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БСП-София осъди поредното
оскверняване на Паметника-
костница на съветските воини

Борисов излъга за винетките
за Северната тангента
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” Ако спечеля, печеля
за цял народ -
ако загубя, губя
само мене си.
” Аз съм посветил себе
си на отечеството си още
от 61-во (лето) да му
служа до смърт и да
работя по народната
воля.
” Целта ни в Българско
е братство с всекиго,
без да гледаме на вяра
и народност; ръката си
подаваме всекиму, който
желае да пролива кръв
с нас заедно за живот
и свобода човешка.
” Чисто народният мъж
дава всичко, па и себе
си жертва.
” Времето е в нас и ние
сме във времето; то нас
обръща и ние него
обръщаме.
” Гледай народната
работа повече от всичко
друго, повече и от себе
си да я уважаваш!
” Всичко се състои
според нас в нашите
задружни сили. Против
тях не може противостоя
и най-силната стихия.
” Аз съм се обещал на
отечеството си жертва за

Çàâåòèòå
íà ÀïîñòîëàÀïàðòàìåíòãåéò

материал, според който Ма-
раджиев, който е втори ман-
дат кмет на Стамболийски,
има 5 апартамента на море-

се възражда
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Îò „Ãåðåíà“
îïðîâåðãàõà
„êîñìè÷åñêèòå“
çàïëàòè
Ръководството на Левс-
ки отвърна на президен-
та на Славия Венци Сте-
фанов, който заяви, че
на "Герена" се раздават
заплати на служители по
12-13 хиляди лева на
месец, а директор взема
22-23 хиляди. "С "разк-
ритията" си за възнаг-
ражденията в нашия клуб
г-н Стефанов премина
всякакви граници. Кате-
горично заявяваме, че в
ПФК Левски няма слу-
жител или директор, кой-
то да получава която и
да е от споменатите от
президента на Славия су-
ми", се казва в офици-
ално съобщение на "си-
ния" клуб, в което се пита
на какви заплати плащат
данъци и осигуровки в
Славия.

Êèòàé ïóñêà
ðîáîò, êîéòî ìåðè
òåìïåðàòóðàòà
íà õîðàòà

Китайски учени са кон-
струирали робот, спосо-
бен да разпознава в
тълпата хората с висо-
ка температура в рам-
ките на борбата с но-
вия коронавирус. Разра-
ботката е дело на ин-
женери от Транспортния
университет в град Си-
ан в провинция Шанси.
По думите на проф. Мей
Сюесун чрез ръчен спо-
соб може да се измери
температурата само на
един човек. Докато но-
вият робот може да я ус-
танови при няколко ду-
ши едновременно. Чрез
своя изкуствен интелект
устройството е способно
не само да измери тем-
пературата, но да раз-
познае и идентифицира
съответните лица.

еорги Мараджиев подаде ос-
тавка пред Изпълнителната
комисия на ГЕРБ като об-
ластен координатор на пар-
тията в област Пловдив. Ка-
то мотив за това свое дейст-
вие Мараджиев посочва же-
ланието си името на управ-
ляващата партия да не бъде
опетнявано, докато тече про-
верката на всички факти и
обстоятелства около сделки-
те му, изнесени в медиите.
По-рано вчера bTV излъчи

Êìåò îò ÃÅÐÁ  ñè êóïèë ëúñêàâè èìîòè íà ìîðåòî, äåêëàðèðàë å
2 500 000 ëåâà ëè÷íè ïðèõîäè ñàìî çà ãîäèíà
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освобождението му, а не
да бъда кой знае какъв.
” Ето близо е вече
времето да докажем на
душманите, че българинът
не ще бъде вече роб, а
свободен. И който от тях
не признае нашите
закони и не заживее с
нас по същите гражданс-
ки правила, той в един
миг с всичко ще стане на
прах и пепел.
” И ние сме хора
и искаме да живеем
човешки: да бъдем
напълно свободни
в земята си, там гдето
живее българинът -
в България, Тракия
(и) Македония.

ÃÃ
то, придобити по време на
мандата му. Имотите са в
луксозния курорт Слънчев
бряг, като три от тях са ку-
пени на името на съпругата
му, един е на сина му и един
- на малолетната му внучка.
Имотите, придобити от кме-
та Мараджиев, са деклари-
рани по данъчна оценка, а
някои и под нея. Градона-
чалникът е декларирал и 2,5
млн. лв. лични приходи са-
мо за година. ç

Националното стадо
от овце и кози е нама-
ляло през последната
една година независи-
мо от различните ви-
дове държавна подкре-
па за животновъдите.
Това показват най-но-
вите данни на аграр-
ната статистика, публи-

Òîïÿò ñå ñòàäàòà îò îâöå è êîçè

Георги Мараджиев

Стара
Загора.
С поднасяне
на венци и
цветя пред
паметника
на Васил
Левски
вчера
отбелязаха
147 години
от гибелта
на Апостола
на свобода-
та. Органи-
затори на
проявата
бяха
община
Стара
Загора,
Старозагор-
ската
митрополия
и Староза-
горският
военен
гарнизон.

Снимка
Пресфото
БТА
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Ñóøàòà, ñêúïèòå
ôóðàæè è íèñêèòå
èçêóïíè öåíè íà
ìëÿêîòî óäàðèõà
æèâîòíîâúäèòå

кувани от Агроминис-
терството. Броят на ов-
цете, отглеждани в сто-

панствата, спада от
1,350 млн. животни
през 2018 г. на 1,275
млн. животни през ми-
налата година. Нама-
лението е с близо 6%.

Обявените статис-
тически данни са пред-
варителни и са актуал-
ни към 1 ноември на

отчетната година. Зе-
меделците са се лиши-
ли и от всяка осма ко-
за, отглеждана във фер-
мите им.

Спадът е с близо
16% - от 271 700 жи-
вотни през 2018 г. са
останали 228 700 жи-
вотни. <19
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Готвят се промени в
Закона за управление на
отпадъци. Това стана ясно
от думите на министъра
на екологията Емил
Димитров. Той очаква
повече предложения. Има
брокери, които развалят
нашия имидж. Това каза-
ли на еко министъра
представители на рецик-
лиращия бранш. Винаги,
когато държавата и
бизнесът си говорят това
би могло да помогне,
обясни той, цитиран от
Нюз.бг. Рециклиращата
индустрия подкрепя
предложените мерки. Ако
имало различия те тряб-
вало да се видят и изчис-
тят, по мнението му.
Имало намеса в работата
на бранша от страна на
некоректните брокери.
Кметовете чакали той да
им построи сметищата.

Ревизоро предупреди,
че местната власт не
събира само такси, а
трябва да ги разходва
целесъобразно. Оказва
се, че има спънки пред
държавата да закрие
някои площадки. Разре-
шителни за подобни
площадки са раздавани
десетки в годините назад.
Тези неща трябва да се
прекратят, подчерта
Ревизоро. Оказва се, че
площадката, която запали
АМ "Струма" била съвмес-
тна между собственика и
общината. По-строг конт-

Ðóìúíèÿ ñúùî ñå å ïðåâúðíàëà â ìÿñòî, êúäåòî ñå äîêàðâàò áîêëóöè îò

Åâðîïà, çà äà áúäàò èçãîðåíè áåç êîíòðîë, ïèøå âåñòíèê "Àäåâúðóë"

Хванаха 15 мигранти в
хладилен камион на
ГКПП "Дунав мост -
Видин"
15 незаконни мигранти са
били задържани на ГКПП
"Дунав мост - Видин",
съобщиха от МВР. Те са
открити в хладилен камион.
Задържани са и водачите на
превозното средство, които са
гръцки граждани. При извър-
шената физическа проверка
граничният полицай установил,
че предната стена на товарно-
то помещение е от по-нов
материал в сравнение с
останалите, като на нея имало
и прозорец. Камионът е
върнат за допълнителна
проверка, при която в
предната част на ремаркето е
открит изграден чрез преград-
на стена тайник с укрити
незаконни мигранти, мъже. По
първоначална информация - 6
от Сирия, 5 от Ирак и 4 от
Афганистан. В багажа им са
открити национални паспорти,
както и гръцки документи за
кандидатстване за убежище.
Камионът е задържан в ГПУ-
Видин. Водачите на хладилния
камион и незаконните
мигранти са задържани в ГПУ-
Видин.

Дряново остава без
гласуван бюджет след
скандал между кмета
и съветници от ГЕРБ
Община Дряново остава без
гласуван бюджет, тъй като
мнозинството общински
съветници го бойкотират в
знак на протест срещу
предложение на кмета.
Причина за раздора между
управляващи и опозиция е
заложеното финансиране на
проект за ремонт на стара
сграда, в която някога се е
помещавала Общината, а сега
са офисите на БЧК, БСП и
ДПС. Заради него съветниците
от ГЕРБ и Зелените заплашват
да не гласуват бюджета на
Общината. Според Цветомир
Михов - областен координатор
на ГЕРБ - Габрово, не било
редно общината с ресурса,
който разполага, да отдели
9000 лв. за ремонта на тази
сграда, като в същото време
не е ясно каква ще бъде
добавената стойност и тази
сграда за какво ще се
използва. Кметът на община
Дряново Трифон Панчев
обясни, че 9000 лв. са
предвидени за проектиране,
което при бюджет 14 млн.,
нали се сещате, че няма
причина да не се приеме
бюджетът. В случай че
направим проектиране, идеята
е да кандидатстваме по някоя
от европейските програми, за
да възстановим сградата,
защото в противен случай тя
ще се събори. Според Панчев,
скандалът се ожесточил, след
като опонентите му се опитали
да го притиснат да повлияе
върху решение на съда за
прекратяване на мандатите на
двама от общинските съветни-
ци заради конфликт на
интереси. Много проекти ще
пропаднат, ако продължават
да бойкотират работата на
общинска администрация. Има
опасност общината да загуби
и финансирането на два нови
проекта за годината, както и
да остави без заплати
всичките си служители,
опасяват се дряновци,
коментира БНТ.

:
Íàêðàòêî

темата пише в. "Адевърул",
като се позовава на
трансгранично журналис-
тическо разследване.
Италианската мафия
снабдява с опасни отпадъ-
ци циментовите фабрики в
Румъния. Там отпадъците
биват изгаряни и директно
се озовават в нашите
бели дробове без никакъв
контрол, разкрива трансг-
раничното разследване
под шапката на Междуна-
родния журналистически
проект за разследване на
организираната престъп-
ност и корупцията

(OCCRP). Документалният
филм "Циментови тайни",
публикуван от румънски
журналисти от "Райз
проджект", привлече
вниманието на междуна-
родни медии, след като
разкри, че седем фабрики
в Румъния използват като
суровина отпадъци от
Италия и Германия, докар-
вани в Румъния за изгаря-
не. Транспортирането на
боклук за депозиране в
Румъния е забранено, но
много компании заобика-
лят закона, изпращайки го
като обикновен товар.ççççç

Днес гражданско шествие с
участието на държавния глава ще
извърви "пътя на безсмъртието"
по случай 147 години от гибелта
на Васил Левски, съобщиха от
прессекретариата на държавния
глава. Румен Радев днес ще се
присъедини на площада пред пре-
зидентската институция към граж-
данското шествие, което ще из-
върви "пътя на безсмъртието" -
от килията до паметника на Ва-

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ ïîâåæäà ãðàæäàíñêî øåñòâèå
ïî "ïúòÿ íà áåçñìúðòèåòî" â ïàìåò íà Àïîñòîëà

сил Левски в София.
Организатор на шествието е

Общобългарският комитет "Васил
Левски". Малко по-късно  пре-
зидентът ще участва във възпо-
менателната церемония по повод
147 години от гибелта на Апос-
тола на свободата Васил Левс-
ки. Радев ще произнесе слово и
ще поднесе венец пред памет-
ника на Васил Левски в столи-
цата. ççççç

Ðåâèçîðî íå èñêà äà ÷èñòè íà 5000
ìåñòà çàðàäè ÷óæäà áåçîòãîâîðíîñò

рол иска министърът, за
да е ясен отговорникът.
Мнението му е, че не
трябва да се закрие
бранша.

Всеки след това бягал
от отговорност и държава-
та трябвало да чисти
сметищата. На 5000 места
не ми се чисти, изтъкна
Емил Димитров. Междув-
ременно БТА съобщи, че
Румъния също се е пре-
върнала в място, където
се докарват боклуци от
Европа, за да бъдат
изгорени без контрол в
циментови фабрики. По

Êàðàêà÷àíîâ ïðåïîðú÷à íà ïîëèòèöèòå äà ÷åòàò Ëåâñêè
Вицепремиерът и министър на

отбраната Красимир Каракачанов
препоръча на политиците да че-
тат Левски, за да не се стига до
разделение на нацията, какъвто
по думите му е резултатът от скан-
дала между президента, премие-
ра и главния прокурор, съобщи
БНР.

Във Велико Търново, където из-
несе лекция за Апостола на сво-
бодата пред курсантите от Наци-
оналния военен университет, Ка-
ракачанов определи случващото
се с размяна на реплики, като
опит за политическо влияние вър-
ху избирателите. В България има

разделение на властите и всеки
според възможностите си трябва
да си гледа работата за обедине-
ние на нацията, посочи Красимир
Каракачанов и препоръча на дър-
жавните мъже да четат Левски,
но не избирателно.

Военният министър даде висо-
ка оценка за инициираните от
главния прокурор съвестни опе-
рации с МВР срещу битовата
престъпност и отрече да се е ме-
сил в работата на Иван Гешев.
Като министър на отбраната из-
давам заповеди в Министерство-
то на отбраната на моите подчи-
нени, обясни Каракачанов.ççççç

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов прие почетния караул
на НВУ "Васил Левски" и почете 147-ата годишнина от гибелта на Левски

с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Апостола.
Снимка Пресфото БТА
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"Агонията Борисов ще
свърши. След него трябва
да се гради отначало.
Консолидирайте около
себе си честни и смели
хора. Нека те видят у нас
двигател за нещо ново и
позитивно. Българският
народ има потенциал да
излезе от унизителното
положение, до което ни
докара управлението на
ГЕРБ - най-бедна и най-
корумпирана страна в
Европа. Но този потенци-
ал трябва да се обедини
и да му се даде възмож-
ност. Сега той е потискан
от управленската арогант-
ност , крещяща некомпе-
тентност и алчност на
властта". Това заяви

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Àãîíèÿòà íà ÃÅÐÁ è
Áîðèñîâ ùå ñâúðøè, òîãàâà ùå ãðàäèì
Áúëãàðèÿ îòíà÷àëî
Êîíñîëèäèðàéòå îêîëî ñåáå ñè ÷åñòíè è
ñìåëè õîðà. Íåêà òå âèäÿò ó íàñ äâèãàòåë
çà íåùî íîâî è ïîçèòèâíî, ïîæåëà íà
ñîöèàëèñòèòå ëèäåðêàòà íà ïàðòèÿòà

председателят на БСП
Корнелия Нинова в Зла-
тоград, където снощи се
проведе отчетно- изборна
конференция.  Тя изтъкна,
че отчетно- изборната
кампания в БСП е времето
и мястото, където редови-
те социалисти дават
оценка за свършеното и
несвършеното, но и опре-
делят политиката на БСП
за следващите години. "Аз,
например, искам да чуя
мнението ви за влизането
на България в еврозоната,
но без популизъм, а с
аргументи. Имаме толкова
подготвени икономисти и
финансисти. Нека говорят
те", каза още лидерът на
БСП.ç

:

Събития
” На този ден слънчевите
лъчи огряват четирите статуи
на Птах, Ра-Хоракти, Рамзес
II и Амон-Ра, намиращи се
във вътрешността на храма в
Абу Симбел. Този феномен
се наблюдава и на 21
октомври.
” 356 г. - Константин
Велики заповядва да се
затворят всички езически
храмове в Римската импе-
рия.
” 1861 г. - С манифест на
император Александър II в
Русия е премахнато крепост-
ничеството.
” 1886 г. - По стар стил:
Сръбско-българската война:
След приключване на
войната е сключен Букурещ-
кият договор между България
и Сърбия.
” 1915 г. - Първа световна
война: Започва Битката за
Галиполи.
” 1949 г. - Политическият
кръг "Звено" престава да
съществува самостоятелно и
се влива в Отечествения
фронт
” 1986 г. - Космическа
програма на СССР: В около-
земна орбита е изстреляна
космическата станция "Мир"
- първата изследователска
станция за дълго обитаване.
Родени
” 1473 г. - Николай Копер-
ник, полски астроном
” 1859 г. - Сванте Август
Арениус, шведски химик,
Нобелов лауреат
” 1861 г. - Рачо Петров,
български офицер и минис-
тър-председател
” 1875 г. - Димо Хаджиди-
мов, бъгарски революционер
” 1906 г. - Борис Попов,
български антифашист,
политик и дипломат
” 1954 г. - Сократес,
бразилски футболист
” 1983 г. - Калоян Махля-
нов, български сумист
Починали
” 1951 г. - Андре Жид,
френски писател, Нобелов
лауреат
” 1952 г. - Кнут Хамсун,
норвежки писател, Нобелов
лауреат
” 1997 г. - Дън Сяопин,
китайски политик, държавник
и реформатор
” 2000 г. - Марин Големи-
нов, български композитор

” 2012 г. - Георги Черкелов,
български актьор
” 2014 г. - Валерий Куба-
сов, съветски космонавт

Íà òîçè äåí

Ñîöèîëîã: Èâàí Ãåøåâ å ëèäåð îò íîâî ïîêîëåíèå, íîâèÿò ñèëåí ìúæ â Áúëãàðèÿ
В страната има нов полити-

чески фактор, нов играч. Казва
се Иван Гешев. Той играе огром-
на роля и затова има нова влас-
това ситуация. Това не може да
не доведе до разместване. И от
двама силни мъже, станаха три-
ма - президентът, премиерът и
прокурорът. Между тях не може
да няма искри.

Такъв анализ на политическа-
та ситуация направи социологът
Андрей Райчев в ефира на "Нова
телевизия".

"Борисов мечтае Радев и Ге-
шев да се сбият, Радев мечтае
Борисов и Гешев да се сбият, а
Гешев не иска никой да му дава
акъл", посочи Андрей Райчев.

По думите на Райчев вече има-
ме трима силни мъже. Докато Бо-
рисов и Радев мислят за предс-

до поколение. Това не може да
не доведе до разместване. От два-
ма силни мъже станаха трима",
коментира пред Нова телевизия
социологът".

Той разкрепостява институци-
ята. Ние имаме нова политическа
ситуация, която не да разгадава-
ме  със стари щампи. Важно е да
успеем да разчистим авгиевите
обори и мисля, че в действията
си той е прав, изтъкна Райчев.

Той е еманципиран, млад, с
нов стил, с друг начин на мисле-
не, той в момента набира сили.
Така че ние имаме нова полити-
ческа ситуация и не бива да я
коментираме със старите щампи,
коментира той.

Според мен категорично Гешев
не е зависим от никого, посочи
Райчев.

Той продължи още, добавяй-
ки, че Иван Гешев не се държи
като марионетка. Според Райчев
главният прокурор обаче демон-
стрира емоционалност, която е в
повече за поста, който Гешев за-
ема. Мандатът на Борисов прик-
лючва след една година. Но след-
ващата година е етапна - има два
избора - за президент и преми-
ер. И двамата показват на какво
са способни, посочи още Андрей
Райчев.

Според социолога Радев из-
разява народния гняв - нещото,
което народът чува, но и го мис-
ли. Борисов казва - ние постиг-
нахме успехи, което също е вяр-
но. Важно е да не се заплетем в
институционална истерия, която
ще се отрази негативно на Бълга-
рия, смята социологът.ç

тоящите избори, то Иван Гешев
се е еманципирал. Според Рай-
чев не се потвърждават и твърде-
нията, че Гешев е зависим от ДПС,
Борисов или САЩ.

"Гешев е нов властови играч.
Гешев е първият политик от мла-

Градската организация на БСП
в София подкрепи позиция на со-
циалистите от район "Лозенец"
срещу поредното оскверняване
на Паметника на съветския воин
- костница на загиналите в Оте-
чествената война, който се на-
мира на столичния бул. "Черни
връх".

Този път са нанесени щети
по скулптурната композиция на
стената на мемориала. В него се
съхраняват костите на починали
в България съветски войници,
сражавали се за освобождава-
нето на страната ни и Европа от
фашизма.

"С дълбоко възмущение конс-
татирахме поредния вандалски акт
срещу Паметника-костница на съ-
ветски воини, загинали в Отечес-
твената война", пише в позиция

ÁÑÏ-Ñîôèÿ îñúäè ïîðåäíîòî îñêâåðíÿâàíå íà
Ïàìåòíèêà-êîñòíèöà íà ñúâåòñêèòå âîèíè

на БСП - "Лозенец", която е под-
крепена също и от районните ор-
ганизации на Българския антифа-
шистки съюз и на НД "Русофили".
- Оскверняването на костницата
е нарушение на всички междуна-
родни правни и морални норми
за опазване на войнишките па-
метници. Години наред монумен-

съветския воин - костница на за-
гиналите в Отечествената война
като първа и най-бърза мярка сре-
щу подобни вандалски актове. Ра-
йонният председател на БСП в
"Лозенец" Николай Велчев, който
е общински съветник от групата
на социалистите, подготвя доклад
с подобно предложение.

"Вече съм входирал и заявле-
ние до кмета Фандъкова и до ди-
ректора на Дирекция "Сигурност"
към Столична община да осигу-
рят патрул, който да охранява ме-
мориала в периода от 21 до 23
февруари.

Тогава там ще отбележим рус-
кия Ден на защитника на Отечес-
твото. Очакваме да присъстват
много жители на района и гости
от чуждестранни мисии в Бълга-
рия", каза Николай Велчев.ç

тите на Съветската армия в Бъл-
гария системно са обект на ван-
дализъм. До него доведоха лип-
сата на наказания, бездействие-
то и мълчанието на властта".

Социалистите от "Лозенец"
настояват да бъде поставено ос-
ветление и да има 24-часово ви-
деонаблюдение на Паметника на

Последиците от вандалския акт срещу Паметника-костница в "Лозенец"
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Ôåðìåðè ðàçïðîäàâàò "ëèëàâèòå"
ïîëåòà â Äîáðóäæà Борбата за всеки декар

земеделска земя в региона на
Добруджа продължава. Никой
обаче не е очаквал да разбе-
ре, че властите официално ще
излязат с информация, че ня-
кои предприемчиви стопани
даже са разорали със своите
трактори и инвентар и засe-
ли с насаждения гробищни
паркове в няколко села от Об-
щина Тервел. Нарушен е по-
коят на погребани хора в се-
лата Ангеларий, Балик, Зър-
нево, Безмер, Главанци. Най-
драстично е положението в
Главанци, където са разорани
20 дка от гробището, съоб-
щават от Община Тервел на
запитване на журналисти от
actualno.com. На нарушители-
те вече са съставени актове,
а предстои терените да бъдат
оградени, се казва в позиция
на общината.

При проверката е стана-
ло ясно, че са разорани и
много от депата за битови от-
падъци и стадионите. Непра-
вомерно се използват общо
2171 дка общински имоти.
Фермери обработват и земе-
делски площи, без да плащат
за тях наем на общината, са
установили от местната власт.
Част от заграбените терени са
бивши градини, намиращи се
непосредствено до селищата.
Не са отдавани и лозови ма-
сиви, но на практика се пол-
зват като земеделска земя.

Установено е също, че
1086 дка от пасищата се об-
работват като земеделска зе-
мя от стопани, които ползват
съседни имоти и са навлезли
в границите на пасищата. Об-
щинските лозя в селата Ор-
ляк и Брестница ще бъдат бра-
кувани и ще се отдават като
земеделска земя. След прик-
лючване на цялостната про-
верка ще бъде сезирана Ра-
йонна прокуратура - Тервел за
разследване на нарушенията
като престъпление.ç

Áîðáà çà âñåêè äåêàð â
Äîáðóäæà, òðàêòîðè
ðàçîðàõà ãðîáèùà è
äåïà çà îòïàäúöè

Ïðîìåíèòå â êëèìàòà è êàê äà ðåàãèðàìå å òåìà íà Àãðà 2020

скостопанската академия органи-
зира още една кръгла маса - "Как
да защитаваме по-добре расте-
нията в променящия се свят", на
21 февруари. В същия  ден меж-
дународна конференция ще събе-
ре представители на институти и
фирми за дебати по темата "Био-
логичното земеделие - решение
за промени в климата".

Екологичната тема е водеща
и за кръглата маса "Тенденции в
развитието на хранителната ин-
дустрия и опазване на околната
среда" на 20 февруари. В диску-
сията ще се включат представи-
тели на основните браншови
сдружения от отрасъла."Корона-
вирус и превенция" и "Винотера-
пия"  са основните теми на об-

ществен форум, иницииран от На-
ционална асоциация на децата и
младите хора с диабет. Той ще
се проведе на 22 февруари.

В същия ден ще бъдат обяве-
ни и победителите в конкурса
"Изборът на потребителя" за най-
предпочитаните продукти, пред-
ставни в изложбите "Фудтех", "Ви-
нария" и "Вкусове от Италия". По-
сетителите дават своите оценки,
като дегустират  храни и напит-
ки в уникалния Град на виното и
деликатесите.

26 събития включва съпътст-
ващата програма на четирите из-
ложби. Гостите на единствения
на Балканите мегафорум за аг-
робизнес, вино, храни и оборуд-
ване ще видят иновации, демон-
стрирани от близо 650 компа-
нии от 30 държави. Експозиции-
те може да се разгледат от 9 до
18 ч., в неделя - до 14 часа.
Билетът струва 7 лева, а за уче-
ници и пенсионери е  4 лева.
Специалистите имат право на
безплатен достъп с покана от
фирма и онлайн регистрация.ç

Промените в климата са ос-
новен акцент на деловата прог-
рама в рамките на изложбите "Аг-
ра", "Винария" и "Фудтех", които
ще се проведат от 19 до 23 фев-
руари 2020 г. в Международния
панаир-Пловдив. Представители
на научни институти и на бизне-
са ще търсят модели за справя-
не с проблема.

Кръгла маса на тема ,,Предиз-
викателствата и решенията за зе-
меделието, свързани с  климатич-
ните и екологичните промени" ще
се проведе на 20 февруари. Пред-
седателят на Селскостопанската
академия  проф. д-р Мартин Ба-
нов ще представи доклад "Новите
зелени приоритети в Общата сел-
скостопанска политика,  научни
подходи и иновативни решения,
свързани с адаптиране към кли-
матичните промени и намалява-
не на вредните въздействия вър-
ху околната среда". Ще бъдат пре-
зентирани практики за устойчиво
земеделие, растителна селекция,
намаляването на екологичния от-
печатък в животновъдството. Сел-

ç

В панаирното градче в Пловдив подреждат експонатите и изложбените площи
за предстоящите изложения "АГРА-2020" и "ВИНАРИЯ-2020".Тази година в
двете изложения ще се представят над 510 изложители от над 35 държави.

Òîïÿò ñå ñòàäàòà îò
îâöå è êîçè

Националното стадо от
овце и кози е намаляло
през последната една
година независимо от
различните видове дър-
жавна подкрепа за живот-
новъдите. Това показват
най-нови данни на аграр-
ната статистика, публику-
вани от Министерството
на земеделието. Броят на
овцете, отглеждани на
територията на цялата
страна, спада от 1,350 млн.
животни през 2018 г. на
1,275 млн. животни през
миналата година. Намале-
нието е с близо 6%. Обя-
вените статистически
данни са предварителни и
са актуални към 1 ноември
на отчетната година.

Стопаните са се лиши-
ли през изминалата годи-
на и от всяка осма коза,

Ñðåä îñíîâíèòå ïðè÷èíà ñà ñóøàòà,
ñêúïèòå ôóðàæè è íèñêèòå
èçêóïíè öåíè íà ìëÿêîòî

отглеждана във фермите
им. Националното стадо от
кози се е свило с близо
16% - от 271 700 животни
през 2018 г. на 228 700
животни през миналата
година.

Основен проблем пред
животновъдите през
последните месеци беше
сушата, която доведе до
недостиг на паша и високи
цени на фуражите. Част от
стопаните се принудиха да
намаляват стадата, а с
парите от продажбата на
животни да осигурят храна
за останалите.

Друг проблем са срав-
нително ниските изкупни
цени на овчето и козето
мляко, пише Весела Ване-
ва от Агри.БГ. Къде услови-
ята са по-благоприятни?

Благоевградска област е

на първо място в страната
по брой отглеждан дребен
рогат добитък, заяви зам.-
министърът на земеделие-
то доц. д-р Янко Иванов
пред фермери в Благоевг-
рад. Той каза,че в областта
през 2018 г. са отглеждани
около 27% от козите, 11%
от овцете и 8% от говедата
в България. Регионът се
нарежда на първо място
по производство на козе
мляко и на трето по произ-
водство на овче мляко,
след областите Бургас и
Пловдив.

През периода 2014 -
2018 г. броят на овцете в
областта нараства с 8%,
на говедата - с 26%, на
свинете - с 56%, а на

птиците - с около 3%.
"Най-значителен ръст се
отчита при броя на отг-
лежданите биволи с около
десет пъти, а добитото
биволско мляко се увели-
чава над четири пъти.
Заявените за директно
подпомагане животни от
този вид през 2018 г. са
близо четиринадесет пъти
повече в сравнение с 2014
г.", каза зам.-министърът.

Основната предпостав-
ка за добро развитие на
пасищно животновъдство
в Благоевградско е голе-
мият дял на постоянно
затревените площи (ПЗП),
които са 76% от използва-
ната земеделска площ в
областта.ç

Ñúâåòúò íà ÅÑ íàìàëè ñ îùå 7,5 ìëðä.
åâðî ïàðèòå çà ñåëñêèòå ðàéîíè

В последното компромисно
предложение за следващия 7-го-
дишен план за разходите на ЕС
парите, отпуснати на Европейс-

кия фонд за селски райони за
развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), бяха намалени със 7,5
милиарда евро. В същото време
се предлага увеличение с 2,5 ми-
лиарда евро на директни плаща-
ния на земеделските стопани, пи-
ше електронното издание Euractiv.
В петък председателят на Съвета
на Европейския съюз (ЕС) Чарлз
Мишел предложи леко увеличе-

ние на общия размер на Много-
годишната финансова рамка
(МФР) като се увеличи вноската
на държавите членки в ЕС от
1,067% на 1,074% от брутния им
национален доход. Предстои ли-
дерите на ЕС-27 да обсъдят раз-
личните предложения за бюджет
на извънредна среща на върха в
четвъртък, 20 февруари.

Предлага се прехвърлянето на

средства от първи към втори
стълб да се увеличи на 20%,
вместо досегашните 15. Субси-
диите на хектар в рамките на ЕС
няма да се изравняват. Също та-
ка максималните проценти на съ-
финансиране от ЕС за програми
за развитие на селските райони
са увеличени от 70 на 75%, но
само за по-слабо развитите ре-
гиони в Европа.ç

Снимки Пресфото БТА
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Винетките за Северната
скоростна тангента, която ми-
нава през София, както и пъ-
тищата за Банкя и Панчарево,
са задължителни. На шофьо-
рите, каращи по тези пътища,
без е-винетка са наложени
санкции. Това стана ясно от
думите на Георги Балабанов от
Националното тол управление
пред бТВ.

В началото на миналата го-
дина  премиерът Бойко Бори-
сов лично обяви, че по сто-
личната Северна скоростна
тангента ще се пътува без ви-
нетка, въпреки решението на
правителството от края на
2018 г. пътуването да е плате-
но. На 31 декември 2018 г.
столичният кмет Йорданка
Фандъкова написа във Фейс-
бук, че пътуването по Север-
ната скоростна тангента вре-
менно ще става без винетка,
докато пътят бъде изваден от
списъка. Сега обаче се оказ-
ва, че повече от година това
не е направено. Нещо повече
хората са санкционирани, след
като са били заблудени лично
от премиера и столичния кмет,
че могат да карат без винет-
ка, недоволстват шофьори. Ге-
орги Балабанов от тол управ-
лението каза, че се водят пре-
говори със Столична община
за решаването на проблема с
тези пътища. Такива проблем-
ни места - пътища в рамките
на града, за които се иска ви-
нетка, има и в други общини,
призна Балабанов. Той не по-
сочи кога ще бъде решен въп-
росът.

Иначе от Агенция "Пътна ин-
фраструктура" (АПИ) се похва-
лиха, че само за един ден 730
собственици на автомобили ще
получат електронен фиш за шо-
фиране без електронна винет-
ка. От АПИ не посочват каква
част от тях са карали по пъти-
ща в градовете, които са част
от републиканската пътна мре-
жа. Първият ден от експлоата-
цията на системата за налага-
не на електронни глоби беше
на 7 февруари. Тогава чрез ка-
мерите на тол системата се ус-
тановяваха автомобилите, ко-
ито карат без платена винетка.

Общо 805 са всички пътни
превозни средства, които са
ползвали републиканската мре-
жа без платена пътна такса на
17 февруари, отчитат от АПИ.
Спрените от тол контрола на пъ-
тя 75 превозни средства са пла-
тили компенсаторна такса. ç

Îáíàðîäâàíè ñà ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà õàçàðòà,
ñ êîèòî ñå çàáðàíÿâàò ÷àñòíèòå ëîòàðèè

Áîðèñîâ èçëúãà
çà âèíåòêèòå
çà Ñåâåðíàòà
òàíãåíòà

Промените в Закона за
хазарта, с които се забра-
няват частните лотарии,
бяха обнародвани вчера в
Държавен вестник. Поп-
равките ще влязат в сила
след три дни и тогава
тотото ще бъде монопо-
лист в лотарийните игри.
Законът за хазарта бе
приет на второ четене от
парламента на 7 февруа-
ри. Вносител на поправка-
та е лидерът на НФСБ
Валери Симеонов.

Лицензите за организи-
ране на лотарийни игри
(с изключение на томбо-
ла, бинго, кено и техните
разновидности), издадени
на организатори, различ-
ни от държавното тото, се
прекратяват като съответ-
ните удостоверения се
обезсилват. Преустановя-
ва се и разпространение-

то и продажбата на биле-
ти, фишове, талони или
други удостоверителни
знаци за участие в игрите
от организатори, различни
от БСТ.

С промените лиценз за
организиране на такива
игри, с изключение на
томбола, бинго, кено и
техните разновидности,
може да бъде издаден
само на държавата.
Предвидено е, че единст-
вено държавното предпри-
ятие "Български спортен
тотализатор" (БСТ) адми-
нистрира лотарийни игри.
Тотото ще осъществява
тази си дейност с нает от
него персонал в собстве-
ни или наети пунктове,
които са обособени и
обозначени като пунктове
за лотарийни игри.

Печалбите от игрите,

които не са изплатени до
влизането в сила на
разпоредбите, се изпла-
щат съгласно утвърдените
игрални условия и прави-
ла за съответната игра.

Не се разрешава да се
изплащат печалби от
лотарийни игри извън
обектите или пунктовете,
определени за тази дей-
ност, както и извън банки,
решиха депутатите.

Забранява се организи-
рането на хазартни игри
вече и в сградите в ре-
жим на етажна собстве-
ност без решение на
общото събрание на

собствениците, взето по
реда на Закона за управ-
ление на етажната собст-
веност.

Издадените за игрите
билети, фишове, талони
или други удостоверител-
ни знаци, които не са
продадени до влизането в
сила на този закон, се
унищожават до 31 декемв-
ри 2020 г.

Засега обаче няма ин-
формация от "Национална-
та лотария" как ще проте-
че процесът по приключ-
ване на лотарийните игри,
които вече стават държа-
вен монопол. ç

България ще "забави
темпото" за приемането на
еврото, се казва в публи-
кация на агенция "Блум-
бърг".  България сигнализи-
ра, че може да забави уси-
лията за приемане на ев-
рото на фона на опасения-
та, че подготвителните стъп-
ки биха могли да застра-
шат дългосрочно фиксира-
ния валутен курс на лева
към еврото, се казва в тек-
ста. "Балканската страна
планира да се присъедини
към ERM-2 - механизъм,
който действа като "чакал-
ня" на еврозоната преди
пълноправното членство -
до края на април. Но нас-
коро парламентът прие за-
кон, задължаващ правител-
ството да го направи само
при съществуващия валутен

Äîêàòî íå óáåäè íåäîâîëíèòå áúëãàðè, âëàñòòà
íÿìàëî äà áúðçà ñ ïðèåìàíåòî íà åâðîòî

курс", съобщава "Блумбърг".
Агенцията цитира думи-

те на премиера Бойко Бо-
рисов, че може да се нало-
жи да се изчака повече.
"Мнозинството българи се
противопоставят на присъ-
единяването към еврозона-

та, като се притесняват, че
компаниите ще използват
промяната, за да повишат
цените на своите стоки", се
посочва в информацията.
"Длъжен съм да забавя тем-
пото и само когато убедим
всички, че това е добре, ще

продължим напред", заявя-
ва Борисов, уточнявайки, че
той не отхвърля изрично це-
левата дата за ERM-2. "До-
като няма абсолютен кон-
сенсус, няма да има влиза-
не в "чакалнята".

"Блумбърг" посочва, че
България - заедно с Хърва-
тия и Румъния - се стремят
към влизане в 19-членната
еврозона, в която вече има
пет държави от бившия ко-
мунистически блок на кон-
тинента. "С ниските нива на
публичния дълг и баланси-
раните бюджети, България
отговаря на повечето тех-
нически критерии за прие-
мане на еврото и е на пър-
во място, макар че остават
притесненията за финансо-
вата й система", заключа-
ва публикацията. ç

Омбудсманът Диана Ко-
вачева е изпратила препо-
ръка до министъра на пра-
восъдието Данаил Кирилов
да бъдат предприети зако-
нодателни промени, с ко-
ито да се преустанови ре-
гистрацията на фирми фан-
томи на домашните адре-
си на граждани или на ад-
ресите на други недвижи-
ми имоти, без собствени-
ците изобщо да подозират,
съобщиха от пресцентъра
на обществения защитник.
Според Ковачева е необ-

Îìáóäñìàíúò èñêà çàêîíîäàòåëíè
ïðîìåíè çà çàáðàíà ðåãèñòðàöèÿòà
íà ôèðìè ôàíòîìè â ÷óæäè èìîòè

ходимо Министерството на
правосъдието да извърши
внимателен анализ на
проблема и причините, ко-
ито го пораждат, и след об-
съждане на възможности-
те да се предприемат дей-
ствия за преустановяване
на недобросъвестната
практика търговци да по-
сочват като адреси на уп-
равление адреси на граж-
дани, без тяхно изрично съг-
ласие. Омбудсманът е пред-
ложила и да се предвиди и
механизъм за служебно за-

личаване на такива адреси
на управление при подаде-
но обосновано искане за
това от потърпевши граж-
дани. Повод за препоръка-
та на Ковачева били десет-

Òúðêàíåòî íà áèëåò÷åòà ñòàíà
äúðæàâåí ìîíîïîë
Òúðêàíåòî íà áèëåò÷åòà ñòàíà
äúðæàâåí ìîíîïîë

ките жалби на граждани, ко-
ито се оплакват от "фиктив-
но самонастаняване" на
търговци, без знанието и
съгласието на собственици-
те на имотите. ç
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Íàøèÿò Ëåâñêè!
Èñòîðè÷åñêàòà çàñëóãà íà Àïîñòîëà ñ äâå äóìè: Îò ïîêîðíèòå áúëãàðè, ïîäàíèöè íà ïàäèøàõà,
òîé íàïðàâè ñúâðåìåíåí íàðîä, íàðîä ñ ïðåòåíöèè, êîéòî ñå áîðè çà ñîáñòâåíàòà äúðæàâà

Левски е уникално
историческо явление,
истинско чудо на
природата. Буди
изумление способ-
ността му, подобно
на същински магьос-
ник, рязко да тласне
и ускори българската
освободителна кауза,
която само за някол-
ко години стига до
възстановяване на
българската държа-
ва. Подобно на
Христос, Левски
сякаш отново оживя-
ва след бесилото.

Това пише акад.
Константин Косев в
новата си книга
"Васил Левски. Дълг
и чест".

Всеки смята, че
познава Левски,
даже по някой път
си мисля, че всеки
си е изградил собст-
вен образ, собствена
представа за него и
ревниво я пази.
Много от нещата,
които се пишат и
говорят, са плод на
измислици и фанта-
зии, тъй като лич-
ността на Дякона е
изключително голяма
в българската исто-
рия, една крупна
фигура.

Левски се радва
на голяма любов
от хората, защото
това е един удиви-
телен човек,
неповторим.

И всеки е силно
притеснен като
вижда такава съвкуп-
ност от лични качест-
ва и достойнства,
които не всеки може
да притежава. Не
само всеки, ами
изобщо никой.

Необикновена,
неповторима личност
е Левски! Човек се
смайва като научава
все повече и повече
за него като леген-
дарна личност, като
герой, като куп от
безкрайно ценни
човешки качества.
Понеже не притежа-
ваме тези качества,
изпадаме малко в
почуда що за лич-
ност е, каква е тази
личност. Ако не беше
в българската среда,
той е от тия хора,
които щяха да доби-
ят световна извест-
ност. Той и сега е
световноизвестен, но

щеше да бъде много
популярен в глоба-
лен мащаб.

Ние главно го
ценим за това, че си
е наш исторически
герой, обаче искам
да обърна специално
внимание, че тези
легенди, които се
говорят за него са
често пъти плод на
някаква фантазия.
А ние като историци
придаваме главно
значение за това да
си отговорим на
въпроса: Каква е
историческата заслу-
га на Васил Левски
за България?

Историческата му
заслуга с две думи:
От покорните бълга-
ри, поданици на
падишаха, той напра-
ви съвременен
народ, народ с
претенции, който се
бори за собствената
държава.

Въпросът е как го
прави, защото и
други борци през
Възраждането също
се стремят към
възстановяване на
българската държа-
ва, но не се получа-
ва? Левски обаче
преживява една
еволюция, едно
израстване, което е
просто смайващо!

Той започва през
1862 г. като участник
в легията на Раковс-
ки, след това минава
като знаменосец в
четата на Панайот
Хитов и лека-полека
трупа опит и израст-
ва, и то смайващо
бързо. Обесен е и
загива през февруа-
ри 1873 г.

Само 5 години по-
късно държавата
България се появи
на европейската
карта. Пита се той
има ли заслуга?
Отговорът е:
Най-голямата!

Защото, ако
искаш да имаш
държава, ако искаш
да станеш полити-
чески субект, то не
може само да си
седиш и нищо да не
правиш, трябва
организация да има.

Левски е пробвал
с четите вече и е
много разочарован,
защото четата си

минава, османската
власт е много силна,
бързо ги ликвидира,
към четата никой не
се присъединява,
защото ги е страх и
защото не знаят
какво да правят.
Както казва един
мисионер по това
време, макар да
звучи малко обидно -
българите са кротки
хора и си гледат
търговийката и рахат-
лъка, само коменти-
рат международната
политика, ама не се
бъркат, така че от
такива хора едва ли
може да се очаква
бунтове и въстания.
Най-интересното е,
че тези думи са
казани точно когато
Левски прави органи-
зацията, ама тя не се
вижда. Мисионерът
не знае какво става,
а в това време
Левски работи.

Той си дава ясна
сметка, че срещу
българската нацио-
нална революция
стои много силен
противник. Османс-
ката империя може
да се намира в
процес на разложе-
ние и упадък, обаче
тя притежава изклю-
чително големи
ресурси, особено в
сферата на силата.
Има армия, добре
въоръжена, освен

това на нейна страна
са Великите сили,
които държат за
нейното запазване,
тъй като имат инте-
рес. Противникът е
много силен. Мисли-
те ли, че Левски не е
забелязал това?!.

Най-напред той
разбира, че с чети
не може, трябва
промяна на тактика-
та и стратегията.
Левски стигнал до
убеждението, че
трябва самият народ
да се организира и
там трябва да се
създадат тайни
общества. Тогава ги
нарича така, а това
са бъдещите комите-
ти. Ама трябва някой
да го направи, ама
никой не се наема.
Той смята, че това е
изходът - трябва да
се направи организа-
ция - вътрешна
революционна орга-
низация.

Тогава Левски
произнася тази
прочута фраза, която
съобщава на своя
войвода Панайот
Хитов:

Ако спечеля,
печели цял народ,
ако загубя, губя
само себе си!

След като срещ-
нал неверие в

Михаил Греков,
заминава за Буку-
рещ, Румъния, къде-
то е главното среди-
ще на българската
емиграция. Среща
се с различни видни
личности, големи
патриоти. Споделя
си идеята и не може
да намери у никой
разбиране. Защо?
Защото идеята е
чудесна, ама някой
трябва да я направи.
От идея до реализа-
ция, има огромна
разлика. И когато
видял, че няма кой в
Букурещ и в емигра-
цията да го подкре-
пи казал: аз ще го
направя. Там се
намерили родолюби-
ви българи, получил
дребна сума и
Левски преминава
предприема първата
си обиколка в
страна.

Днес Васил Левс-
ки е знаме на всич-
ки, даже някой път
ми идва на ум, че
сякаш хората са го
приватизирали.
Всеки си е закачил
портрета, даже по
трамваите, вкъщи,
навсякъде и това е:
моят Левски. А пък
политическите сили
винаги, те на кого да
се опрат - на Левски
и Ботев.

Най-светлите
личности и затова те

ги експлоатират,
просто ги приватизи-
рат и с тях напред,
защото знаят, че
така ще спечелят
повече привържени-
ци, всеки се надява
на това. А те са
добро знаме, хубаво
знаме, велико зна-
ме. Мисля, че до
голяма степен е
профаниран Левски,
те го разглеждат
като икона, не могат
да проумеят що за
човек е това, трудно
се проумява.

Народът не се
замисля, той го
гледа като реликва и
толкова. Политиците
го използват като
символ и като знаме.

Акад. Константин
КОСЕВ

От "Епицентър"

*Авторът е исто-
рик, бил е вицепреми-
ер, просветен минис-
тър и депутат, пре-
подавател в СУ "Св.
Климент Охридски",
заместник-председа-
тел на БАН (1996-2007
г.). Автор е на 8 мо-
нографии, 15 студии
и много научни ста-
тии. Научните му ин-
тереси са свързани с
Възраждането, бор-
бата за национална
независимост и дей-
ността на нашите
революционери, Осво-
бождението.
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Това е
сезонно
заболяване
на студеното
време, в
предишните
години го
наблюда-
вахме през
декември,
януари и
февруари

- Колко птици ще бъдат умъртвени
във връзка с регистрираното първо
огнище на инфлуенца по птиците у
нас за 2020 г.?

- Касае се за обект с 15 000 водоп-
лаващи птици. Предстои умъртвяване-
то на последните около 5800 патици.
Умъртвяването по хуманен начин и
обезвреждането, съгласно изисквания-
та на европейското законодателство на
всички засегнати и контактни птици е
една от мерките при констатиране на
високо патогенна инфлуенца.

- А какви мерки за контрол за
инфлуенца са предприети?

- За самото огнище вече е нотифи-
цирана и Европейската комисия (ЕК),
обявени са предпазна и надзорна или
наблюдавани наблюдавани зони - 3-
километрова предпазна и 10-километ-
рова надзорна зона около самото
огнище, където са приети всички
мерки за недопускане излизане на
вируса от там, а именно рестрикция
на движение на птици, единствено
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Д-р Цвятко
АЛЕКСАНДРОВ,
зам. изпълнител-
ният директор на

Българската
агенция по

безопасност на
храните (БАБХ)

българския потре-
бител, а и пред
потребителя на
европейската
общност, а и тези
търговски парт-
ньори от трети
страни, защото
все пак това са и
здравни гаран-
ции. А и към
момента Бълга-
рия няма рестрик-
ции за търговия с
живи птици и
месо, за други
държави-членки
на ЕС и трети
страни. Така че
тези програми
целят именно
това доказване на
свобода. А и от
друга страна,
ранно откриване

новка по отношение на инфлуенцата
по птиците.

- В какво конкретно се състои
засиленият надзор в птицефермите у
нас?

- Още от опита, който имаме от
2016, 2017-2018 г., изпълняваме
абсолютно актуализирана програма за
надзор и контрол, която включва както
пробовзимане, така и клинични обс-
ледвания. От една страна, са за доказ-
ване на свобода от заболяването пред

разпространен в другите европейски
държави на този етап. Виждате, че
никой не е застрахован, нещата се
случват и в другите европейски държа-
ви.

-Така е, да.
- Така или иначе мерките, които те

предприемат, са съответно и мерките,
които се прилагат от всички държави-
членки на ЕС и са приети и от ЕК, и
от водещите експерти в Европа.

Интервюто е на Радио "Фокус"

на евентуално проникнал вирус с цел
ограничаване максимално бързо на
самата инфекция на място и недопус-
кането й преминаване в други ферми.

- А как изглежда ситуацията с
болестта в съседните на България
страни?

- Чехия обяви едно огнище при
птицеферма с около 130 хиляди птици.
В Полша заболяването е разпростра-
нено в доста птицевъдни обекти. Има
констатирани огнища на болестта в
Унгария, в Украйна, в съседна Румъ-
ния, така че може би ние сме в този
пик този сезон на вируса, който е по-

при съответно те могат да напуснат,
за клане или друго предназначение, в
съответния период, който също се
определя и с решение на ЕК. Това е
към самото огнище. Засиленият над-
зор е и в тези ферми в 3-километрова-
та предпазна и 10-километровата
наблюдавани зони, както и в цялата
страна. По отношение на самото
заболяване още през януари месец във
връзка с констатираните огнища на
инфлуенца по птиците, този щам,
който е у нас, за съжаление, Н5N8,
циркулиращ в цяла Европа, беше
заострено вниманието, беше разпреде-
но със заповед на изпълнителния
директор на БАБХ за повишена епи-
зоотична готовност на всички области
на територията на страната. Бяха
проведени редица срещи и със самите
асоциации на птицевъдите у нас -
било то водоплаващи, както и произ-
водителите на кокошеви птици и
собственици на такива ферми, за
заостряне на вниманието, за да знаят
и те каква е ситуацията в Западна
Европа. За съжаление, заболяването
дойде и у нас.

- А има ли основание от притесне-
ния от страна на потребителите на
месото, което се предлага на пазара у
нас?

- Нека бъдат напълно спокойни,
няма никаква опасност за тях да
попадне такъв вирус в продуктите,
които са на българския пазар. Именно
затова са тези програми за надзор и
контрол, които изпълнява Агенцията
по храните и всички тези здравни
сертификати, които гарантират безо-

пасността на продукцията.
- Каква е вероятността мащабите

на болестта да станат значителни?
Можем ли да очакваме пик през
пролетта?

- Знаете, че това е сезонно заболя-
ване. Предишните години го наблюда-
вахме през декември, януари и февру-
ари. С повишаване на температурите
вече рискът за разпространение на
заболяването намалява, тъй като
самият вирус се адаптира и се разп-
ространява по-лесно при студено
време. Така че през пролетта се очаква
по-благополучна епизоотична обста-
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Кризата с боклука не
секва. Два месеца инфор-
мационното пространство
е пълно с отпадъци, кой
от кой по-миризливи. От
градове, села и паланки
долитат новини за протес-
ти. Всякакви: срещу
изгаряне на боклук, про-
тив стари и нови заводи,
заради бали, складирани
да попаднат в пещите...
Елин Пелин, Пещера,
Девня, Бобов дол, Гълъбо-
во и в десетки села
избухна напрежение.

Българите като че ли
изведнъж разбраха колко
много наш и чужд боклук
е струпан край домовете
им. И ги обзе паника за
невидимия въздух, който
дишат.

Отпадъците наистина
са навсякъде.

Дори пожарът под
магистрала "Струма" през
лятото пак бе заради
смет, която е трябвало да
отпътува за Бобов дол. Не
само ТЕЦ-ове и циментови
заводи, а и много други
производства горят бок-
лук.

Има обаче нещо, което
все още българите не
разбират. То е защо дойде
кризата, отде се взе
целият боклук. В масовите
представи битуват три
мнения:

А) Европа си изхвърля
отпадъците у нас; Б)
Корумпираната българска
власт нарочно е отворили
границите за всякакъв
боклук, за да се обогатя-
ва, или пък поради нека-
дърност не осигурява
добър контрол; В) нашите
бизнесмени бандити ни
тровят, възползвайки се
от горните положения.

А), Б) и В) се подхран-
ват умишлено или не от
замесените лица и инсти-
туции. С проверките си
новият главен прокурор
например иска да покаже,
че проблемът е в контро-
ла, вече се затягал. Еко-
лозите твърдят, че компо-
зиции с бали тайно пълзят
към заводите, тоест
наистина имало нещо
скрито-покрито. Медиите
пък съобщават, че "боклу-
кът се внася под формата
на суровина" - и внушават
за далавера. Бизнесмени-
те си ги знаем. Но дейст-
вителността е много по-

различна. А), Б) и В) са
верни само частично.

Те са много далеч
от същината и не
обясняват проблема,
а го прикриват.

Много по-дълбоко е
заровено кучето, чак е
неудобно да се рови
около трупа му.

Преди все пак да се
разровим, следва да си
зададем две групи въпро-
си, които са едновремен-
но и отговори. Първата:
Случайно да сте забеляза-
ли, че българските еко
активисти показват много
по-малък ентусиазъм по
темата? Боклук се внася
от години, те подкрепят
протести тук-там, но нима
активността им е същата
като при лифта на Банско
например?

А кой нанася по-големи
вреди - лифтът или боклу-
ците?

Вторият въпрос: Какво
прави лекар с болен от
СПИН, след като пациен-
тът още не знае диагноза-
та? Отговорът - симулира
лечение и не смее да му
признае, че нищо не
може да стори.

Тези две групи въпроси
са в десетката по темата
с боклука. Те обясняват
защо еколозите имат
други приоритети, вместо
всекидневно да воюват.
Обясняват и защо никой
не тръгва просто и ясно
да дефинира пред хората
проблема - не го прави,
защото е като СПИН -
лечение няма.

По-добре да се живее
с усещането, че нещата
ще се оправят с две-три
хапчета (повече контрол,
някой-друг шеф на ТЕЦ да
влезе в затвора...), вместо
да се признае, че реше-
ние няма.

Стигаме до същината.
Да сте чували за кръгова
икономика? За нулев
отпадък? За зелена иконо-
мика? За зелена сделка?
За нов суровинен модел?
За нови източници на
енергия? За еди-коя си
държава, в която не
останал боклук, а оползот-
ворявала целият? За
изчерпани ресурси на
земята? За край на въг-
лищния добив? За намаля-
ване на парникови газо-

ве? Да, всекидневно. От
20 години тези мантри
надуват ушите ни, разви-
тият свят налива милиони
в тях. И какво, мислите,
означават те?

Перспектива, осигуря-
ваща оцеляването на
планетата? Светло бъде-
ще, при което преработва-
ме отпадъка от живота ни,
за да живеем по-дълго и
щастливо? Край на добив-
ната робия, вредяща на
реки и почви, за да се
възседнем на крилете на
прогреса? Чудодейни
технологии, с които про-
извеждаме, чистейки
земята?

Да, точно това втълпя-
ват мантрите. И точно
такъв устрем се лее
от лозунгите покрай
харченето на милиони.

Само че "кръговата
икономика" и "новият
суровинен модел" въобще
не носят само позитиви.
Те си имат своето значе-
ние, но едновременно с
него означават и друго -
точно това, което вижда-
ме в България и по света:
масово изгаряне на
отпадъци.

А след като се изгорят,
преди това се складират.
Междувременно и вонят.
Отлагат пепел. А накрая ги
дишаме. Колкото повече
"кръгова икономика",
толкова повече рискове.
Горенето на отпадъци е
един от съществените й
елементи.

А проблемът наистина
е световен.

Преди две години
имаше скандал във Вели-
кобритания - пещи не
измервали фините части-
ци и азотните окиси. Пак
тогава стана ясно, че и
инсинератори в Холандия
замърсяват.

В Ирландия също има

Òðÿáâà äà ñå ðàçáåðå è ïðîóìåå -
ïðåðàáîòêàòà íà áîêëóê
îôèöèàëíî è ëåãàëíî ñå íàñúð÷àâà
îò ÅÑ, òîâà å çåëåíàòà èêîíîìèêà

проблем. Да не говорим
за Италия. Източниците в
интернет за тези скандали
са десетки, всеки може да
ги намери. И отново става
дума все за т.нар. неопас-
ни отпадъци.

Просто такова чудо
като "неопасен отпадък"
няма - измислен е, за да
се стимулира производст-
вото на енергия, замест-
ващо традиционните
методи. Без да е "неопа-
сен" новата индустрия
просто няма как да съ-
ществува. И пак - колкото
повече горене, толкова
повече страхове. Сега
българите просто бяха
застигнати от този огро-
мен проблем, затиснал и
други държави. Нормално
е, след като ще се горят
боклуци, те да се събират,
транспортират, складират
и т.н. У нас отпадъци се
внасят отдавна, просто
покрай разследването в
Италия се разчу. Но
разследването в Италия
не е срещу опасностите
от кръговата икономика, а
се проверява дали съдър-
жанието на товара отгова-
ря на документите.

Трябва да се разбере и
проумее - преработката
на боклук официално и
легално се насърчава от
ЕС, това е зелената
икономика. Отпадъкът е
суровина не защото се
прикрива, а защото наис-
тина е такъв. Горенето е
част от онова, към което
светът се стреми. И няма
как да се спре тази
икономика, така се е
завъртяло колелото. Но
вместо да се обсъждат
неминуемите следствия, тя
се представя лозунгарски,
като манна. А тази индуст-
рия, точно както добивна-
та, си има своите опас-
ности и вреди.

Да се говори за тях не
е удобно - защото хората
ще разберат, че

ЕС и светът инвести-
рат пари и лозунги
в нещо, което
съвсем не е
толкова идеално.

Обратната теза гласи:
"Кръговата икономика е
върхът на достиженията.
Проблемът не е в нея, а
в контрола, лошите
власти, злоупотребата на
производители... Ако се
сепарират предварително
отпадъците, всичко ще е
наред. Колкото повече
правилно горим отпадъ-
ци, толкова повече пома-
гаме на земята, миними-
зираме щетите и произ-
веждаме екологично".

Но да вярваш във
всичко това е все едно
да си въобразяваш, че
свят със свободно движе-
ние на хора ще е без
бежанци.

Или пък да напълниш
планетата със стотици
атомни реактори и да се
изненадаш, когато някой
от тях гръмне. Кръговата
икономика и всички
абракадабри по оползот-
воряването на отпадъци-
те не са нещо лошо сами
по себе си, напротив. Но
както всяко нещо на
света, влекат опасности.
Никаква безопасност не
е гарантирана, няма
технологии и регламенти,
които да ги лишат от
рискове. Най-голяма
мръсна тайна е, че "ико-
номиката на бъдещето" е
също толкова опасна,
колкото и старата. Всич-
ки тези рискове се
стоварват върху българи-
те сега и не само върху
тях. И именно това ще е
една от битките на бъде-
щето - горящата "зелена"
индустрия срещу хората,
които дишат.

Искрен ВЪЛЧЕВ
От "Гласове"

Ãîðåíåòî íà áîêëóê å ìðúñíà
çåëåíà òàéíà
Ãîðåíåòî íà áîêëóê å ìðúñíà
çåëåíà òàéíà
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Â
следващите месеци
предстои наливането
на бетона на фунда-
мента на втория
енергиен блок на

АЕЦ „Аккую“, съобщи гене-
ралният директор на „Аккую
нуклеар“ Анастасия Зотеева.

Текущата година е от осо-
бено значение за проекта за
първа ядрена централа в Тур-
ция, отбеляза тя.

„Работата по проекта за
ядрена централа в Турция
продължава с активни тем-
пове. Очакваме да получим
лиценз за строителството на
трети блок“, заяви Зотеева
пред Анадолската агенция.

Ñòðîèòåëñòâîòî íà ÀÅÖ „Àêêóþ“
ïðîäúëæàâà ñ óäàðíè òåìïîâå

През 2019 г. Турция зае
девето място в Европа по
продажба на леки коли, из-
преварвайки по този пока-
зател 22 европейски държа-
ви. Това сочат данните на
Асоциацията на европейс-
ките производители на ав-
томобили (ACEA) и Европей-
ската асоциация на свобод-
на търговия (EFTA).

През миналата година
европейският автомобилен
пазар е регистрирал ръст
от 1,4% или 18,4 милиона
продадени коли. За срав-
нение през 2018 г. са про-

Турският автомобилен пазар е по-голям, отколкото в 22 европейски страни

2020 година ще бъ-
де година на оздравя-
ване на автомобилното
производство в Турция
и на износа, сочи док-
лад на одиторската и
консултантска фирма
KPMG Турция.

В доклада се казва,
че първият местен тур-
ски автомобил, предс-
тавен миналия декемв-
ри, и инвестиционните
планове на „Фолксва-
ген” в страната могат да
доведат до ръст на ин-
вестициите в областта
на промишлеността в
Турция, съобщи Анадол-
ската агенция.

Очаква се „Фолкс-
ваген”, който вече има
изградена производст-
вена фирма в Турция, да
вземе решение за ин-
вестицията си в завод
през 2020 г.

Правителството
разработи интернет
ресурс за най-голе-
мия в историята на
страната транспортен
проект – канал Истан-
бул, който трябва да
се превърне в алтер-
натива на пролива
Босфор.

Сайтът kanalistan-
bul.gov.tr е създаден
по инициатива на Уп-
равлението за връзки
на администрацията
на турския президент.
Ръководителят на уп-
равлението Фахретин
Алтун съобщи в Туи-
тър, че всички жела-

2020 г. ще бъде знакова и
за атомния отрасъл в Русия,
когато ще се чества 75 го-
дини от основаването на то-
зи вид енергетика.

Генералният директор
обяви, че основните етапи
от работата на строителна-
та площадка са приключили
през 2019 г.

„Съгласно междуправи-
телствения договор между
Турция и Русия от май 2010
г., първият енергоблок тряб-
ва да започне да функцио-
нира в течение на 7 години
след получаването на ли-
ценз за строителство. Лицен-
зът беше получен през ап-

„Мерцедес“, „Ауди“, „Фолк-
сваген“ и BMW. През мина-
лата година във Федерал-
ната република са прода-
дени 4,17 милиона леки ко-
ли.

Второто място е за
Франция. В родината на
„Рено“, „Пежо“ и „Ситроен“
са реализирани 2,75 мили-
она коли.

Великобритания е отстъ-
пила с една позиция и в мо-
мента е трета с 2,74 милио-
на продадени автомобила.

Четвърти и пети са Ита-
лия и Испания, където са

Канал „Истанбул“ се сдоби с официален сайт

Ранните записвания:
65% от почивките
вече са продадени

Автомобилният сектор се
възстановява през 2020 година

рил 2018 г. Т.е. проектната
дата е април 2025 г., но ние
се стремим да пуснем енер-
гоблока през 2023 г., когато
Турция ще отбележи 100 го-
дини от основаването на Ре-
публиката“, заяви Зотеева.

Всички проекти дейнос-
ти се извършват с оглед на
факторите за безопасност
в съответствие със законо-
дателните норми на Турция
и международните стандар-
ти.

Зотеева също така съоб-
щи, че по проекта АЕЦ „Ак-
кую“ работят над 6000 души,
80% от тях са турски граж-
дани.

реализирани съответно 2,13
милиона и 1,5 милиона
броя. Турция е девета, изп-
реварвайки такива европей-
ски страни като Швеция, Ав-
стрия, Чехия и Португалия.
В нашата южна съседка са
продадени 491 909 леки ав-
томобила.

Последното 30-о място е
за малкия остров Исландия,
където са продадени 13 483
автомобила. Преди нея са
Кипър (14 614), Латвия (22
146), Естония (32 226) и на
26 място България с 41 356
продадени леки коли.

ещи ще могат да се
запознаят на сайта с
целите и детайлите на
стратегически важния
проект.

Сайтът съдържа
инфографика и виде-
оматериали за бъде-
щия канал „Истанбул“.
Потребителите също
така могат да си сва-
лят книгата „Канал
Истанбул в 50 въпро-
са“, съдържаща офи-
циалните документи,
свързани с мегапро-
екта.

Освен това на сай-
та е дадена информа-
ция за строителните

проекти, съпътстващи
изграждането на из-
куствената водна ар-
терия между Черно и
Мраморно море.

Новият канал за-
падно от Истанбул ще
премине през терито-
рията на районите
Кючюкчекмедже, Саз-
лъдере и Дурусу. Ка-
налът ще бъде дълъг
43 км. От двете му
страни се планира да
бъдат изградени два
нови града.

Пропускателната
способност на канала
трябва да бъде 160 ко-
раба дневно.

Автомобилният сек-
тор - един от икономи-
ческите двигатели на
страната, имаше затруд-
нения през 2019 г. До-
като през 2017 г. за вът-
решния пазар са про-
дадени 1 милион авто-
мобили, през 2018 г. про-
дажбите намаляват с
35%, а през 2019 г. с 23%
, когато са продадени
едва 492 000 бройки.

Автомобилното про-
изводство и износът за
2019 г. също се свиха,
съответно, с 9% и 5%.
спрямо предходната го-
дина.

В сектора са заети
около 500 000 души.

Според доклада
през 2020 г. продажба-
та на автомобили ще се
увеличи с 19 %, т.е ще
бъдат продадени 580
000 превозни средства.
Прогнозира се произ-
водството на над 1,4
милиона автомобили,
като 1,2 милиона от тях
ще бъдат за износ.

KPMG прогнозира в
същото време забавя-
не на глобалния пазар,
включително в САЩ и
Китай.

В доклада се твър-
ди, че благодарение на
технологиите, автомо-
билът ще се превърне
в технологично и инте-
лигентно превозно
средство, а не в пре-
возно средство с чети-
ри колела.

дадени 18,2 милиона.
Първото място по про-

дажба на автомобили сред

страните от ЕС и  EFTA е за
Германия, където се произ-
веждат световните марки

Русия увеличи квотата за внос на домати
Руското министерс-

тво на земеделието е
подготвило проект на
решение за увеличава-
нето на квотата на
внос на домати от Тур-
ция за Русия до 200 хи-
ляди тона, съобщиха от
министерството.

В момента квотата
е 150 хиляди тона.

От 1 май 2018 г. Ру-

сия анулира ограниче-
нията за броя на ком-
паниите износители на
домати от Турция. Ка-
то те можеха да дос-
тавят продукция до 50
хиляди тона. През май
2019 г. квотата беше
увеличена трикратно.

Турският износ на
домати през миналата
година е нараснал със

186% в сравнение с
2018 г. и възлиза на
86,5 милиона долара.
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Ò
на услуги. През миналата
година бе поставен исто-
рически рекорд, експортът
на услуги възлезе на 53,7
милиарда долара.

урското правителс-
тво продължава да
оказва подкрепа
на бизнеса в
сферата на износа

Èçíîñúò íà óñëóãè ñ
èñòîðè÷åñêè ðåêîðä

Генералният секретар
на Съвета на ислямските
банки и финансови инсти-
туции Абделила Белатик
даде висока оценка на
усилията за развитие на
сектора на ислямско
банкиране в Турция.

Той определи страната
като важен пазар за
развитието на сектора
за „безлихвено финанси-
ране“.

Това написа в своя
профил в Туитър министъ-
рът на търговията Рухсар
Пекджан.

Тя подчерта, че ведом-
ството й ще продължи да
оказва подкрепа на
бизнеса в сферата на
износа на услуги.

„Обемът на износ на

услуги през 2019 г. поста-
ви исторически рекорд,
достигайки показателя от
53,7 милиарда долара.
Положителният баланс е
31,5 милиарда долара,
което оказва благоприят-
но влияние на икономика-
та ни като цяло“, напика
министърът на търговията.

Турция – важен пазар за ислямското банкиране
Оглавяваната от него

асоциация тясно сътрудни-
чи с редица турски финан-
сови организации и банки,
а също така подкрепя
стартъпи, като за целта е
открит специален офис в
страната.

„Турция е привлекате-
лен център за финансови-
те структури, както заради
икономическия си потен-
циал, така също и заради

близостта си с развива-
щите се азиатски пазари“,
подчерта Белатик.

Той отбеляза, че ис-
лямското банкиране се
смята за изгодна инвес-
тиция и на международ-
ния финансов пазар. За
това говори нарастващия
дял на сектора в запад-
ните държави, по-конк-
ретно, във Великобрита-
ния.

Турският износ за стра-
ните от тюркския свят за пе-
риода 2010-2019 г. възлиза
на 60,9 милиарда долара, съ-
общи Статистическия инсти-
тут, цитиран от Анадолската
агенция.

През 2019 г. турският из-
нос за държавите, които го-
ворят на тюркски език, е на-
раснал с 2,1% в сравнение

Износът за тюркските държави
за 10 г. надхвърля 50 млрд. долара

с предходната година. В съ-
щото време вносът е отбе-
лязал обратната тенденция
– той се е свил с 9,1%.

Лидер сред вносителите
на родните стоки за 2010-
2019 г. е Азербайджан с 19,6
млрд. долара внос. Следват:
Туркменистан – 13,5 млрд.
долара, Казахстан – 8,4
млрд. долара, Узбекистан –

6 млрд., Киргизия – 3,1 млрд.
долара.

През 2010 г. експортът
на Турция за посочените
по-горе държави е бил 3,9
млрд. долара, а пред 2019
г. – 4,7 млрд. Най-добра го-
дина за турския износ е би-
ла 2014 г., когато е изнесе-
на продукция за 7,1 млрд.
долара.

В периода от 2015
до 2019 г. Турция е
внесла 61,2 мобилни
телефона на обща су-
ма 12,84 млрд. дола-
ра, предаде Анадолс-
ката агенция, позова-
вайки се на данните
от Статистическия ин-
ститут.

В същото време
през последните две
години вносът на мо-
билни телефони в
страната значително е
намалял.

Данните за 2019 г.
са най-ниските за пос-
ледните пет години –
1,8 млрд. долара. Бро-
ят на внесените апа-
рати като количество
е нараснал с 23,5% в
сравнение с 2018 г., но
се е свил в паричен
еквивалент с 6%.

През 2015 г. Турция
е внесла 13,5 милио-
на телефона на обща
стойност 3,13 млрд.
долара. От 2015 г. на-
сам вносът непрекъс-

Половината от из-
носа на готови дрехи
през януари 2020 г. се
пада на четири стра-
ни: Германия, Испа-
ния, Великобритания
и Нидерландия.

От Асоциацията на
износителите от тур-
ския регион Улугдаг
съобщиха за Анадол-
ската агенция, че обе-
мът на износа на го-
тови турски дрехи
през януари тази го-
дина е нараснал 5,8%
в сравнение със съ-
щия период на мина-
лата година, достигай-
ки 1,5 милиарда дола-
ра.

Делът на сектора
на готови дрехи в об-
щия обем на турския
износ достига 10,1%.

Турският износ за
Германия през януари
е нараснал с 4,66 %
до 283 млн. долара в
сравнение със същия

За 5 години турците са похарчили
12,8 млрд. долара за мобилни телефони

Половината от износа на дрехи
отива в 4 страни от ЕС

период на 2018 г., ко-
гато той е бил 270
млн.

Доставките за Ис-
пания също са демон-
стрирали растеж с
8,72% до 188,45 млн.
долара.

Във Великобрита-
ния през първия ме-
сец на годината е дос-
тавена продукция на
стойност 153,2 мили-
она долара.

Турският износ за
Нидерландия е нарас-

нато намалява.
Последните пет го-

дини за всеки внесен
телефон в страната е
струвал средно 210
долара.

През 2019 г. Турция
е внесла 12,12 милио-
на мобилни апарата
като средната цена за
един брой възлиза на

152 долара.
Основният износи-

тел на мобилни теле-
фони е Китай, който е
усилил своите пози-
ции на пазара на тех-
нологии и програмно
осигуряване. След не-
го в списъка са Виет-
нам, Южна Корея и
Тайван.

нал с почти една тре-
та, достигайки 123,3
милиона долара.

Регистриран е съ-
що така ръст на из-
носа от 57,4% за Ка-
захстан, където през
миналия месец са
доставени дрехи за
16,5 милиона долара.

Във Франция, Ита-
лия, САЩ, Белгия, Ру-
сия, Израел и др. са
изнесени дрехи на об-
ща стойност над 10
милиона долара.
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Í
ападението на си-
рийската  армия
срещу турските во-
енни в Идлиб про-
тивопостави Анкара
и Москва един на

„Äæóìõóðèåò“: Íàñòúïè
ëè ìîìåíòúò íà ðàçðèâà
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друг. След атаката в резул-
тат на която загинаха се-
дем турски военни и един
служител на гражданския
персонал, от двете страни
започнаха да идват сигна-
ли, съдържащи полемика.

Президентът Реджеп Та-
йип Ердоган се обърна към
Русия: „Нашият събесед-
ник е сирийският режим,
не ни стойте на пътя“. А ми-
нистерството на отбрана-
та на Русия в отговора си
заяви, че Москва не е би-
ла информирана предвари-
телно за предвижването
на турския конвой, който
е била атакуван. При това
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков отбеляза,
че руските и турски воен-
ни се намират в постоя-
нен контакт относно ситу-
ацията в Идлиб.

Предполагаше се, че съ-
битията, свързани с Идлиб
– последният голям реги-
он, който сирийската ар-
мия не е поставила под
контрол, рано или късно
ще доведе до сблъсък меж-
ду Турция и Русия. Въпре-
ки че „меморандумът за

Идлиб“, подписан между
двете страни на 17 септем-
ври 2018 г., съдържа мно-
го ясен и стегнат график,
който така и не беше реа-
лизиран. Забавилият се
процес на разделение
между радикалите и уме-
рените в редовете на въо-
ръжените групи, противо-
поставящи се на сирийс-
кото правителство, пре-
дизвика спорове между
двете столици. От време
на време или Турция, или
Русия правеха изявления,
в които се обвиняваха ед-
на друга в неспазване на
меморандума. За да се
опитаме да разберем всич-
ки тези събития, трябва да
обърнем внимание не са-
мо на Идлиб, но и на Си-
рия като цяло и дори  на
хода на развитие на турс-
ко-руските отношения през
последните години.

Тактическо
сътрудничество

Преломен момент в от-
ношенията между Турция
и Русия стана унищожава-
нето на руския щурмови
бомбардировач Су-24 от
турски изтребители зара-
ди нарушаването на въз-
душното пространство .
Примирието настъпи след

9-месечна криза. В пос-
ледно време, обаче, ба-
лансът на силите в Сирия
силно се промени, юзди-
те на управлението в зна-
чителна степен премина-
ха в руски ръце. Русия и
Турция, които до 24 ноем-
ври 2015 г., се намираха
на противоположни фрон-
тове, под влияние на ус-
ловията започнаха да си
сътрудничат.

Двете страни знаеха, че

в противен случай не мо-
гат да достигнат своите це-
ли в Сирия, и разбираха,
че интересите трябва да
надделеят над разногласи-
ята и амбициите. С други
думи, сътрудничеството
между Турция и Русия в Си-
рия беше продиктувано по
тактически съображения и
някой ден неизбежно ще
приключи. На фона на пос-
ледните събития в Идлиб
по неволя възниква въпро-

сът: настъпи ли разривът
в турско-руските отноше-
ния?

Съдейки по относител-
но умерените изказвания
на страните, направени
след нападението срещу
турските военни, можем да
направим извода, че те не
са готови да сложат точка
на процеса на сътрудни-
чество.

Дженк БАШЛАМЪШ

Русия и Турция могат
чрез преговори да урегули-
рат ситуацията в района на
Идлиб, където през послед-
ните седмици Турция нане-
се редица удари по сирий-
ската армия, защото двете
страни имат интерес от сът-
рудничество, а не от конф-
ронтация. Това е мнението
на експертите, анкетирани
от ТАСС.

„Разногласията между
Москва и Дамаск от една
страна и Анкара от друга ще
бъдат разрешени с помощ-
та на преговори. Практика-
та показва, че при всяка
спирала на напрежение
Москва все някак е успява-
ла да се договори с Анка-
ра“, заяви ръководителят на
Центъра за Близкия и Сре-
ден изток на Руския инсти-
тут за стратегически изслед-
вания Владимир Фитин.

„Всяка от страните е за-
интересувана от сътрудни-
чеството помежду си. Не
само Идлиб определя този
интерес, но и много други
аспекти в руско-турските от-
ношения. Това са търговс-
ко-икономическото сътруд-
ничество, и ядрената елек-
тростанция, и газопроводът

Експерти: Москва и Анкара са заинтересовани от диалог,
затова ще се договорят за Идлиб

„Турски поток“ и зенитнора-
кетните системи С-400, и
руските туристи, които но-
сят много солиден доход на
турската страна“, добави ек-
спертът.

Сходна е позицията и на
водещият научен сътрудник
на Института по ориента-
листика на РАН Борис Дол-
гов. Той смята, че настоя-
щото изостряне няма да
окаже сериозно негативно
влияние върху работата на
тройката от Астана – Русия,
Турция и Иран.

Анализаторът подчерта,
че отговорността за насто-
ящото изостряне на проти-
воречията лежи на Турция,
която не изпълнява поети-
те ангажименти в съответ-
ствие със споразумението
за създаването на идлибс-
ка зона за деескалация в
региона и разделението
между терористи и опози-
ция. „Турция не изпълни то-
ва. От една страна, това е
трудно, но, от друга, турс-
ките ръководители са пред-
ставители на умерените ис-
лямисти. Това е причина Ан-
кара да подкрепя редица
ислямистки групировки,
споделящи нейните идеоло-

гически възгледи. Това е и
причината, поради която не
се изпълняват ангажимен-
тите“, заяви Борис Долгов.

Бъдещето на Идлиб
Фитин обърна внимание

на факта, че въпреки всич-
ки трудности, по-конкретно,
противодействието на тур-
ската страна, която обви-
нява сирийската армия за
ударите по мирните жите-
ли на Идлиб, сирийските въ-
оръжени сили продължават
постепенното очистване на
провинцията от радикални
елементи.

„Прочистването на Ид-
либ от терористи върви про-
дължително време и посте-
пенно, стъпка по стъпка. Си-
рийската армия заема оп-
ределени населени места в
провинцията и вече е ос-
вободила почти половина-
та й територия. Най-важно-
то, сирийците са отблоки-
рали стратегическите шосе-
та М-4 и М-5, които съеди-
няват Дамаск и Алепо – най-
важните градове в страна-
та. Въпреки рязкото проти-
вопоставяне на Турция, про-
чистването на идлибските
земи от терористите тече.

Мисля, че е неизбежно си-
рийската армия да освобо-
ди Идлиб, защото е изклю-
чително нестабилно, когато
на територията на суверен-
на държава съществува ан-
клав, който не й се подчи-
нява, при това управляван
от терористични групиров-
ки“, подчерта експертът.

Положението в Идлиб
рязко се влоши, след като
руски и турски военни за
пореден път се опитаха
през януари да въведат ре-
жим на прекратяване на
огъня. Терористите усилиха
своите атаки. В резултат за-
гинаха военни специалисти
от Русия и Турция. Сирийс-

ката армия предприе ответ-
ни действия против екстре-
мистите, завземайки на 5
февруари град Саракиб
край Идлиб.

На 10 февруари турски-
ят президент Реджеп Тайип
Ердоган отново обяви, че са
загинали турски военни
край Идлиб. В отговор бе
нанесен удар по над 120 це-
ли на сирийската армия. Ан-
кара обяви, че прехвърля
допълнителни части в този
регион. В турската столица
вече се състояха консулта-
ции между руски и турски
военни и дипломати за Ид-
либ. Москва разчита, че
разговорите ще продължат
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ткрито заявя-
вам, че при
най-малкия
ущърб срещу
нашите воен-

„Î
ни ние ще ударим силите
на режима навсякъде“.

„От днес самолетите,
летящи над Идлиб, вече
няма да могат да летят
така свободно, както по-
рано“

„Ние сме изпълнени с
решимост да изтласкаме
до края на февруари
силите на режима отвъд
нашите наблюдателни
пунктове“.

Когато във вторник, 11
февруари, президентът
Реджеп Тайип Ердоган
заяви, че на следващия
ден ще направи изявление
за Сирия, цялото внимание
се фокусира върху негово-
то изказване по време на
заседанието на парламен-
тарната група на управля-
ващата Партия на справед-
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Ïóòèí è íàñòúïè ðàçâåäðÿâàíå

ливостта и развитието.
Ако трябва да обобщим

дългоочакваното изказва-
не на Ердоган с една
дума, то за него най-добре
подхожда „ултиматум“.

Трите главни тези,
които ние посочихме по-
горе, обрисуват основните
рамки на този ултиматум.
Тези думи сочат началото
на извънредно важен
процес от гледна точка на
два основни въпроса.

Ердоган заявява, че в
случая на каквото и да
било нападение срещу
турските въоръжени сили
в Сирия ще бъде даден
десетократен, стократен
отговор и това възмездие
няма да се ограничи само
с провинция Идлиб.

Ултиматумът съдържа
не само ответни действия
на възможните атаки на
противоположната страна.
Има също така въпрос за
срока, обявен от Ердоган
на 5 февруари отново на
заседание на парламен-

тарната група на управля-
ващата партия, и отново
повторен от него: „до
края на февруари“.

Анкара изисква силите
на Асад да се върнат към
границите, установени от
меморандума за Идлиб,
който беше сключен в
Сочи през септември
2018 г. В момента няколко
наблюдателни постове на
турската армия са обкръ-
жени от сирийската армия.
Дамаск, провеждайки
сухопътна операция, е
превзел над половината от
„зоната за деескалация“,
създадена през 2018 г.
Волята, проявена от
Ердоган, се изразява в
искането за изтеглянето
на силите на режима от
тези райони, сваляне на
обсадата от наблюдателни-
те пунктове на турската
армия и завръщане към
границите от септември
2018 г. Това искане е
обвързано с определен
срок. Вниманието е насо-

чено към новите прогово-
ри с Москва.

На 12 февруари, преди
да дойде на заседанието
на парламентарната група
на ПСР, президентът
Ердоган проведе още
един телефонен разговор
с руския президент Влади-
мир Путин. След този
последен разговор обста-
новката, изглежда, малко
се разведри.

Без каквото и да е
съмнение, ако настоящото

ще иска изтегляне на
силите на режима, то
искането на Москва ще
включва изключване от
уравнението на „радикал-
ните групи“, действащи в
Идлиб, които Русия е
Дамаск смятат за „теро-
ристични“.

В изявлението на
Ердоган, което имаше
ултимативна форма, също
имаше няколко думи за
това.

Нека обърнем внима-

направим от тези изявле-
ния?

Става ясно, че за
премахването на напреже-
нието в Идлиб между
Анкара и Москва ще се
водят преговори за изтег-
ляне на силите на режима
и неутрализация на струк-
турите на терористичната
организация „Хаят Тахрир
аш-Шам“ в провинцията.
Резултатът от преговорите
ще стане ясен до дни.

Мехмет АДЖЕТ

напрежение свързано с
Идлиб приключи, и проб-
лемът се реши на масата
на преговори, то най-
важният инструмент, който
може да осигури това, ще
бъдат преговорите между
турската и руската делега-
ции. Удовлетворяването
на исканията на Анкара е
възможно, включително и
при тяхното съгласуване с
исканията на противопо-
ложната страна.

И ако турската страна

ние на следните фрази:
„На тези представители

на опозиционните групи в
региона, които действат
необуздано и дават повод
на режима за нападения,
ние дадохме ясно да
разберат, че ще отсега
нататък ще бъдем безком-
промисни“.

„На този етап ние на
никого няма да прощава-
ме фанатизма, продаж-
ността и провокациите“.

Какъв извод можем да
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È
ранският външен ми-
нистър Джавад За-
риф наскоро пред-
ложи да действа ка-
то посредник в си-
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рийската криза. Турските
въоръжени сили (ТВС) за-
почнаха да разширяват при-
съствието си в Идлиб, след
като бяха нападнати от ми-
лицията на режима, която
нарича себе си „сирийска
армия“. Всъщност режимът
командва може би 40 000
редовни войници, останало-
то е съставено от иранска
"милиция", чиито бойци
всъщност са ирански вой-
ници, които се бият без уни-
формите си, главно добро-
волците от Пасдаран. Си-
рийските ВВС са изцяло в
ръцете на руските военни,
включително пилоти, назе-
мен персонал и военни съ-
ветници. Зомбираният ре-
жим е в ръцете на Иран и
главно Русия.

Цялото сирийското насе-
ление, което иска демокра-
тична промяна, е евакуира-
но, заточено, депортирано,
затворено или просто ек-
зекутирано и унищожено.
Това е простата реалност
на Сирия. Това е дълбок
срам за всички демократич-
ни страни и се страхувам,
че този опит показва нес-
пособността на демократич-
ните държави, включително
САЩ и ЕС, да се намесят и
да покажат своята възпи-
раща сила. Това можеше да
стане през 2013 г., когато
режимът използва химичес-
ко оръжие срещу опозици-
ята. Не че химическата вой-
на беше необходима срещу
разделени и недобре обо-
рудвани опозиционни сили,
но целта на Башар Асад бе-
ше да разпространи теро-
ра сред цивилното населе-
ние. Турция и Франция бя-
ха готови да се намесят, тех-
ните въздушни сили бяха в
бойна готовност. Президен-
тът Барак Обама нямаше
намерение за такива дейс-
твия и заяви, че САЩ със
сигурност ще накажат си-
рийския режим, но преди
това трябва да отиде и да
обсъди това с Конгреса.

И Иран, и Русия видяха
това като отказ за включ-
ване в сирийската криза и
оттогава считат Сирия по-
литически за "ничия земя",
където могат да правят как-
вото си поискат. Резултатът
е напълно унищожена стра-
на и население. Една трета
от населението напусна
страната. Те не могат да се
върнат в домовете си, ако
режимът остане на власт.
Асад се погрижи за пълно
унищожаване на докумен-
тите за вещите и недвижи-
мите имоти на гражданите.
Както и да е, няма сигур-
ност и инфраструктура, за

да се върнат изселените си-
рийци. Повечето от елита
са депортирани или убити.

Сега, когато въоръжена-
та опозиция е на прага на
загубата на войната срещу
нежеланата армия на Асад,
силно подкрепена от рус-
кото въздушно прикритие и
иранската милиция, същес-
твеният въпрос започва да
се оформя: как Анкара мо-
же да изтегли силите на

век. Тогава Алжир нямаше
статут на колония, той се
считаше за отвъдморска
френска територия. Три ос-
новни региона са били под
френски граждански конт-
рол, а именно Алжир, Оран
и Константин; като се има
предвид, че югът на стра-
ната, главно пустинята Са-
хара, беше поставен под
властта на Националната
жандармерия на Франция.

та дума „харакат“, което оз-
начава операция, и тяхно-
то структуриране беше мно-
го подобно на системата на
селските стражи („коруку“),
използвана от турските си-
ли за сигурност при техни-
те операции срещу терорис-
тичната организация ПКК.

След като Франция
призна, след години вой-
на независимостта на Ал-
жир, бъдещето на харкис-

Емре ГЬОНЕН, в. „Сабах“

ТВС обратно от Идлиб и в
близост до турско-сирийс-
ка граница и в крайна смет-
ка какво да правим с въо-
ръжената опозиция и тех-
ните привърженици, надх-
върлящи милион души. Тур-
ция е дала подслон на око-
ло 4 милиона бежанци,
главно от Сирия, и не е го-
това да приеме допълнител-
но още милион бежанци с
всички хуманитарни проб-
леми, които това би създа-
ло.

Случаят с Алжир
Все пак е трудно да се

види друго решение. Нас-
тоящата ситуация ни напом-
ня на войната за независи-
мост на Алжир в началото
на 60-те години на миналия

Струва си да се помни,
че алжирското въстание, за-
почнало през 1956 г., нико-
га не е наричано война от
френските власти. Вместо
това, използваният термин
е „задграничните операции
на френската армия“. Око-
ло половин милион войни-
ци бяха изпратени в Алжир
за 28 месеца. Френската
армия тогава беше армия
на милицията, където мла-
дежите, навлезли в зряла
възраст, бяха задължени да
отидат и да служат във вой-
ската. Значителен брой ал-
жирци също се бият във
френската армия, особено
като поддържащи сили, за
разузнавателни цели. Те бя-
ха наречени „Харкис“ - име,
произхождащо от арабска-

тите не изглеждаше обе-
щаващо. Фронтът за наци-
онално освобождение
(ФНО), който пое властта
през 1963 г., не използва
снизходително отношение
към хората, които са вою-
вали на страната на фран-
цузите. Огромно градско
население се пресели във
Франция ,  известните
французи "Pied Noirs", ко-
ито са родени и израсна-
ли в Алжир. Това създаде
широко разочарование
сред населението, негоду-
ванието и разочарование-
то и до днес могат да се
усетят в литературата, му-
зиката и в по-малка сте-
пен в политиката.

Френската армия обезо-
ръжи всички харкисти, пре-

ди да напусне Алжир, но съ-
що така им разреши да миг-
рират във Франция със се-
мействата си, ако искат да
го направят. Около 400 000
алжирци са мигрирали във
Франция, развита и богата
демокрация, но те се чувс-
тват напълно отхвърлени и
понякога неспособни да се
интегрират. Десетилетия на-
ред харкистите и техните
потомци се бориха да се ин-
тегрират в съвсем различ-
но общество. Идвайки от
различна култура, говорей-
ки на различен език и прак-
тикувайки различна рели-
гия, животът им не е бил
лесен. Много е трудно да
се предложат добри перс-
пективи за интеграция на
общност в тази ситуация.

Но защо Франция изос-
тави Алжир? ФНО, въпреки
непрекъснатата съпротива
и партизанската война, ни-
кога не се е сражавал и пе-
челил голяма битка срещу
френската армия. Градове-
те бяха държани от френс-
ките военни, подкрепени от
градско население, което
искаше „Френски Алжир“.

Генерал Дьо Гол и френ-
ските власти трябваше да
избират между две реше-
ния: или да предоставят
френско гражданство на ця-
лото население на Алжир,
или да приемат неговата не-
зависимост. Франция на-
пусна Алжир, тъй като си-
туацията не беше устойчи-
ва; държава не може да из-
прати всичките си млади
наборници в бой, за да за-
държи огромна територия
завинаги.

Положението на Турция
в Сирия не е по-добро. На-
шите военни са разполо-
жени на чужда територия,
за да защитят значително
местно население от две
чуждестранни военни си-
ли, Русия и Иран. Реал-
ността е, за съжаление,
толкова проста. Провеж-
дайки прокси война през
останалите войници на ре-
жима, тези две държави
ще доминират над онова,
което е останало от Сирия
в обозримо бъдеще. Може
да нямат достатъчно воен-
на или икономическа си-
ла, за да доминират над
цели страни и региони, но
те могат да го направят в
Сирия и до известна сте-
пен в Ирак. Това се нари-
ча „империализмът на бед-
ните“ и може да има изк-
лючително опасни резул-
тати.

Турция няма и никога не
е имала такива империалис-
тически визии. Но пробле-
мът е какво да правим с
цивилното население и бой-
ците в Идлиб. В крайна
сметка вероятно френско-
то решение за Алжир ще
надделее. Трябва да се под-
готвим за това.
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урция и САЩ не мо-
гат да си позволят лук-
са да имат лоши от-
ношения. Това заяви
председателят на Ко-

мисията по международни
отношения на турския пар-
ламент Волкан Бозкър в по-
солствата на Турция във Ва-
шингтон.

Коментирайки резултати-
те от срещата си с група ре-
публиканци и демократи в
американския Конгрес, Боз-
кър отбеляза, че са били об-
съдени актуални въпроси на
международния дневен ред,
преди всичко положението
в Сирия, Ирак и Либия.

Състояла се е обмяна на
мнение по въпроса за ку-
пените от Турция руски сис-
теми ЗРК С-400 и участие-
то на Анкара в проекта за
изтребител от пето поколе-
ние Ф-35.

„Предложихме този въп-

„Ñàáàõ“: Ìåðêåë ïðèçíàâà ñòàáèëèçèðàùàòà
ðîëÿ íà Åðäîãàí è Òóðöèÿ
Òóðöèÿ è ÑÀÙ íÿìàò ïðàâî äà
âëîøàâàò îòíîøåíèÿòà ñè

Руското посолство
предложи на Турция да
реши какви отношения
иска да има със САЩ.
Както отбеляза в ефира
на радио „Спутник“
експертът Григорий
Яригин, пибликуваните в
Туитър илюстрации по
темата за турско-амери-
канските отношения са
достатъчно красноречи-
ви.

Руското посолство в
Анкара публикува в
Туитър две илюстрация
на темата турско-амери-
кански отношения, прид-
ружени от краткия текст:
„Вие решавате“.

На първата е държав-
ният секретар на САЩ
Майк Помпео и неговото
изказване по повод на
смъртта на турските
военни в сирийския град
Идлиб: „Ние сме до
нашия съюзник от НАТО
Турция, която загуби при
това нападение свои
военни“.

До нея е инфографика-
та на турската държавна
Анадолска информацион-
на агенция с данните за
американската военна
помощ за Силите за
самоотбрана на сирийс-
ките кюрди, които Анкара
смята за терористична
организация, свързана
със забранената в стра-
ната Кюрдска работни-
ческа партия.

По-рано бе съобщено,
че Пентагонът възнаме-
рява през 2021 финансо-
ва година да получи 200
милиона долара, които
да отидат за подкрепяни-
те от САЩ сирийски

рос да не бъде политизиран
и да бъде предаден на разг-
леждане от експертите. Тур-
ската страна многократно е
предлагала такъв вариант, но
САЩ са отказвали да го под-
крепят. По време на прего-
ворите с американските кон-
гресмени ние стигнахме до
общото заключение, че ини-
циативата на Анкара по да-
дения въпрос е най-рацио-
налният път“, каза Бозкър.

Той обърна също така
внимание на важността на
позицията на САЩ по Си-
рия.

„Турция остава важен съ-
юзник на САЩ в региона. Ва-
шингтон не може да постиг-
не ефективни резултати от-
носно Сирия, сътрудничейки
си с терористите от  Силите
за самоотбрана на сирийс-
ките кюрди/Кюрдската ра-
ботническа партия“, каза де-
путатът.

Нещата не са така лесни, както ни се струва

кюрди. Отбелязва се, че
„Пентагонът планира за
сформира 10-хилядна
бойна групировка, която
ще бъде обучавана от
американски инструкто-
ри“.

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
многократно е обвинявал
САЩ, че помагат на
сирийските кюрди, което
се възприема в Турция
като заплаха за нейната
национална сигурност.

Пред радио „Спутник“
доцентът от катедрата за
американски изследва-
ния в Санкт-петербургс-
кия държавен универси-
тет Григорий Яригин
заяви, че руските дипло-
мати без да очернят
когото и да било са
показали, че не всичко е
толкова еднозначно в
турско-американските
отношения.

„Много красноречиво

е показан фактът, че
съществува единна поли-
тика на САЩ спрямо
Турция. Това е мит, така-
ва политика няма.  Има
политиката на Държавния
департамент начело с
Майкъл Помпео, има
политиката на Пентагона
начело с Марк Еспер,
има политиката на Сена-
та, президента – и те не
се много координирани
помежду си. В Турция
съществува объркване за
това какво за тях е САЩ
и там също няма единна
линия спрямо Вашингтон.
Мисля, че посланието на
този туит е следното:
нещата не са така прос-
ти, както ви се струват,
не взимайте бързи реше-
ния. Не мисля, че ние
имаме за цел някого да
очерним или обратното.
Оценката винаги трябва
да бъде по-балансирана“,
подчерта експертът.

Експерт за отношенията между Турция и САЩ
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ганизация по туризъм обя-
ви държавите, които са би-
ли домакини на най-много
туристи през миналата го-
дина.

Турция е била посетена
от 52,5 милиона туристи
през 2019 г., което е с 14%
повече в сравнение с
предходната година и ко-
ето нареди страната на
шесто място в света.

На първо място в кла-
сацията е Франция, която
е била посетена от над 90
милиона туристи.

На второ място е Ис-
пания с 83,8 милиона ту-
ристи, на трето са САЩ-
78,7 милиона, на четвърто

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници:

БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ,
в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

урция е шестата
най-посещавана от
туристи страна в
света през 2019 г.

Световната ор-

Òóðöèÿ å øåñòàòà íàé-ïîñåùàâàíà
ñòðàíà â ñâåòà

е Китай- 67,5 милиона ту-
ристи, а на пето е Италия-
64,6 милиона туристи.

Туристическият сектор
в Турция претърпя бум
през 2019 г. със 17% скок
на приходите и ръст от
14,1% в броя на посетите-
лите. Така той настига Ис-
пания, основният конку-
рент в сектора. Това по-
казва проучване на Сре-
диземноморската асоциа-
ция на туристическите опе-
ратори, цитирана от „Са-
бах“.

Броят на нощувките на
международните туристи
през 2014 г. е бил 123,7 ми-
лиона в Испания, а в Тур-
ция 104,3 милиона. Разли-
ката от 19,4 милиона в
броя на нощувките в Тур-
ция и Испания през 2014
г. се увеличи още повече

между 2016 и 2017 г., кога-
то в Турция се наблюдава-
ше спад в туристическия
сектор. Броят на нощувки-
те падна до 74 милиона
през 2017 г., което създа-
де разлика на стойност 58
милиона между Испания и
Турция.

От началото на 2018 г.
туристическият сектор в
Турция отново започна да
процъфтява, показаха дан-
ните за първите 10 месе-
ца на 2019 г. За този пери-
од в Турция бяха отчетени
общо 123,7 милиона нощув-
ки, докато нощувките в Ис-
пания възлизат на 137,3
милиона.

Приходите от туризъм
достигнаха 34,5 милиарда
долара миналата година,
което е рекордно високо
ниво, според доклад на Тур-

Турските производители
на цветя до момента са из-
несли 60 милиона рози в
50 страни - включително
Холандия, Великобрита-
ния, Германия и Украйна -
преди Деня на влюбените
- 14 февруари.

Интензивният износ на
рози започна преди 20

ския статистически инсти-
тут.  Непрекъснато нараст-
ващите цифри увеличават

Анадолските рози за Свети Валентин
дни, каза за Анадолската
агенция Исмаил Йълмаз,
ръководителят на Асоциа-
цията на износителите на
декоративни растения в
Централна Анадола.

Миналата година произ-
водството на рози беше
по-ниско от това през нас-
тоящата година поради

студените метеорологични
условия, каза Йълмаз и до-
бави, че страната е изнес-
ла 6 милиона рози повече
от началото на тази годи-
на в сравнение с предход-
ната.

Отбелязвайки, че розо-
вият износ до момента е
на стойност 6,5 милиона

Турските производители на дюнери  пред-
ставят в Дубай своята продукция на Между-
народния панаир на храните и напитките „Гъл-
фуд 2020“, съобщиха от Асоциацията „Всички
производители на дюнери“.

През тази година изложбата, която се про-
вежда за 25 пъти по ред с участието на над
100 хиляди професионалисти от 200 страни.

Директорът на асоциацията Мохамед Не-
зиф Емек съобщи, че турските производите-
ли на дюнери придават голямо значение на
панаира.

„Гълфуд 2020 е място не само за професи-
оналистите от региона, но и от целия свят. В
рамките на изложението нашите производи-
тели на дюнер ще имат собствен щанд. Мно-
го световно известни майстори готвачи също
ще представят своите кулинарни изкушения
в Дубай. Турските производители ще имат въз-
можността да покажат вкусовите качества на
нашия дюнер. Разчитаме да спечелим нови
пазари и да създадем нови възможности за
продажби“, каза Емек.

Турска фирма иска
да вкара дюнер кебап
от риба в Европа. Това
ще се случи след като
получи необходимите
одобрения за износа
на новия специалитет
в страни от ЕС, съоб-
щи в. „Сабах“.

Фирмата "Тек Балък
Дюнер", започнала ка-
то малък ресторант в
Истанбул, е в послед-
ният етап на масово
производство на своя
рибен дюнер кебап в
Измир след четири го-
дини изследвания и
разработки.

Дюнерите, известни
и като дюнер кебап, са
една от най-прочутите
турски храни в света.
Той е вид кебап, при-
готвен от месо на вер-
тикална скара. Подпра-
веното месо, подреде-
но във формата на
обърнат конус, се за-
върта бавно върху шиш
успоредно до вертика-
лен нагревател, обик-
новено газов. Външни-
ят слой се нарязва на
тънки филийки, докато
се приготвя.

След закупуване на
фабрика в района Тор-
балъ в западната про-

Турският дюнер на
панаира в Дубай

Фирма подготвя рибен дюнер за Европа
винция Измир, компа-
нията започва да про-
извежда основните си
специалитети рибен
дюнер кебап и рибен
бургер. Сега има наме-
рение да навлезе на
европейските пазари,
след като приключи не-
обходимите процедури
за износ.

Кебапът на "Тек Ба-
лък Дюнер" се произ-
вежда най-вече от
скумрия и сьомга. Ри-
бата, съхранявана зам-
разена, се размразява
за осем часа. След по-
чистване рибните кос-
ти се отстраняват ед-
на по една с пинсета и
се подправя по специ-
алната рецепта на мар-
ката.

Мениджърът на фаб-
риката на компанията
Мерве Алтънсой заяви,
че тяхното естествено
мариноване премахва
миризмата и извежда
специални аромати.

Марката вече прода-
ва рибен дюнер в соб-
ствените си вериги ма-
газини и води прегово-
ри с големите вериги за
дюнер кебап в Европа,
каза  Алтънсой пред
Анадолската агенция.

приноса на туристическия
сектор за икономическия
растеж на страната.

долара, той каза, че нови-
те поръчки ще бъдат изп-
ращани по въздух до 14
февруари.

Йълмаз заяви, че Тур-
ция изнася и други цветя,
особено карамфили, кои-
то съставляват близо 90%
от дяловете на общия из-
нос на цветя от страната.



ÎÒÒÓÊ-ÎÒÒÀÌ 19.02.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

17

В днешно време разли-
ките между половете сякаш
се стопяват - ще видите ба-
щи да бродират или да пле-
тат заедно с децата си, а
майки ръководят големи
предприятия и банки. И все
пак момченцата и момичен-
цата се различават.

Известният американски
лекар и психолог Леонард
Сакс събра най-фрапиращи-
те разлики в своя бестсе-
лър - "Защо полът има зна-
чение?", а най-интересните
са цитирани от detstrana.ru.

Момичетата чуват по-доб-
ре от момчетата. На недо-
носените момиченца музи-
ката помага да се възста-
новят по-бързо, за момче-
тата е без особено значе-
ние.

Момчетата лесно се раз-
сейват. Те по принцип въоб-
ще не слушат какво говори
учителката, ако тя не пови-
ши тон. Докато за момиче-
тата е по-сложно да учат,
ако около тях е шумно.

Ако учителят е мъж, за
момичетата от първите чи-

10 изненадващи факта за момчетата
и момичетата

нове говорът му може да е
твърде силен. Ако е учител-
ка - за момчетата на задни-
те редове, тонът й ще е твър-
де тих и те ще започнат да
се разсейват.

Те виждат различно.
Момчетата по-добре разпоз-
нават движението и тъмни-
те цветове, момичетата -
формата и ярките тонове.

2-3-годишните момиченца
често рисуват разноцветни
човечета, а момчетата - чер-
ни драсканици, които всъщ-
ност са траекторията на ра-
кети, които обаче не са по-
паднали в рисунката.

Момчетата обичат да
рискуват. Във всяка възраст.
Те обичайно надценяват въз-
можностите си и затова чес-
то получават травми. Всич-
ко, което е опасно, е осо-
бено привлекателно за мом-
четата. И е добре родители-
те да сложат ред - да го за-
пишат на спорт, вместо да
се опитват да го предпазят
от рисковете. Докато моми-
четата не обичат да риску-
ват.

може да се прояви в психо-
логическо насилие. Затова е
добре момичето да има раз-
лична компания (спорт, кръ-
жок, хоби) и поне една група
"за подкрепа", която да й сим-
патизира.

Дружбата им е различ-
на. За момичетата от осо-
бено значение са разгово-
рите и общите тайни. За
момчетата - общите занима-
ния. Те могат да играят за-
едно с часове и да не раз-
менят и една дума.

Когато момичето е в
трудна ситуация, то търси
подкрепа от приятелки.

Като момчето попадне в
подобна дупка, то избягва
приятелите си.

За момчето стресът е по-
лезен. За момичето - не.
Момчетата се учат по-успеш-
но, когато времето не им
достига, под напрежение са,
съревновават се. Момичета-
та - точно обратното. Кога-
то ги пресират, те често се
предават.

От обекти;

Момчетата често се би-
ят - 20 пъти по-често от мо-
мичетата. Учените са прес-
метнали.

И в това няма нищо чуд-
но. Те се обиждат и се бият,
дори когато се опитват да
се сприятелят. Това за тях е
форма на контакт. А прагът
им на болка е висок, особе-
но в стресови ситуации.

Момичетата воюват с ду-
ми. И това може да трае дъл-
го - с месеци, дори с години.
Тяхната агресия и жестокост

Справедливият гняв, ес-
тественото възмущение от
чуждата глупост и липсата
на възпитание не са доста-
тъчни, за да обяснят тоно-
вете гневни коментари в со-
циалните медии. Психоло-
зи предупреждават, че
пристрастяването към злъч-
ните излияния е опасно, пи-
ше Live Science. Защо е та-
ка разпространено?

Арт Маркман, професор
по психология от Тексаския
университет в Остин, обяс-
нява, че агресията в интер-
нет е резултат от различни
фактори.

Първо – много от комен-
тарите са анонимни – чо-
век не се налага да отгова-
ря за грубостта си.

Второ – обектът на гне-
ва, току-що прочетена ста-
тия или чужд коментар, най-
често е далечен. Човек е
много по-склонен да се
опълчи срещу далечен и аб-
страктен противник, откол-
кото срещу събеседник от
плът и кръв.

Трето – фактът, че дис-
кусията не протича в реал-
но време, позволява комен-
тиращите да се впускат в
дълги монолози. Като оста-
вим настрана филмите, хо-
рата не разговарят така. Те

Защо всички в интернет
са толкова ядосани?

се прекъсват. Трябва да чу-
ете какво ви казват, за да
водите разговор.

Медиите дават лош при-
мер, посочва Едуард Васер-
ман, професор по журна-
листическа етика от Универ-
ситета Уошингтън и Лий в
Лексингтън. Те са спечели-
ли състояния, показвайки
един погрешен начин на об-
щуване: нормално е хора-
та да заключат, че злобата
е политическият жаргон, на-
чинът, по който се обсъж-
дат обществените теми.

Тонът и жестовете имат
силно влияние върху спо-
собността да разбереш как-
во казва някой. Колкото по-
далеч си от разговора ли-
це в лице и в реално вре-
ме, толкова по-трудно об-
щуваш, твърди Маркман.

Според него е важно чо-
век да се вижда и да гово-
ри с хора, които мислят
различно от него, за да раз-
вие здравословно уважение
към чуждото мнение. Да
разговаряш с човек, с ко-
гото не си съгласен, изиск-
ва умение, а то е на изчез-
ване, както сред общество-
то, така и сред лидерите му,
отбелязва психологът, цити-
ран от Live Science.

Това, което правим сут-
рин след събуждане, е в ос-
новата на доброто ни са-
мочувствие през целия ден.
Много често обаче по инер-
ция правим неща, които не
са от полза за здравето,
други – директно ни вредят.

Ето 3 доказано вредни
навика и аргументите на
специалистите

Проверявате телефо-
на. Още по-лошо е, ако те-
лефонът е до възглавница-
та цяла нощ. Проверката
на телефона, веднага след
събуждане, според специ-
алисти е особено вредна
привичка .  Тя докарва
стрес, напрежение или
вълнения още в самото на-
чало на деня. Съветът им
е телефонът да стои в дру-
га стая. Това е най-прос-
тата мярка.

„Не отваряйте сутрин
електронната си поща, не
четете и тестовите си съоб-
щения, докато не приклю-
чите със закуската както и
с други по-приятни задъл-
жения сутрин.“  Това е пре-
поръката на лекарите.

3 особено вредни сутрешни навика
Да пиете кафе. Не е ра-

зумно първото, което сло-
жите в устата си, да е ка-
фе. Сутрин, в часовия диа-
пазон от 8 до 9 часа, на-
шият организъм изработва
кортизол (хормон на стре-
са). Изпиването на една го-
ляма чаша кафе може да
увеличи прекомерно тези
нива, което да има лош
ефект. Излишеството на то-
зи стресов хормон прово-
кира възпаления, уврежда-
ния на клетките, което
предразполага към редица
заболявания - затлъстява-
не и болести на на сърдеч-
носъдовата система.

Науката доказа, че най-
доброто време за пиене на
кафе сутрин е от 10 часа
до 14-17 часа следобед.
Сутрин е по-разумно да за-
почваме деня с чаша топ-
ла вода.

Това е най-правилното
„събуждане“ на целия ор-
ганизъм. Тя ускорява всич-
ки процеси в храносмила-
телната система и стиму-
лира чистенето на червата
като предпазва от запек.

Тя ускорява обмяната на
веществата. Като действи-
ето на топлата вода е мно-
го по мощно от това на сту-
дената.

Не се раздвижвате пра-
вилно сутрин, не се разтя-
гате. Мускулите и ставите
спят през нощта, както и ця-
лото ни тяло. Те могат да
се включат в действие за
около час, а ние ги принуж-
даваме веднага да са ак-
тивни. Забелязали ли сте,
какво правят котките, след
като се събудят - разтягат
се. Това е навик, който е
добре да усвоите и да при-
лагате, още докато сте в
кревата.

„Не бива да пропускаме
плавното раздвижване и уп-
ражненията за разтягане
сутрин. Ползата от тях е в
много посоки – стойката ни
е по-правилна, засилва се
кръвообращението, намаля-
ва сковаността... Навикът
сутрин да се разтягаме, до-
ри още докато сме в легло-
то, е много полезен за доб-
рото самочувствие“, обясня-
ват експерти от Times Now.
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ùå ãëåäàìå â ÍÄÊ

„Човекът от Подолск“ -
премиера на театър
„Иван Радоев“
в Плевен
"Човекът от Подолск"
е най-новата поста-
новка, която подготвя
Драматично-куклени-
ят театър "Иван
Радоев" в Плевен.
Очаква се на премие-
рата да бъде гост
авторът Дмитрий
Данилов. Режисьора
е Васил Василев,
преводът е на Васил-
ка Бумбарова. Първи-
те срещи с публиката
на новата пиеса в
101-ия сезон на
театъра са на 20
февруари и 28 февру-
ари от 19.00 ч. на
сцена "Пан Бурянин".

Сурвакарската група
на Батановци
се представи успешно
в Словения
Фестивалът "Куренто-
вание" се е провел за
60-и път в Птуй, а
гвоздеят на юбилей-
ното издание е била
батановската група,
която обрала овации-
те на публиката с
маски, костюми и
хореография. Гостува-
нето е част от тради-
ционните културни
връзки между Перник
и Птуй, Словения.

Íàêðàòêî

На 31 март в зала 1 на НДК
софийската публика ще гледа за
първи път класическия бродуейски
мюзикъл "Чикаго", създаден по
мотиви от едноименната пиеса на
Морис Далас Уаткинс, музиката на
Джон Кандър и либретото на Фред
Еб и Боб Фос.

Лицензът за българската версия
на продукцията е на Държавна
опера Варна, която влага огромен
артистичен и професионален
ресурс, за да отговори на изисква-
нията на създателите на оригинала.

След кастинг за главните роли
са избрани Мариан Бачев - Били
Флин, Десислава Николова -
Вилма Кели, Лилия Илиева - Рокси
Харт и Борислав Веженов - Еймъс
Харт. Режисьор е Борис Панкин,
дирижира Страцимир Павлов. В
"Чикаго" за пръв път на сцената
има "dance captain" в лицето на
хореографа Анастасия Неделчева,
която изпълнява ролята на една от
шестте убийци в прочутото затвор-
ническо танго и преминава през
всяка по-голяма или по-малка
хореография като солов танцьор.
За разлика от почти всички дра-
матургични произведения в мюзи-
кълния театър, в "Чикаго" двигате-
ли на сюжета са жените, което �

Сикстинската капела,
украсена с фреските на
Микеланджело, се предс-
тави пред посетителите в
необичаен вид. На стени-
те й бяха изложени 10 гоб-
лена по скици на Рафаело
1483-1520 с библейските
сюжети "Деянията на апос-
толите". Уникалната експо-
зиция ще продължи само
една седмица, до 23 фев-
руари.

10 гоблена са изпълени
по скиците на Рафаел Сан-
ти (1483-1520) с богати биб-
лейски сюжети "Деянията
на апостолите"

През 1515 г. папа Лъв Х
поръчал скиците на гобле-
ните за капелата, която

Â Ñèêñòèíñêàòà êàïåëà çà ïðúâ ïúò ñà èçëîæåíè
ãîáëåíè íà Ðàôàåëî îò „Äåÿíèÿòà íà àïîñòîëèòå“

Повече от 50 кукерски
групи от страната са зая-
вили участие в 21-вия меж-
дународен маскараден фес-
тивал "Кукерландия", който
ще се състои в Ямбол и Тун-
джа от 27 февруари до 1
март.

Участие са заявили и
маскарадни групи от поб-
ратимените: област Руза -
в Русия, и турския град Кър-
кларели, както и от Гърция.

Международната проя-
ва се открива с изпълне-
ния на Държавния ансам-
бъл за народни песни и

21-âè ìåæäóíàðîäåí ìàñêàðàäåí
ôåñòèâàë „Êóêåðëàíäèÿ“

танци "Филип Кутев". Във
фокуса на тридневната
програма е парадът на
маскираните - състезател-
но дефиле на групи от
страната, както и на фор-
мации от чужбина.

Ще бъдат обявени резул-
татите от традиционния
международен фотоконкурс
"Кукерландия". С отличени-
те творби ще се подреди из-
ложба в художествената га-
лерия "Жорж Папазов".

Ще оживеят народните
традиции на Сирни Заговез-
ни, разнообразни изложби,

Анимацията "Рапун-
цел" ще се претвори в
игрален филм, съобщи
"Дисни". Проектът е в
начален етап. Извест-
но е, че Ашли Пауъл -
"Лешникотрошачката",
2018 г пише сценария.
Не е ясно дали проек-
тът ще бъде адаптация
на анимационния филм
от 2010 г., или създате-
лите ще се съсредото-
чат върху оригинална-
та приказка на Братя
Грим.

Актьорският състав
още не е обявен, пише
Скрийн Рант. Една от
главните роли, на
авантюриста Флин
Райдър, може да бъде
изиграна от английс-
кия актьор Бен Барнс
("Хрониките на Нар-
ния: Принц Каспиан"),
"Дориан Грей", заради
очевидната прилика с
героя. Анимацията
"Рапунцел" имаше
голям успех. В свето-
вен мащаб тя спечели
повече от 592 милиона
долара. ç

Çàïî÷âàò ñíèìêèòå
íà èãðàëåí ôèëì
ïî „Ðàïóíöåë“

придава друга енергия, друга
сетивност и специален чар на
спектакъла.

Сюжетът на "Чикаго" разказва
за кабаретна актриса, която убива
любовника си, но с помощта на
високоплатен адвокат успява да
убеди съда в своята невинност и
да стане звезда в очите на преса-
та и обществото.

Оригиналът на мюзикъла (1975)

гия през 1521 г., са изпол-
звани на различни тържес-
тва не само във Ватикана,
но и в двореца, който до
XIX век е заеман офици-
ално от папата.

Храмът носи името си
от папа Сикст IV, който по-
ръчва възстановяване на
старата Капела Магна. По
негово поръчение между
1481 и 1482 г. флорентинс-
ки и умбрийски художни-
ци рисуват по стените
фрески със сцени от жи-
вота на Мойсей и Христос.
Работата приключва през
месец май 1482 г. и на 15
август 1483 г. Сикст IV про-
вежда първата литургия в
обновения храм. ç

базар на занаятите и на
балканската кухня, работил-
ници за сувенири и укра-
шения, зона за детски за-

бавления, снимки и графи-
ти, както и ново попълне-
ние на Алеята на гигантски-
те кукерски маски. ç

вече е била украсена с
фреските на Ботичели, Пе-
руджино, а сводът прек-

расно изрисуван от самия
Микеланджело. Гоблените,
завършени в ателие в Бел-

е на Боб Фос, един от най-големи-
те американски хореографи и
режисьори. Римейкът на "Чикаго" в
памет на Боб Фос (1996) е отличен
с 6 награди "Тони", 2 приза "Лорънс
Оливие" и "Грами" за най-добър
шоу албум. "Чикаго" държи рекорда
за най-дълго игран римейк на
Бродуей. Преведен на 10 езика,
мюзикълът е гледан от над 17
милиона зрители в цял свят. ç
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Пикът на епидемията,
предизвикана от новия
коронавирус в Китай, ще
продължи от средата до
края на месец февруари,
след което ситуацията ще
се стабилизира, пред-
виждат китайските влас-
ти, предаде ТАСС.

Агенцията цитира
мнението на Чжун Нан-
шан, ръководител на
специалната комисия за
борба с разпространени-
ето на пневмонията към
Държавния комитет по
въпросите на здравео-
пазването на КНР. "Спо-
ред съществуващите
математически модели и
благодарение на действа-
щите мерки на правител-
ството пикови стойности
на заболяванията могат
да бъдат достигнати във
втората или третата
десетдневка на месец
февруари", заяви Чжун
Наншан. По неговите
думи към месец април
епидемиологичната
обстановка в страната

Ïîñëåäíèòå äàííè ñî÷àò ñïàä
â ñëó÷àèòå íà COVID-19, íî å âúçìîæåí
âñåêè ñöåíàðèé, êàçà øåôúò íà ÑÇÎ

Íàêðàòêî

:

Жители на
Монмут, Уелс,

се придвижват с
лодка по

улиците на
селището, след

обилните
валежи и

наводнения,
предизвикани от

бурята Денис
през уикенда в
Обединеното

кралство

Снимки
Пресфото

БТА
Украинската армия
и проруските сили взаимно се об-
виниха за избухнали сражения в
източната част на страната. Укра-
инската армия заяви, че сепара-
тистите са се опитали да напред-
нат в територия под неин контрол,
но са били отблъснати. Убит е един
украински войник, а четирима други
са ранени. Народната милиция на
самообявилата се Луганска народ-
на република обаче заяви, че по-
рано вчера диверсионна група на
украинските въоръжени сили се е
опитала да пробие фронтовата ли-
ния при селището Голубовское, но
е попаднала на минно поле, при
което двама военни са били уби-
ти, а трима - ранени. След това
украинската армия започнала ма-
сиран артилерийски обстрел, за да
прикрие евакуацията им. При обс-
трела са нанесени щети на цивил-
на инфраструктура в селата Ки-
ровск и Донецки.
Турски прокурори
са издали заповеди за арест сре-
щу 766 души, заподозрени във
връзки с базирания в САЩ мюсюл-
мански проповедник Фетхуллах Гю-
лен, когото Анкара обвинява за
опита за преврат през 2016 г. Те-
левизия НТВ отбелязва, че поли-
цейските операции продължават в
67 от общо 81 окръга в страната.
Анадолската агенция съобщи вче-
ра, че прокурори настояват за
арест на 467 души, които са запо-
дозрени в измама на изпити за по-
вишение в полицията през 2009 г.
Заповеди за арест са издадени и
за 299 военнослужещи и служите-
ли на министерството на правосъ-
дието по подозрение за членство
във Фетхуллахистката терористич-
на организация (ФЕТО). На 15 юли
2016 г. група офицери организира
преврат в опит да свали от власт
президента Реджеп Тайип Ердоган.
Около 250 души загинаха, а над
2000 бяха ранени при пуча. Близо
77 000 души бяха арестувани, а
около 130 000, вкл. военни, бяха
отстранени от държавна работа в
рамките на разследването на мре-
жата на Гюлен
Върховният комисар
на ООН
за правата на човека Мишел Баче-
лет каза, че е ужасена от насилие-
то в Северозападна Сирия и поис-
ка създаването на хуманитарни ко-
ридори. В изявление Бачелет при-
зова сирийското правителство и
неговите съюзници, които провеж-
дат от декември офанзива срещу
последния голям бастион на джи-
хадистите и бунтовниците в стра-
ната, "да разрешат създаването на
хуманитарни коридори" и да се
улесни евакуирането на мирните
граждани, без да бъдат излагани
на каквато и да било опасност.
Ашраф Гани
спечели втори президентски ман-
дат начело на Афганистан с 50,64
процента от гласовете на избира-
телите, съобщи избирателната ко-
мисия. "Окончателните резултати от
преброяването на гласовете на пре-
зидентските избори, които се със-
тояха през септември 2019 г., по-
казват, че победител е Ашраф Га-
ни", каза на пресконференция пред-
седателката на комисията Хава Ну-
ристани.
Най-малко 400 души
бяха задържани през първия уи-
кенд на карнавала в бразилския
град Сао Пауло. През първите два
дни на карнавала полицията е за-
държала 265 пълнолетни, 21 не-
пълнолетни и 127 души, на които
е била издадена заповед за арест.
Освен това полицията е инспек-
тирала 45 017 превозни средст-
ва, конфискувала е 24 оръжия и
е задържала 59,9 кг дрога. По
време на карнавала в Сао Пауло
местните школи по самба се със-
тезават в рамките на огромен па-
рад.

Китай възобнови производството на автомобили в Юбей, провинция
Чунцин. От конвейерите слезе първата партида коли, произведени

след началото на епидемията с новия коронавирус

Зоран Миланович положи вчера
клетва като президент на Хърва-
тия и стана петият държавен гла-
ва на страната и третият от лево-
центристката Социалдемократичес-
ка партия. На церемонията, която
бе кратка и скромна, присъстваха
съпругата и синовете му. В първа-
та си реч Миланович настоя всич-
ки партии в Хърватия да работят
заедно против корупцията, засег-
нала всички страни на живота. Той
заяви, че не смята да бъде корек-
тивен, а конструктивен фактор.

Ìíîçèíñòâîòî â Ñåâåðíà Èðëàíäèÿ å ñðåùó
íàïóñêàíå íà Îáåäèíåíîòî êðàëñòâî

Мнозинството от избира-
телите в британската про-
винция Северна Ирландия
биха гласували против бри-
танската провинция да на-
пусне Обединеното кралст-
во, за да се обедини с Ре-
публика Ирландия, ако се-
га бъде произведен рефе-
рендум по въпроса. Това по-
казват резултатите от до-
питване, публикувано вче-
ра от в. "Белфаст телеграф",
предаде Ройтерс.

Обединение на Ирлан-
дия биха подкрепили едва
29 % от гласоподавателите,
а 52 % биха били против,
сочат резултатите от анке-
тата, проведена сред 2000
души. Останалите 19 % от
участниците в сондажа, каз-

не от 2017 г. - темп на уве-
личение, който в рамките на
две десетилетия може да
доведе до мнозинство за
обединена Ирландия.

През 1998 г. беше подпи-
сано т. нар. споразумение
от Разпети петък за Север-
на Ирландия, сложило в об-
щи линии край на десетиле-
тията на насилие между ка-
толиците националисти, бо-
рещи се за сливане с Ир-
ландия, и протестантските
юнионисти, искащи да ос-
танат част от Обединеното
кралство. Споразумението
предвижда британското пра-
вителство да насрочи рефе-
рендум, ако наличието на
мнозинство за отделяне из-
глежда вероятно. ç

ват, че не знаят как биха
гласували. Ако се изключат
отговорите с "не зная", чис-
лата показват съотношение
от 65 срещу 35 на сто в пол-
за на оставане в състава
на Обединеното кралство.

"Данните предлагат анти-
дот срещу приповдигнати-
те коментари в последно
време относно угрозата от
ирландско обединение", ка-
за Джон Тонджи, препода-
вател по политология в уни-
верситета в Ливърпул, кой-
то е ръководил проучване-
то. Той обаче добави, че ан-
кетата е показала, че има
двупроцентово увеличение
на подкрепата за обедине-
ние на Ирландия в сравне-
ние с последното допитва-

Êèòàé î÷àêâà ïèêúò íà åïèäåìèÿòà
äà å äî êðàÿ íà ôåâðóàðè

ще се стабилизира.
Предоставените от

Китай последни данни за
заразените с коронавиру-
са хора сочат намаляване
на новите случаи, но
"всеки сценарий е на
масата", що се отнася за
развитието на епидемия-
та, оповести вчера Све-
товната здравна органи-
зация (СЗО). Нейният
генерален директор
Тедрос Адханом Гебрейе-
сус каза, че публикувани-
ят от Пекин документ за
над  44 хиляди потвърде-
ни носители на вируса
хвърлят поглед върху
възрастовите граници на
заболелите, остротата на
болестта и нивата на
смъртност. "Данните също
показват спад в новите
случаи", каза етиопецът
пред репортери, но по
думите му "тази тенден-
ция трябва да се тълкува
много внимателно", защо-
то "тенденциите могат да
се променят". "Прекалено
рано е да кажем, дали

това дали този спад ще
продължи. Всеки сцена-
рий е все още на маса-
та", заключи Гебрейесус.

Китай е обявил 70 635
случая на COVID-19, сред
които 1772 с летален
изход. За последните 24
часа Китай е съобщил за
2051 нови случая, вкл.
след лабораторни тесто-
ве или клинични наблю-
дения, обикновено ске-
нер на гръдния кош, каза
шефът на СЗО. Той доба-
ви, че в 25 други държа-

ви са регистрирани под
700 случая на вируса.

Според директора на
спешната програма на
СЗО д-р Майк Райън
същественият въпрос е
дали е налице ефективно
предаване на вируса
извън Китай, но "понас-
тоящем не наблюдаваме
това". По адрес на Китай
лекарят каза, че вирусът
засяга четирима от всеки
100 хиляди жители на
град Ухан и околната
провинция Хубей. ç
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Андрю Сабиски, който
казал, че интелектът на
човек зависи от расата
му, подаде оставка като
съветник на премиера на
Великобритания, пише в.
"Гардиън". Назначението
на Сабиски като платен
консултант на правителст-
вото предизвика критики
и недоволство и сред
някои от съпартийците на
премиера Джонсън.

"Даунинг стрийт" 10
застана зад назначението,
но се смята че точно
натиск от самата Консер-
вативна партия е довела
до оставката. Андрю
Сабиски бе назначен в
канцеларията на премие-
ра, след като Доминик
Къмингс, главният съвет-
ник на Джонсън, призова
правителствени постове
да бъдат заемани от
"ексцентрични и екстрава-
гантни хора със особени
качества".

Сабиски, който е
магистър по психология

Ìàãèñòúðúò ïî ïñèõîëîãèÿ Àíäðþ
Ñàáèñêè òâúðäè, ÷å àôðîàìåðèêàíöèòå
èìàò ïî-íèñúê êîåôèöèåíò íà
èíòåëèãåíòíîñò îò áåëèòå

Според  Матео Салвини честите аборти сред
чужденките са признак на "нецивилизован

начин на живот"

Лидерът на италианска-
та крайна десница Матео
Салвини провокира общес-
твена реакция със свое из-
казване за абортите сред
чужденките, предаде АФП.
Абортът до третия месец
на бременността е узако-
нен в Италия през 1978 г.

 "До нас достигнаха сиг-
нали, че някои жени, кои-
то не са нито от Рим, нито
от Милано, абортират за
шести път в спешните цен-
трове на Милано", заяви
Матео Салвини, базирай-
ки твърдението си на ин-
формация, почерпена от
медицински сестри  в
спешните центрове. "Не е
моя работа, нито е работа
на държавата да дава уро-

Ñàëâèíè ïðîâîêèðà ñ èçêàçâàíå çà àáîðòèòå

Ñúâåòíèê íà Áîðèñ Äæîíñúí ïîäàäå îñòàâêà
ñëåä êðèòèêè îò âñè÷êè ïàðòèè

Британският премиер Борис Джонсън бе подложен на натиск да уволни новоназначения си съветник Андрю
Сабиски, който в свои публикации е обвързвал интелекта на човека с неговата раса и е заявявал, че противо-
зачатъчните трябва да станат задължителни, за да няма постоянно възпроизвеждане на "декласирани" хора

Фигура, изобразяваща американския президент Доналд Тръмп
като римския император Нерон, бе част от шествието

по време на карнавала в Майнц, Германия

Снимки Пресфото БТА

Íîðáåðò Ðüîòãåí ñå êàíäèäàòèðà
çà øåô íà ïàðòèÿòà íà Ìåðêåë

Германският консерва-
тивен депутат Норберт
Рьотген издигна изненадва-
що кандидатурата си за ли-
дер на Християндемократи-
ческия съюз (ХДС) на кан-
цлерката Ангела Меркел.
Това усложнява още пове-
че планирането на предс-
тоящото предаване на
властта, предаде Ройтерс.

Миналата седмица про-
тежето на Меркел Анегрет
Крамп-Каренбауер хвърли
партията в смут, заявявай-
ки, че няма да се кандида-

тира за канцлерския пост
на предстоящите на 21 ок-
томври 2021 г. федерални
избори и ще се откаже от
председателския пост в
ХДС. Изненадващото реше-
ние на Рьотген го превръ-
ща в четвъртия кандидат за
поста на партиен лидер.

Новият кандидат е доня-
къде известен в страната
поради ролята си като пред-
седател на парламентарна-
та комисия по външни ра-
боти, но не е смятан за
един от най-влиятелните

членове на ХДС. Рьотген ос-
вен това беше министър на
околната среда в правител-
ството на Меркел от 2009
до 2012 г. Той е смятан за
политик, който би могъл да
работи добре със Зелени-
те, които в момента заемат
второ място по популярност
в проучванията на общест-
веното мнение след консер-
вативния блок ХДС/ХСС. В
писмо до Крамп-Каренбау-
ер, цитирано в регионалния
в. "Райнише пост", Рьотген
заявява, че ситуацията е
"толкова сериозна, че ста-
ва дума за бъдещето на
ХДС и какво би означава-
ло това за стабилността на
Германия". ç

Най-възрастният човек на изборна
длъжност във Франция, 100-годишен об-
щински съветник от селището Гран Ше-
зо, реши да не се явява на местните
избори през март, предаде АФП. Сто-
летникът Луи Дони "ще се оттегли след
74 години и 11 месеца служба на общи-
ната", каза синът му Жан-Шарл, който
също е в местната управа на Гран Шезо
- село с 246 жители в централния депар-
тамент От Виен.

Дони е избран за първи път през ап-
рил 1945 г. и изкарва 13 поредни мандата
в общинския съвет. "В живота трябва чо-
век да бъде разумен във всичко", заяви
Дони. "За мен, както и за избирателите,
няма да е разумно да се кандидатирам
пак. Път на младите!", добави той. ç

100-ãîäèøåí îáùèíñêè
ñúâåòíèê âúâ Ôðàíöèÿ
äàâà ïúò íà ìëàäèòå

ци по морал и етика на ко-
гото и да било, справед-
ливо е жената да взима
решението за себе си и за
своя живот. Но не можем
да възприемаме спешните
центрове като решението
за един нецивилизован на-
чин на живот", изтъкна
Салвини

"Някои  възприемат
спешните центрове като
места, на които автоматич-
но се предоставят грижи,
без да се плати и стотин-
ка. Време е да кажем
"стоп" на хилядите чуждес-
транни граждани, които ла-
геруват в спешните цент-
рове. Като дойдете трети
път, ще плащате", каза
Салвини. ç

на образованието, е
писал през 2014 г., че
единственият начин да се
преодолеят проблемите с
непланираната бремен-
ност, която постоянно
създава декласирани
хора, е законово да се
въведе всеобща "дългот-
райна контрацепция още
от пубертета". Той намира
прецедент в законите за
задължителната ваксина-
ция. Освен това магистъ-
рът по психология твърди,
че афроамериканците
имат по-нисък коефициент
на интелигентност от
белите американци.

Говорител на Джонсън
отказа да коментира
персоналните назначения
на "Даунинг стрийт" 10,
както и да каже дали
премиерът е съгласен с
възгледите на своя подчи-
нен. Самият Джонсън
също е правел обидни
изказвания, припомни АП.
Той е наричал жителите
на Папуа Нова Гвинея

"канибали", а хората в
страните от Общността на
нациите (бившата Британ-
ска общност) с обидната
дума "негърчета". Освен
това е казвал, че децата
на самотните майки са
"невежи, агресивни и
незаконни".

Депутатката Керълайн
Ноукс от Консервативна-
та партия на Джонсън,

която оглавява парламен-
тарната комисия за
жените и равенството
изрази в "Туитър" недоу-
мението си, че "номер 10
отказва коментар за
Андрю Сабиски" и заявя-
ва, че в правителството
няма място за човек с
неговите възгледи. Първи-
ят министър на Шотлан-
дия Никола Стърджън

каза, че според нея
правителството на Джон-
сън трябва бързо да
демонстрира някои "фун-
даментални ценности" в
публичните дебати. Един
от лидерите на лейбърис-
тите Иън Лейвъри каза,
че Борис Джонсън трябва
да отговори на въпроса
защо такъв човек изобщо
е бил назначен. ç
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íà îëèìïèéñêàòà õàðòà
Ïðåçèäåíòúò íà Ñëàâèÿ íàïðàâè
øîêèðàùè ðàçêðèòèÿ çà "ñèíèòå"

Президентът на Славия
Венцеслав Стефанов
направи шокиращи разк-
рития за Левски, който се
бори с тежка финансова
криза, възникнала заради
проблемите на собствени-
ка Васил Божков. Босът на
най-стария столичен клуб
говори в Пресклуб "Бълга-
рия", където засегна много
теми.  Стефанов разкри,
че на "Герена" има дирек-
тор, който е със заплата
от порядъка на 22-23
хиляди лева на месец, а
други служители получават
по 12-13 хиляди лева.
"Арда е с три пъти по-
голям бюджет от Славия.
И както забелязахте в
двубоя срещу нас - с
огромен брой чужди
футболисти. Което означа-
ва, че имат сериозни
възможности", каза босът
на Славия след победата с
1:0 над тима от Кърджали.
Точен за успеха беше
Галин Иванов от дузпа.

"Евротурнирите не са
наша цел. Нашата цел е да
изграждаме футболисти.
Дано да бъдат забелязани
от националните отбори.
Ако ли пък не - да бъдат
забелязани от чужди
мениджъри. Нашата цел е
да дадем шанс на българи-
те да покажат какво могат.
Три момчета от юношите
вече са в първия отбор",
каза Стефанов.

"Лудогорец е със сери-
озна преднина пред всич-
ки, има много силен отбор
и трябва да стане чудо, за
да бъде спрян. Чудесата
са само в приказките.
Другите отбори са далеч
от класата на Лудогорец",
подчерта босът на Славия.

"Всички ръководители и
клубове трябва да се
простират според чергата

В Левски, гледам, са се нароили 30 треньори - на треньора-треньор,
подтреньор, надтреньор, директорът получава 22-23 хиляди лева заплата,
разкри Венцеслав Стефанов

Президентът на Славия Венци Стефанов е категоричен, че
Лудогорец ще бъде новият шампион на България

Манчестър Юнайтед победи с
2:0 при визитата си на Челси в
дербито от 26-ия кръг и за пър-
ви път в 28-годишната история
на Висшата лига записа дубъл
от успехи срещу "сините" в един
сезон. Антони Марсиал (45) и
Хари Магуайър (66) реализира-
ха головете, а попадения на
Курт Зума и Оливие Жиру за
домакините не бяха признати
от ВАР.
Още в 10-ата минута Канте

се контузи и мениджърът на до-
макините Франк Лампард го за-
мени с Мейсън Маунт, а "сини-
те" продължиха да доминират.
След половин час игра Бруно
Фернандеш от гостите шутира
неточно отдалеч, а пет минути
след това Вилиан го преодоля
и падна в наказателното поле,
претендирайки за дузпа. Рефе-
рът Антъни Тейлър обаче преце-
ни, че това е симулация и по-
каза жълт картон на бразиле-
ца. Точно преди почивката Ан-
тони Марсиал (45) смълча
"Стамфорд Бридж", разписвай-
ки се в с глава.
Домакините натиснаха в на-

чалото на втората част и в 55-
ата минута Кур Зума прати топ-
ката във вратата на Де Хеа, но
след намесата на ВАР попаде-
нието не бе зачетено заради на-
рушение на Сесар Аспиликуета
срещу Брендън Уилямс. Малко
след това Хари Магуайър засе-
че с глава центриране на Фер-
нандеш и удвои аванса на гос-
тите.
Лампард реши да пусне Оли-

вие Жиру, който се появи на
мястото на Батшуай и в 77-ата
минута се разписа, но ВАР не
призна и този гол на домаки-
ните заради минимална засада
на френския нападател.
В добавеното време дебют за

"червените дяволи" направи
Одион Игало. Нападателят е пър-
вият нигериец, който облича
екипа на Манчестър Юнайтед.
След успеха си Манчестър

Юнайтед събра 38 точки и се
изкачи на седма позиция, изос-
тавайки на 2 пункта от петия
Тотнъм и на 3 от Челси, който
остава четвърти. ç
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Двукратният олимпийски
шампион Армен Назарян и
синът му Едмонд, който
преди дни грабна златото
от европейското първенст-
во по борба в Рим, госту-
ваха в студиото на "Бълга-
рия сутрин" на Bulgaria ON
AIR. "Целта ми беше само
да се боря мъжки и док-
рай, да се боря максимал-
но стегнат. Всяка среща до
финала се настройвах и в
спора за първото място бях
мотивиран, че трябва да
стана шампион. Излязох и
не му дадох никакъв шанс",
сподели Едмонд, който във
финалната среща надделя
над руснака Виталий Каба-
лоев в категория до 55 кг.

Актуалният европейски

шампион при мъжете раз-
каза, че като малък баща
му го води в залата, но Ед-
монд предпочитал други
спортове. "Лигавих се, не
бях сериозен, обичах да
играя. После ме остави и
си казах "трябва да си из-
разходвам някъде енерги-
ята". Отидох в залата и за-
почнах да тренирам", раз-
кри 18-годишният Еди и
призна, че през 2018 г. до-
ри е искал да спре за мал-
ко с борбата.

По думите му най-труд-
ното нещо е свалянето на
килограмите за влизане в
категорията . "Сутринта
трябва да се мериш и след
2 часа да се бориш, ня-
маш време за възстановя-

Åäìîíä Íàçàðÿí: Íàé-òðóäíîòî
å äà ñâàëÿø êèëîãðàìè

Ким Клайстерс се завърна в професионалния тенис след 8 години
отсъствие. 36-годишната белгийка, бивша №1 в света и носителка
на 4 титли от Големия шлем, загуби с 2:6, 6:7(6) от друга бивша
лидерка в ранглистата - Гарбине Мугуруса. Мачът беше от първия
кръг на силния турнир в Дубай. Клайстерс за втори път се завръща

в професионалния тенис.

ване", подчерта Еди и уточ-
ни , че има минимален
шанс да участва на пред-
стоящата Олимпиада, но
се е прицелил в тази през
2024 г.

"Влизаме в сауна, иска
повече от мен да стои. Два
пъти се хващаме да се бо-
рим, той два пъти се кон-
тузи. Аз съм 87 кг, той е 55
кг. С мен недей, хвани се
с някой от твоята катего-
рия", сподели с усмивка
Армен Назарян.

Пред Едмонд Назарян
има възможност да зами-
не да учи в САЩ, но мла-
дият шампион не изключ-
ва варианта да стане сту-
дент по икономика или
право у нас. ç

си. Всеки един човек,
който дава от себе си
пари за спорт, аз лично
много го уважавам. Когато
ние взехме Славия, по
това време президент на
Левски беше Томас Лаф-
чис. Човекът изпитваше
сериозни затруднения и
знаете как се бореше.
След това при Грашнов
беше по-различно, после
Батков имаше инерция, но
накрая и той изпитваше
трудности. После дойдоха
двама собственици, които
имаха пари. В Славия сме
двама души, плюс секре-
тарката. В Левски, гледам,
са се нароили 30 треньори
- на треньора - треньор,
подтреньор, надтреньор...
Директорът получава 22-23
хиляди лева заплата.
Други по 12-13 хиляди.
Хората искат да видят
отчетността, къде се дават
парите", продължи Стефа-
нов.

"В един момент се
получава така, че нашите
грандове имат една маса
от чужди футболисти,
които имат договори за по
20-30 хиляди евро на
месец, не играят и ги
гонят. После започват
дела, осъждат ги и трупат
дългове. Това е недално-
видно ръководство. В
случая не визирам ЦСКА.
Там има човек, който
държи нещата и се надя-
вам, че няма да допусне
това", каза Стефанов.

"Арда, Локомотив (Плов-
див), Черно море, Дунав,
Витоша вече има чужден-
ци. Изумява ме колко
неизвестни хора има в
тима от Кърджали. Не ми
се вярва да вдигнат ниво-
то на футбола. В този град
и Смолянска област има
талантливи деца, но така

са преценили. Има ли
финансова дисциплина, ще
има равнопоставеност в
българския футбол. Ако
има такива като братя
Домусчиеви, добре. Дават
тези финансови средства.
Но ако взимаш от държа-
вата 2, 3, 4 милиона и ги
хвърляш за чужденци, това
е безумно. Страдат клубо-
ве и целият футбол. Мени-
джърите са една от злини-
те, от които трябва да се
отървем. Ще ти дам един
чужденец, който струва
милиони, разправят на по-
неопитните президенти и
хората мигат. И аз съм
мигал и съм се качвал на
тази шейна. После не
могъл да се адаптира.
Накрая ти писне и го
изгониш. По-добре е да се
инвестира в нашите деца,
отколкото да взимаме
съмнителни чужди", каза
Стефанов и обясни, че
феновете не могат да
издържат клуб в България.

"Ако феновете на
Левски купят 25% от
акциите на клуба, как ще
осигурят по 3 млн. на

година? Левски дава 12
млн. лева на година за
издръжката си, откъде да
дойде този доход? Сложе-
те продажба на 10 000
фланелки, билети… най-
много да съберат 1,5-2
млн. Другите откъде? Ако
участваш като Лудогорец
в Европа, да дойде някой
спонсор и да иска да
рекламира. Сега какво да
рекламират? Сега Левски
иска 4 млн. за свой
футболист. Какви 4 млн.,
той е 48 кила с мокри
дрехи. Стоичков беше
продаден за 4 милиона.
Като се роди такъв, да го
продадеш. Сега всичко е
фантасмагория, барон
Мюнхаузен", добави
Венцеслав Стефанов.

"Кокала не е спал
добре, нещо е сънувал.
Нека не живеем в приказ-
ките. Гладна кокошка
просо сънува". Така прези-
дентът на Славия Венци
Стефанов отвърна на Емил
Велев, който изрази
мнение, че Левски може
да спечели шампионската
титла този сезон. ç
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07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Мьобиус" (2013 г.)

Франция/Белгия
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно" с водещ

проф. Искра Баева
21.00 Киносалон БСТВ: "Испанска афера"

(2014 г.) Испания
22.40 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свободно" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" (п)
03.30 "Дискусионен клуб" (п)
05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здравос-

ловен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Референдум /п/
13.30 Апостолът и неговият паметник - доку-

ментален филм /България, 2018 г./,
режисьор Никола Бошнаков

14.00 Малки истории
14.30 Приключенията на Илайъс - аним.

филм
14.45 Островът на сините птици - 8-сериен

тв филм /България, 2019 г./, режи-
сьори Кристина Грозева и Петър Въл-
чанов, в ролите: Матей Бърнев, Деян
Профиров, Ирина Вълкова, Калоян
Христов, Антония Димитрова, Мак-
сим Божков и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Туризъм.бг /п/
17.25 Великите българи: Васил Левски -

документален филм /България, 2007
г./, режисьор Коста Биков

17.55 Възпоменателна церемония по повод
147 години от гибелта на Васил
Левски - пряко предаване от памет-
ника на Васил Левски в София

18.35 Още от деня
19.05 Най-дългото знаме
19.10 Левски пред съда на Портата и на

историята - док. филм /България,
2007 г./, режисьор Андрей Алтъпар-
маков

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Седем педи над земята 2 - док. филм
22.10 Концерт на Живко Петров - Празници

на изкуствата - Аполония 2015

23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5 - тв филм /4

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Извън играта /п/
02.55 Туристически маршрути
03.20 Отблизо с Мира /п/
04.20 Младият Върколак 5 - тв филм /4

епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 22
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал,

еп. 16
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 75
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 6, еп. 3
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 73
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 30
21.30 Премиера: "Името на розата" - сери-

ал, еп. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Твърде лично" - сериал, еп. 9
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 6, еп. 3
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 54

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 15

06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 20- 23

08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 17
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 15
10.00 "Стрелата" - сериал, еп. 21
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 10
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 3
13.00 "Херкулес и огненият кръг" - фентъзи,

екшън, приключенски (тв филм, САЩ,
Нова Зеландия, 1994), в ролите:
Кевин Сорбо, Антъни Куин, Тони Ки-
тейн, Кевин Аткинсън, Стефани Барет

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 18
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 16
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 4
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 11
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп. 22
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" -

сериал, с. 2, еп. 3
21.00 bTV Новините
21.30 Студио "УЕФА Шампионска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига: Тот-

нъм - Лайпциг
00.00 Студио "УЕФА Шампионска лига"
00.30 Пряко, УЕФА Шампионска лига: Ата-

ланта - Валенсия
02.15 "Стрелата" - сериал, еп. 22
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 4
04.15 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 11

bTV COMEDY

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

11, еп. 3, 4
07.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
10.00 "Решаващ вот" - комедия (САЩ, 2008),

в ролите: Кевин Костнър, Пола Патън,
Маделин Каръл, Келси Грамър, Денис
Хопър, Нейтън Лейн, Стенли Тучи,
Джъдж Райнхолд

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Проби и грешки" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 48
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
19.00 "На по-добро място" - сериал, еп. 7,

8
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 11
22.00 "Кухня" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 1, 2
00.00 "Решаващ вот" /п./ - комедия (САЩ,

2008)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3 еп.13
07.15 "Дякон Левски" - драма, исторически,

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

10.00 "Ривърдейл" - сериал, еп. 1, 2
12.15 "Вулкан" - фантастика, екшън, дра-

ма (САЩ, 1997), в ролите: Томи Лий
Джоунс, Ан Хейш, Габи Хофман,
Дон Чийдъл, Джаклин Ким, Кийт
Дейвид и др.

14.30 "Чаровният принц" - анимация, музи-
кален, романтичен (Канада, Великоб-
ритания, САЩ, 2018), режисьор Рос
Венокур

16.15 "Басмати блус" - комедия, романти-
чен, музикален (САЩ, 2017), в роли-
те: Бри Ларсън, Уткарш Амбудкар,
Доналд Съдърланд, Скот Бакюла, Да-
лип Тахил

18.30 Телепазар
18.45 "Светъл ум" - драма (САЩ, 2017), в

ролите: Крис Евънс, Маккена Грейс,
Линдзи Дънкан, Октавия Спенсър,
Джени Слейт, Майкъл Кендал Каплан,
Глен Плъмър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мисията невъзможна" - екшън, три-

лър (САЩ, 1996), в ролите: Том Круз,
Джон Войт, Еманюел Беар, Хенри
Чърни, Жан Рено, Кристин Скот То-
мас, Ванеса Редгрейв

23.15 "Дякон Левски" - драма, исторически,
биографичен (България, 2015), ре-
жисьори Максим Генчев и Николай
Генчев, в ролите: Веселин Плачков,
Максим Генчев, Петьо Цеков, Симеон
Филипов, Николай Сотиров

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп.1, 2
03.45 "Форсмажор" - драма (Швеция, Да-

ния, Норвегия, 2014), в ролите: Йо-
ханес Кунке, Лиса Льовен Консли,
Клара Ветерген, Винсент Ветерген

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10
01.30 "Когато сърцето зове" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,

сезон 2
09.00 "Любителката на мистерии: В сенки-

те" - мистерии с уч. на Кели Мартин,
Кейси Сандър, Кларънс Уилямс III и
др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

12.00 "Дякон Левски" - историческа драма
с уч. на Веселин Плачков, Симеон
Филипов, Максим Генчев, Ники Соти-
ров, Ивайло Аспарухов, Стоян Цвет-
ков, Горан Гънчев, Петьо Цеков, Якуб
Бахар, Тезджан Ферад, Деляна Доб-
рева, Николай Тодоров, Цветомир
Ангелов-Цуки и др., I част /п/

14.15 "В кадър"
14.45 "Надиграването" - драма с уч. на

Джош Холоуей, Лаз Алонсо, Джош
Пек, Кейти Лотц, Крис Браун, Айвън
"Флипс" Велес /п/

17.00 "Междузвездни войни: Епизод II -
Клонираните атакуват" - екшън-фан-
тастика с уч. на Хейдън Кристенсен,
Натали Портман, Юън Макгрегър,
Кристофър Лий, Темуера Морисън,
Самюъл Джаксън, Йън Макдайърмид,
Роуз Бърн и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Дърти хлапета 2" - комедия с уч. на
Адам Сандлър, Кевин Джеймс, Крис
Рок, Дейвид Спейд, Салма Хайек,
Мария Бело

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.00 "Избран" - драма с уч. на Кейтлин
Кармайкъл, Чад Майкъл Мъри, Ники
Уелън, Сара Роумър, Майло Вентими-
ля и др., II част

02.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
/п/, сезон 2

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 19 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 33

ВОДОРАВНО: "Белези по душата". Литак. Телериг.
Кулак. Томов (Никола). "Да". Лок (Джон). Закон. Кер.
Лов. Баран. Ламе. Шипар. Лана. Таласа. Изогони. Аме-
ли. Асен. Лидар. Пикир. Ни. НИН. Далак. Тас. Лян.
Сатин. Даки. Мане (Едуар). Атила. Бакалова (Ани).
"Анета". Такев (Лозан). Савов (Михаил). Китап. Генов
(Антон). ТУ. "Шик". "Гений". Мач. Лин. Кокон. Пике.
Набоков (Владимир). Рамин. Марико. Аделина.

ОТВЕСНО: Целулоза. "И няма тишина". Лилов
(Александър). Ладин. Катинар. Петак. Шаман. Ма-
как. БИ. Зак. Бисер. Салеп. Кок. Бик. Запал. Данов
(Христо). Гоко. Тара. Ипатев (Владимир). Геко. Мото-
кари. "Или". Асенова (Венка). "Демон". Закана. Анин.
Кулон. Лосик (Олег). Тавой. Ре. Шев. Лагер. Динов
(Тодор). Пал. Вар. Канон. Талев (Димитър). Мими.
Тидеман (Фридрих). Накат. Такин. Магаре. "И ти си".
Азучена.

Днес минималните температури ще бъдат
от 1 до 6, а дневните - от 8 до 13 градуса.  От
северозапад и север ще прониква по-студен
въздух. Облачността преди обед ще бъде променлива, в процес
на увеличение и в следобедните часове в повечето места ще
бъде облачно. Ще духа слаб източен вятър. През нощта срещу
четвъртък ще започнат превалявания, които в четвъртък ще об-
хванат по-голямата част от страната. В Дунавската низина и Тра-
кия ще вали дъжд, а в планините - сняг. По високите места в
Предбалкана и високите котловини на Западна България, вклю-
чително в района на София ще вали мокър сняг. Сутринта темпе-
ратурите ще бъдат от 1 до 7, а през деня ще се повишат слабо
и ще бъдат от около 2 до 8, на места до 9 градуса. Снежна
покривка ще се образува в планините и високите част на Пред-
балкана. В Софийско също е възможно да се образува временна
снежна покривка, но тя няма да бъде съществена.  Вятърът ще се
ориентира от запад и в Дунавската равнина ще бъде умерен и
временно силен.

bTV Action, УЕФА Шампионска лига:
22.00 ч. - Тотнъм - Лайпциг

00.30 ч. - Аталанта - Валенсия
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Фалирането на клуба е малко
вероятно, но възможно,
очевидно трябва мощен спонсор,
смята адвокатът

Бившият собственик на
Левски Тодор Батков госту-
ва в сутрешния блок на bTV
и коментира настоящата си-
туация в любимия му клуб.
Адвокатът призова държава-
та да се намеси и да спаси
"сините".  "Много съм впе-
чатлен от събраните даре-
ния. Магията Левски продъл-
жава да работи. Очевидно
e голямото желание. Нор-
малното състояние в Левс-
ки по модела на "бащица"
на този етап не може да съ-
ществува. Трябва да се тър-
си баланс. Държавата да по-
еме част от разходите, да
поеме школата. Премиерът
даде такъв анонс. В тежка-
та ситуация ще продължи ак-
ция за събиране на пари.
Държавата издържа и дру-
ги отбори - Берое и Ботев
(Враца), например", каза
Батков.

"Левски е на принципа
"бащица" от август 1988 го-
дина. Очевидно през цяло-
то време е била подценява-
на възможността максимал-
но да се разтвори ветрило-
то за събираме на приходи.
Преди пазарът в България
бе много беден. Сега сме
2020 година. Всеки ден чу-
ваме по телевизията, че се

Íàêðàòêî

:

Защитникът на Ботев
(Пд) Лазар Марин със
сигурност отпада
за срещата от Първа лига
с ЦСКА в събота. Още по-
неприятното за "канарчета-
та" е, че той ще отсъства
до края на сезона. Брани-
телят получи тежка
контузия след грубо
влизане на Акинсола
Акиниеми от Локомотив
(Пд) в дербито между
двата тима, което завърши
0:0. "Последвалите прегле-
ди показаха, че Марин е
със скъсана странична
връзка на коляното. В
четвъртък той ще претърпи
операция в столична
клиника", информираха
"жълто-черните" на
официалния си сайт.
ЦСКА 1948 започна
ударно пролетния
сезон
във Втора лига. Футболис-
тите на Йордан Юруков
разбиха тима на Спартак
(Плевен) със 7:1 и се
изравниха по точки на
върха със Септември
(София).
Българският рефер
Георги Кабаков
и неговите помощници
Мартин Маргаритов и Диян
Вълков получиха наряд за
Европа. Тримата ще
ръководят срещата между
Рома и Гент от 1/16-
финалите на Лига Европа
на "Олимпико" в четвъртък
от 22 часа българско
време.
Мачът на Звездите
ще се проведе на 22
март
в Пазарджик, съобщиха
организаторите на баскет-
болното шоу.

дават над бюджетни средс-
тва за разни неща. Какво
пречи да се дава малко и
за футбола - не за заплати
на футболисти, а за школа-
та, това са нашите деца. Въ-
ведоха се дублиращи отбо-
ри, отказахме се, въведе се
правилото в състава да
участват 1-2 юноши и от то-
ва се отказахме", продължи
адвокатът.

Батков коментира веро-
ятността за фалит на Левс-
ки, както и предложението
на "Еfbet" да стане спонсор
на клуба при условие, че на
"Герена" се смени собстве-
ността . "Ако са верни циф-
рите, които излязоха в ин-
тернет пространството, фа-
лирането е възможно, мал-
ко вероятно, но възможно.
Очевидно трябва мощен
спонсор, а не "бащица". Лев-
ски е марка, може би най-
скъпоструващата. Нищо про-
тив нямам господин Найде-
нов от "Еfbet", но условието,
което той постави е обид-
но. Малко е прекалено. Ед-
ва ли не иска ключа от спал-
нята. Акционерът е в затруд-
нение. Той не е в България.
Същото е и с Васил Бож-
ков. Не е редно да се пос-
тавят такива условия. От

бизнес гледна точка аз не
виждам проблем Левски да
е рекламен носител на мар-
ката "Еfbet". Най-вероятно
има и други спонсори", ка-
за Батков.

"14 години така или ина-
че бях начело на Левски,
след това 11 години бях пре-
зидент. Левски е част от жи-
вота ми. Не бях ходил на
мач от този със словенците
(б.р. - Марибор), където от-
паднахме от Лига Европа. Аз
съм преживял подобна си-
туация в Левски. Първо 2000
година, когато изгониха
Майкъл Чорни. Той продъл-
жи да инвестира и Левски
беше в добро състояние.
Спечели поредни титли. 2004
година пролетта, въпреки че
спечелихме делата, му из-
дадоха нова заповед за заб-
рана, той се оттегли, беше
студен душ за нас. Тогава
имахме доходи. Взехме дос-
та големи комисионни, но
ситуацията беше подобна.
Около 46 милиона мои па-
ри дадох, спечелени от мен
и мои корпорации. Тогава
Левски имаше по-баланси-
ран отбор. Имах подкрепа
от Станимир Стоилов и Нас-

ко Сираков. Казах на фут-
болистите, че господин Чор-
ни вече го няма и намаля-
вам заплатите им двойно.
Тогава капитанът Елин Топу-
заков стана и каза "няма ни-
що", подписваме се всички",
спомни си Батков.

"Трябват поколения или
бурно развитие на България,
за да може големите клубо-
ве да не са застрашени от
такива работи. Схемата на
приходите е правилна. На
първо място са билетите и
картите, после тв права, на
трето място мърчандайз и
после следват приходи от
евротурнири", смята бивши-
ят собственик на "сините".

"Познавам се с Божков
от 25 години. От него съм
чувал, че е привърженик на
Левски. Разбирахме се, не
се обичахме особено кога-
то бяхме конкуренти. ЦСКА
успя да стане шампион два
пъти под негово ръководст-
во, Левски - четири при мен",
шеговито припомни Батков.

Бившият собственик на
Левски разкри, че преди ня-
колко дни е дарил 10 000
лева, помагайки на любимия
клуб в трудния момент.ç

Толкова интригуващ редовен
сезон във волейболната Суперли-
га на Русия за мъже не е имало
много отдавна - поне по отноше-
ние на интригата към върха на кла-
сирането. До миналата година пър-
венството протичаше под смазва-
щата диктовка на гранда Зенит (Ка-
зан), за който сега играе национа-

Ïëàìåí Êîíñòàíòèíîâ âîäè Ëîêîìîòèâ (Íîâîñèáèðñê) êúì ðåêîðäè
лът Цветан Соколов. Тимът от Ка-
зан обичайно губеше по един, два
мача през редовния сезон, а през
2016/2017 спечели всичките си
26 двубоя.

Сега да спечелят редовния се-
зон се борят 6 отбора, които не
спираха да се побеждават един
друг. Действащият шампион на Ру-

сия за 2019 година Кузбас (Ке-
мерево) загуби доста позиции без
контузения си доскоро лидер Вик-
тор Полетаев. Зенит (Казан) про-
вежда неравномерен сезон на фо-
на, на експерименталния състав
на играчите и треньорите в клу-
ба. В Зенит (Санкт Петербург) фин-
ландският селекционер на "Сбор-

ная" Туомас Самелвуо още търси
"химия" с новите си подопечени, а
Факел (Новий Уренгой), който е во-
ден от Камило Плачи, страда от пос-
тоянните контузии на ключовете си
състезатели. Така обичайните фа-
ворити изпитват проблеми, а ли-
дер е новосибирският Локомотив,
който е воден умело от Пламен

Константинов. Сега новосибирци
имат 14 победи от 16 мача.

Локомотив се е запътил към пър-
ва в историята си победа в редов-
ния сезон в шампионата на Русия,
която през този сезон освобожда-
ва от участие в първия кръг на пле-
йофите и позволява да бъде дома-
кин на финалната шестица. ç

Левски има нужда от мощен спонсор, а не от "бащица", смята Тодор Батков


