(Пловдив). Този двубой ще бъде  ръ-
ководен от Георги Гинчев.   От 15
часа играят Черно море - Локомо-
тив (Пловдив)  под ръководството
на Станимир Тренчев.ç

Новият старши треньор на
Спартак (Варна) Димитър Димит-
ров даде първа пресконферен-
ция начело на "соколите", в ко-
ято предупреди футболните съ-
дии. "Град като Варна заслужа-
ва да има такъв отбор, силно
съм впечатлен от поведението
на феновете - това са нещата,
които ме накараха да се хвана
и да дойда да помогна. Имаше
лични причини, поради които не
успях да се включа по-рано.
Знам, че се хващам в труден
момент. На седем точки сме под
чертата за спасение. Обещавам,
че ще работя сериозно и отго-
ворно, за да спасим Спартак.
На съдиите няма да им позволя
да се подиграват със Спартак,
отсега мога да им кажа", зака-
ни се Херо.ç

Õåðî ðàçìàõà
ïðúñò íà ñúäèèòå
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ÁÍÒ 1

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

Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по

футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по

футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.35 Малки истории
13.00 Румбата, аз и Роналдо - детски тв

филм
13.50 Фестивал на анимационното кино: Аз

не се страхувам - анимационен филм
/Иран, 2021 г./, режисьори Рейхан
Кавош и Али Раес

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - анимационен филм
14.45 Сламено сираче - тв филм
15.15 Арабела тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ав-

стралия - Дания, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ал Уакрах

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Още от деня - коментарно предаване
20.00 По света и у нас
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Са-

удитска Арабия - Мексико, среща от
груповата фаза - пряко предаване от
Ал Даайен

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ту-
нис - Франция, среща от груповата
фаза /запис/

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Пол-
ша - Аржентина, среща от груповата
фаза /запис/

04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.10 Арабела - тв филм /п/
04.40 Вечната музика /п/

ÁÍÒ 3

06.00 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Сингапур

06.55 Планинско колоездене: Roc d`Azur -
обзор

07.20 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Анна Тибор /Полша/ - разговор с
участници в Международния фестивал
на планинарското и екстремно кино

07.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ек-
вадор - Сенегал, среща от груповата
фаза

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ни-
дерландия - Катар, среща от груповата
фаза

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уелс
- Англия, среща от груповата фаза

14.00 Рали Тарга Тасмания - обзор
14.45 Световното ветроходно шоу - мага-

зинно предаване /6 епизод/
15.30 Днес на Световното първенство по

футбол
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ав-

стралия - Дания, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Ал Уарках

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Електрическа Одисея - магазинно пре-
даване за шампионата за електромо-
били "Екстрийм Е" /16 епизод/

20.00 Зала на славата: Боян Радев
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Са-

удитска Арабия - Мексико, среща от
груповата фаза - пряко предаване от
Ал Даайен

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Пол-
ша - Аржентина, среща от груповата
фаза

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Са-
удитска Арабия - Мексико, среща от
груповата фаза

04.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ав-
стралия - Дания, среща от груповата
фаза

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 4, еп. 55
21.00 "Фермата: Мостът на времето" -

риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 4
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 4
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 3
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 23
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,

с. 2, еп. 25, 26
07.00 Анимационен блок: "Приключенията на

котарака в чизми" - сериал, еп. 1, 2
08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 23
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 2
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 9
11.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 15
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 9
13.00 "Заразяване" - трилър, екшън, драма

(САЩ, ОАЕ, 2011), режисьор Стивън
Содърбърг, в ролите: Мат Деймън,
Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гуинет Полт-
роу, Лорънс Фишбърн, Дария Строко-
ус, Грифин Кейн, Йошиаки Кобаяши

15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 24
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 3
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 10
18.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, еп. 5
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 6
22.00 Бандата на Екшън: "Посейдон" - ек-

шън, приключенски, трилър (САЩ,
2006), в ролите: Ричард Драйфус,
Кърт Ръсел, Еми Росъм, Джасинда
Барет, Миа Маестро, Майк Вогъл,
Фреди Родригес, Джош Лукас, Джими
Бенет, Андре Брауър и др.

23.45 "Елитен отряд" - сериал, еп. 6
00.45 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 16
01.45 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 10
02.45 Малки титани: В готовност! Филмът
04.15 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с. 15, еп. 2, 3
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Скуби-Ду: Проклятието на 13-ия дух"

- анимация, екшън, приключенски (тв
филм, САЩ, 2019), режисьор Сесилия
Аранович

12.00 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.45 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
14.30 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Психоложки" - сериал, еп. 5, 6
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 103,

104
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 9, 10
20.00 "Претъпкано" - сериал, еп. 1, 2
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,

еп. 13
22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-

риал, еп. 2
23.30 "Марлон" - сериал, еп. 3

00.00 "Скуби-Ду: Проклятието на 13-ия дух"
/п./ - анимация, екшън, приключенски
(тв филм, САЩ, 2019)

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2021)
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

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

с. 6, еп. 2
08.00 "Героят, злодеят и девицата" - уестърн,

комедия, драма (САЩ, 2018), в роли-
те: Робърт Патинсън, Миа Вашиковс-
ка, Дейвид Зелнър, Нейтън Зелнър,
Луана Зелнър, Роналд Зелнър

10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 6,
еп. 3

12.15 "Фокус" - криминален, драма, комедия
(САЩ, 2015), в ролите: Уил Смит,
Марго Роби, Родриго Санторо, Дже-
ралд Макрани, Брадли Уонг, Ейдриън
Мартинес, Робърт Тейлър и др.

14.15 "Тъмна вълна" - приключенски, три-
лър, хорър (САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция, 2012), в
ролите: Хали Бери, Оливие Мартинез,
Ралф Браун, Сизве Мсуту, Марк Ел-
дъркин и др.

16.30 "Глава, пълна с мед" - романтичен,
драма (Германия, САЩ, 2018), в роли-
те: Ник Нолти, София Лейн Нолти,
Клер Форлани, Мат Дилън, Емили
Мортимър, Ерик Робъртс, Тил Швай-
гер, Грета Скаки и др.

19.00 "Крадец и измамник" - криминален,
драма (САЩ, 2019), в ролите: Тио
Джеймс, Емили Ратайковски, Фред
Меламед, Ебон Мос-Бакрак, Айзея Уит-
лок мл. и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Заедно по принуда" - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 2014), в ролите: Дрю
Баримор, Адам Сандлър, Тери Крюз,
Бела Торн, Ема Фърман и др.

23.15 "Лунна афера" - екшън, комедия (Фран-
ция, Белгия, 2015), в ролите: Рупърт
Гринт, Рон Пърлман, Робърт Шиън,
Стивън Кембъл Мур, Ерик Ламперт,
Кевин Бишъп и др. [14+]

01.15 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 3

03.15 "Шпионската афера "Оса" - кримина-
лен, трилър (Франция, Бразилия, Ис-
пания, Белгия, 2019), в ролите: Пене-
лопе Крус, Едгар Рамирес, Гаел Гарсия
Бернал, Вагнер Моура, Ана де Армас,
Леонардо Сбараглия, Джулиън Флин

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Черешката на тортата" - риалити
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
20.40 Студио "Като за Световно"
21.00 Полша - Аржентина - мач от група C на

ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Анджелис"

- сериал, сезон 9
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 4
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - сериал

Äèåìà

06.45 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 16, /п/

07.45 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17 /п/

08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9,
2 епизода /п/

11.00 "Голо оръжие" - криминална комедия с
уч. на Лесли Нилсен, Пресила Пресли,
Джордж Кенеди, Рикардо Монталбан,
Оу Джей Симпсън и др. /п/

13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17

14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9,
2 епизода

16.00 Студио "Като за Световно"
17.00 Тунис - Франция - мач от група D на

ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно

19.00 Студио "Като за Световно"
19.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 16
20.30 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.20 "Гореща гонка" - екшън-комедия с уч.

на Рийз Уидърспун, София Вергара,
Джон Каръл Линч, Ричард Т. Джонс

00.10 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
01.10 Дневник: ФИФА Световно първенство

по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Любимата на младоженеца" - роман-

тичен филм с уч.на Аманда Ригети,
Адам Хъс, Сюзън Антон и др. /п/

09.00 "Сватбен марш: Нещо старо, нещо
ново" - романтичен филм с уч. на
Джак Уагнър, Мерит Патерсън, Джоузи
Бисе, Андрю Уокър и др.

11.00 "Стар Трек: Отвъд" - приключенска
фантастика с уч. на Крис Пайн, Закъри
Куинто, Зоуи Салдана, Карл Ърбан,
Саймън Пег, Идрис Елба, Антон Йелчин

13.40 "Виж кой говори пак" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Олим-
пия Дукакис, Елиас Котеас и др. /п/

15.20 "А дано, ама надали" - романтична
комедия с уч. на Чарлийз Терон, Сет
Роугън, Анди Съркис, Лиса Кудроу,
О'Шей Джаксън Джуниър и др.

17.50 "По приятелски" - комедия с уч. на
Мила Кунис, Джъстин Тимбърлейк,
Патриша Кларксън, Джена Елфман,
Браян Грийнбърг, Ричард Дженкинс,
Уди Харелсън и др. /п/

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

21.00 "Сватбата на най-добрия ми приятел"
- романтична комедия с уч. на Джулия
Робъртс, Камерън Диас, Дърмът Мъл-
роуни, Рупърт Еверет, М. Емет Уолш,
Рейчъл Грифитс и др.

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

00.00 "Джони Мнемоник" - екшън с уч. на
Киану Рийвс, Долф Лундгрен, Дина
Майър, Айс Ти, Барбара Сукова /п/

Тв програма - вторник, 30 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето
Днес ще бъде облачно, с ва-

лежи, предимно от дъжд, на по-
вече места в Южна България,
където има и повишена вероят-
ност да са значителни по коли-
чество. Вятърът ще остане от

bTV Cinema, 21.00 ч., "Заедно по принуда" -
комедия, романтичен (САЩ, 2014),

в ролите: Дрю Баримор, Адам Сандлър, Тери Крюз,
Бела Торн, Ема Фърман и др.

североизток, в по-голямата част
от страната ще е слаб, в източ-
ните райони - умерен и силен.
Минималните температури ще са
предимно между 1° и 6°, а мак-
сималните - между 3° и 8°, по
Черноморието до 10°-12°.

НИМХ/БТА
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„Âåëèêäåíñêî âèíî“ îòíîâî
íà ñöåíàòà íà Íàðîäíèÿ òåàòúð
„Èâàí Âàçîâ“

Ãàëåðèñò ñå îïèòâà äà âúðíå
ñëàâàòà íà „Ìîíïàðíàñ“

На 30 ноември и на
1 декември в Народ-
ния театър са преми-
ерните дати на "Велик-
денско вино" - новия
спектакъл на Явор
Гърдев. Режисьорът
поставя пиесата на
Константин Илиев с
участието на Владо
Пенев в ролята на поп
Кръстьо и Павлин
Петрунов като Гечо
Немия. В навечерието
на 150-ата годишнина
от обесването на
Васил Левски, Явор
Гърдев се заема със
задачата да възкреси
във въображението ни
образа на Апостола.

Изложба "Голям фор-
мат. Пренареждане" на
проф. Бисера Вълева се от-
кри вчера в Перник. Екс-
позицията съдържа 50
творби и е подредена в ху-
дожествена галерия "Лю-
бен Гайдаров". Елена Те-
мелкова е директор на га-
лерии "Перник". Картини-
те са живопис, като са из-
ползвани техники акварел,
масло и пастел.

Проф. Вълева е член на
групата на СБХ в Перник.
Тя е дъщеря на художника
проф. Васил Вълев, чиито
корени са от региона. Би-
сера Вълева завършва Ху-
дожествената гимназия и
специалност "Стенопис" в
НХА. В първите години ка-
то творец прави няколко
големи стенописа, но по-
късно се насочва към жи-
вописта, както и към ра-
ботата върху хартия. Сега
е преподавател в Софийс-

Изложбата „Митове и
легенди на моя народ“
гостува в Разград
Изложбата "Митове и
легенди на моя народ" -
колекция от фонда на
Старозагорската худо-
жествена галерия,
гостува в Разград.
Експозицията с творби
на автори от България,
Румъния, Гърция, Турция,
Сърбия, Германия, бе
открита в галерия
"Проф. Илия Петров".
Включва 50 живописни
платна на художници,
с награди от петте
издания на Балканското
квадринале и дарени на
галерията. Самодиви,
кукери и митични
животни са сред
образите, пресъздадени
в творбите. "Това са
уловените от художници-
те мигове от причудли-
вия, приказен свят на
притчите, света на
сънищата", каза проф.
д-р Марин Добрев.

Весела Люцканова
изследва генната
памет в „Ева
и нейните дъщери“
Темата за генната памет
изследва писателката
Весела Люцканова в
книгата си "Ева и
нейните дъщери". Томът
бе представен в Българ-
ския културен център на
29 ноември, изд.
"Захарий Стоянов". В
"Ева и нейните дъщери"
тя засяга темата за
хилядолетните ценности,
застрашени от рухване.
Автор е на над
40 книги, от които
15 романа. Сред тях са
"Животът - това без-
крайно вълнение", "Бяг
по успоредни прави",
"Клонинги", "Тъмен джаз"
"Часовникът със златния
ланец", "Все още има
любов".

Íàêðàòêî

�

Èçëîæáà íà ïðîô. Áèñåðà Âúëåâà
ñå îòêðèâà â Ïåðíèê

Френски галерист се
опитва да върне артис-
тичната слава на "Мон-
парнас", предаде АФП.
Преди 100 години квар-
талът "Монпарнас" в Па-
риж е място, което прив-
лича артистите. Краят на
1922 г. е апогеят на това,
което наричат "Школата
на Париж". Сред леген-
дите на "Монпарнас" е ху-
дожникът Леонар Фуджи-
та. Неговата картина "Го-
ло тяло в Жуи" показва
модела Кики в поза, на-
помняща скандалната
"Олимпия" на Мане. Тази
творба на Фуджита е
сред многото, включени
в книгата "Монпарнас:
когато Париж осветява-
ше света", публикувана
от изд. "Албен Мишел".
Авторът Матийо Льо Бал
е основател на галерия-

Òàêúâ òå ïîìíÿ,
áóåí è ðàçìèðåí!
А ето едно стихотворение от "Епопея на

незабравимите", посветено на Пеню Пенев -
един от най-ярките и най-скандалните ни по-
ети. Той си отиде доброволно след втория
опит да прекъсне трудния си живот. В един
хотел в Димитровград, в който живееше по-
ради липса на жилище. Остави един прекра-
сен син - сега талантлив художник - Влади-
мир, кръстен на любимия му поет Владимир
Маяковски. Приживе минаваше за пияница,
за конюнктурен поет с ватенка... Но в пос-
ледните години от краткия си живот написа
гениални, гневни и тъжни стихове и една по-
ема. Те остават завинаги! А той беше само
на 29 - една година по-голям от Ботев.

ПЕНЬО ПЕНЕВ
Такъв те помня... Буен... И размирен.
И възмутен те съдеше светът.
В хотела... Ти... Отново безквартирен,
реши да се сбогуваш втори път.
И край на писането ти тържествено.
И няма смисъл... Няма идеал...
И някак лесно и съвсем естествено
погълна свойта доза веронал.
Защо така... След толкова възторзи...
Сега... Или отдавна го реши?
"Сто възела"... Разплете само този...
И с него свойта вяра удуши...
"Дни на проверка"... Провери ли всъщност
какво е лицемерие и фалш?
Какво е подлост зад любезна външност?
Какво е ужас след победен марш?..
Приятелю... Но как да те наричам...
Светец?.. Или пияница свиреп?..
Бях първокурсник... И не те обичах...
Колежки... Лудо влюбени във теб...
На масата... Бутилки... Рецитираш...
Есенин, Маяковски... Веселба!
Ах, от къде да знам, че репетираш
самоубийствената им съдба.
Живееше в мъгла... Във сън... Във шемет.
Ту дяволски добър... Ту страшно зъл ...
Отиде си на двадесет и девет...
На повече едва ли би могъл.
Облякоха ти както се полага -
не ватенка, а траурен костюм.
И партията ни реши веднага...
И те погреба с много, много шум.
И паметник издигнахме ти ние...
И изведнъж обхвана ме тъга...
Как искам да си тук... И да изпием
по чаша вино... Двамата... Сега!

Недялко ЙОРДАНОВ

та за модерно и съвре-
менно изкуство Les
Montparnos.

"Когато отворих гале-
рията си през 2008-2009
година, в квартала не
беше останало нищо.
Културна пустиня", каза
Льо Бал. От края на XX
век "Монпарнас" е фи-
нансов и търговски цен-

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ
çà Ïåíüî Ïåíåâ:

Пиеса, съкровена
класика, обиколила с
невероятен успех
българските сцени.

Пиесата "Великден-
ско вино" е поставена
от Леон Даниел през
1980 г. в театър "Со-
фия", а в Народния
театър през 1993 г. от
Иван Добчев с Велко
Кънев и Цветан Алек-
сиев. "От три години
насам екипът на
настоящия спектакъл,
облегнат на солидните
плещи на двамата си
доайени - драматурга
Константин Илиев и
художника Павел
Койчев, бавно и търпе-

ливо очаква случай да
срещне публиката с
образа на Апостола на
свободата, изваян в
гневните, но и възтор-
жени думи на поп
Кръстьо, чиято страст-
на реч срещу основа-

теля на Вътрешната
революционна органи-
зация, от обвинителна
пледоария неусетно се
превръща в разтърсва-
ща изповед на искре-
ното покаяние", раз-
казва Гърдев. ç

тър с кина и ресторан-
ти. Нищо не напомня за
бохемата, която привли-
ча японеца Фуджита и
имена като - Пабло Пи-
касо, Модиляни, Марк
Шагал, Алберто Джако-
мети.  От 60-те години
на XIX век - "Монпарнас"
е квартал на импресио-
нистите. ç

Чудато-фантастичното пътува-
не през времето и пространство-
то в анимацията "Чуден свят" се
хареса най-много на зрителите.
Случващото се със семейство
Клейдс в търсене на пътя към
дома е гледано от 9529 зрители и
реализира 101 725 лв. от първите
три дни в кината. На втора

кия университет и Нацио-
налната художествена ака-
демия. Доктор по педаго-
гика и професор по рису-
ване и композиция, със
специализации в Париж и
Барселона. Реализирала е
над 40 самостоятелни из-
ложби в страната и чуж-
бина, носител е на мно-
жество престижни награ-
ди. Сред най-големите й
експозиции са "Брегове",
"Черно, бяло и червено",
"Сезони", "Разговор с ан-
гел", "Корени". ç

Àíèìàöèÿòà „×óäåí ñâÿò“ å íàé-ãëåäàíà â êèíàòà
позиция е двуседмичният първе-
нец - "Черната пантера: Уаканда
завинаги", продължение на филма
от 2018 г. Битката, оглавена от
кралица Рамонда за защита на
нацията й след смъртта на краля,
е трета седмица у нас.  Привляк-
ла е интереса на 59 321 зрители
и има 811 244 лв. приходи. ç


