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Не знам кой стои зад „Еврохолд“. Питайте Цветанов! Той вече не е от ГЕРБ.
Колкото БСП могат да питат за Жан Виденов, или ДПС за Местан, толкова
и нас за Цветанов, заяви премиерът Бойко Борисов след Коалиционния
съвет и уточни, че дружеството, което иска да купи ЧЕЗ, ще има проверки от
КЕВР, КЗК и КФН. Съветът на управляващата коалиция е решил до края на
юли да бъдат променени Законът за политическите партии и Законът за
държавния бюджет с цел намаляване на партийните субсидии. ç

ПРИЛОЖЕНИЕ

9
-16

ÒÓÐÖÈßДНЕС

и в клин, ни в ръкав, в летните жеги бе въз-
роден дебатът за изучаването на комунизма в
училище. Тъмносини политици и историци въз-
роптаха, че малко се изучавало за "престъп-
ленията на комунизма", че той едва ли не бил
реабилитиран в учебната програма. Всичко това
не е вярно - даже и бегъл прочит на учебни-
ците показва, че периодът между 1944 и 1989
година е обрисуван в черни краски, че са
повторени всички опорни точки на пещерния
антикомунизъм - Народен съд, лагери, едно-
партийната система, ДС, цензурата. Със си-
гурност някъде в учебника е споменато, че на
пазара е нямало банани… Накъде без тази
най-убедителна опорка на щатните антикому-
нисти. Но се оказва, на тях и това им е мал-
ко. Искат днес, 30 години след събитията,
когато спомените избледняват, а свидетелите
намаляват, да промият мозъците на младите
българи, да наложат веднъж завинаги една
лъжлива, едностранчива картина на миналото,
изпълнена само с черните краски. Но как та-
ка половината от българите все още си спом-
нят с носталгия за същото това време, което
опитват да опишат на децата ни като "концла-
гер"? При това - с добро го помнят не само
възрастните, но и много хора от средното по-
коление, които помнят спокойното си и щаст-
ливо детство преди 1989 г. Със сигурност и
днешните млади търсят общество и държава,
които да са подредени, социални и справед-
ливи, и разбират, че именно такова общество
са имали техните родители, баби и дядовци.
Няма как бесните антикомунисти да обяснят
как така при "концлагера" всеки имаше рабо-
та, имаше достъпно и безплатно образование
и здравеопазване, развита духовност, земеде-
лие, индустрия, имаше ред и сигурност, а и
най-важният показател - в демографско от-
ношение гонихме 9 милиона, а днес избягали-
те от демократичния "рай" са 2 милиона, а
цели региони затъват в икономическа катаст-
рофа. Ето този парадокс опитват да замажат
новоизпечените демократи с бесния антико-
мунизъм, който искат да наложат в учебници-
те. Но социалното чувство не може да бъде
притъпено с опорките, поръчани и платени от
"Америка за България", написани със злоба от
безродници, рушители.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Äîëó ÁÊÏ, ìèëè äåöà
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т 1980 г. насам три пъти повече българи
се разболяват от злокачествени образува-
ния, сочат данни на Националния център
по обществено здраве и анализи, предаде
БГНЕС. Ако през 1980 г. хората, заболели
от различни форми на рак, са били общо
113 336, то през 2017 г. броят на онкобол-
ните в България достига 292 721 души.
Най-рязък ръст има при заболелите в пе-
риода от 1990 до 1995 г., като в началото
на демократичните промени броят на бол-
ните е бил малко над 153 хиляди души, а
през 1995 г. - около 178 хиляди. Така през

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Ïîëîâèíàòà  ñâÿò
ñìÿòà, ÷å æèâåe
â äåìîêðàöèÿ
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Изпадналият от елита на
Турция Бурсаспор е из-
пратил официална офер-
та до Каляри за българ-
ския национал Кирил
Десподов, съобщават
местни издания. Твърди
се, че "крокодилите" стя-
гат сериозна селекция,
за да се завърнат бър-
зо в елита. Те са се
спрели на офанзивния
български футболист.
Десподов е единствени-
ят българин, който иг-
рае в някое от големите
първенства на Европа,
но престоят му на ост-
ров Сардиния не е осо-
бено успешен. ç

Само половината от све-
товното население смя-
та, че живее в демок-
рация, показва публику-
вано вчера проучване.
Анкетата, в която са
участвали над 150 000
души от 57 страни, е
направен от германска
социологическа агенция.
В САЩ 46% смятат, че
страната им е демокра-
тична, а 40 на сто, че
не е. В Европа 52 на
сто смятат, че ЕС не ра-
боти в интерес на пове-
чето европейци. Най-
критични са Италия,
Франция и Гърция. ç

2000 г. броят на хората с рак нараства до
над 200 хил., а през 2005 г. - 237 хил.
Според друга статистика най-честата фор-
ма на рак в България е на млечната жлеза
при жените, като през 2016 г. заболяване-
то е установено при 1420 жени на 100 хи-
ляди, а през 2017 г. броят на заболелите
вече скача на 1457 случая на 100 хиляди.
Втората най-честа диагноза за рак е на
женските полови органи, при която близо
1181 жени на всеки сто хиляди са заболе-
ли, а новооткритите случаи са съответно
96 на 100 хил. ç

Жънем 5,4 млн.
тона жито това лято,
съобщи вчера минис-
търът на земеделие-
то, храните и горите
Десислава Танева,
която даде начало на
жътвената кампания
в община Сливен. Тя
допълни, цитирана
от пресцентъра си, че
според обследванията
на Областните дирек-
ции "Земеделие"
посевите са в добро
състояние. Десислава
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Танева уточни, че в
България близо 70%
от всички зърнени
култури се изнасят,
така че това е факто-
рът, който определя
цената. Министърът
на земеделието посо-
чи още, че предстои
важен период за
сектора, защото
очакванията са до
края на тази година
да се приеме много-
годишната финансо-
ва рамка и да се

финализират регла-
ментите, които ще
определят законода-
телството за следва-
щия програмен
период на Общата
селскостопанска

политика. "Независи-
мо от предложените
намаления в Бълга-
рия директните
плащания почти
запазват нивата си",
обяви тя. < 4

ÁÑÏ ùå ïðåäëîæè ðåøåíèÿ çà

ïðîáëåìèòå íà îáùèíèòå
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Çà 30 ãîäèíè
òðè ïúòè
ïîâå÷å
îíêîáîëíè
áúëãàðè

Тревожната статистика сочи,
че през 1980 г. те са били
113 000, днес са близо
300 000
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Председателят на
Народното събрание
Цвета Караянчева, която е
на официално посещение
в Руската федерация,
разговаря с българската
общност в Москва. В
срещата участваха българ-
ски студенти в Москва,
българи, работещи в
големи мултинационални
компании и водещи меж-
дународни банки, съобщи-
ха от пресцентъра на
Народното събрание.

След дни ще отбеле-
жим 140 години от устано-
вяването на дипломати-
чески отношения между
България и Русия, а преди
няколко месеца у нас
тържествено беше чества-
на 140-ата годишнина от
Учредителното събрание и
приемането на Търновска-
та конституция, което е
показателно за дълбоките
и традиционно добри
връзки между България и
Русия, посочи тя. Караян-
чева подчерта, че когато
става дума за национал-
ните интереси, български-

Öâåòà Êàðàÿí÷åâà êúì ìëàäèòå áúëãàðè â Ìîñêâà:

Ó÷åòå, òðóïàéòå îïèò è
óìåíèÿ è ñå âúðíåòå ó íàñ

ят парламент се стреми
да заема национално
отговорни позиции в
интерес на държавата и
нейните граждани. Вие
сте нашите посланици в
Москва и в Русия, благо-
дарим ви, че ни предста-
вяте достойно както в
университетите тук, така и
в международните фирми,
организации и банки, в
които работите, обърна се
към българите в Москва
председателят на Народ-
ното събрание.

ÂËÀÑÒÒÀ

В България не достига
квалифицирана работна
ръка, затова правителст-
вото постави образовани-
ето като водещ държавен
приоритет, подчерта
Караянчева. Пред присъс-
тващите тя отбеляза, че е
щастлива да бъде сред
нашите сънародници в
руската столица, тъй като
от девет години председа-
тел на българския парла-
мент не е бил в Москва. В
страната ни вече същест-
вуват много възможности

Правителството предлага
помощите за отглеждане
на дете да се
прекратяват при
отсъствия от училище
Месечните помощи за отглежда-
не на дете до завършване на
средното му образование ще се
прекратяват при отсъствия от
часовете. Санкцията ще се
прилага, ако в рамките на един
месец от учебната година са
допуснати отсъствия повече от
три дни от дете, посещаващо
група за задължително предучи-
лищно образование, и от пет
учебни часа от ученик, предвиж-
да проект на правителствено
постановление за промени в
Правилника за прилагане на
Закона за семейни помощи за
деца. Проектът е качен за
обществено обсъждане, уточнява
БНР. Предлаганите промени са,
за да се синхронизира правил-
никът с измененията в Закона за
семейни помощи за деца, които
влизат в сила на 1 август.
Освен прекратяването на
детските надбавки за отсъствия
от учебните занятия, в проекта
се предвижда еднократната
помощ за първокласници вече
да се предоставя на два пъти, а
не накуп. Сумата е 250 лв. и
50% от нея ще се дават при
записването на детето в първи
клас, а остатъкът в началото на
втория учебен срок, ако то
продължава да посещава
училище. С промените се
регламентира и възможност
заявленията-декларации за
получаване на всички видове
семейни помощи за деца да се
подават и по електронен път или
чрез лицензиран пощенски
оператор, а не само с лично
явяване в Дирекция "Социално
подпомагане".

Огнян Златев ще оглави
представителството
на Еврокомисията
в Хърватия
Ръководителят на представителс-
твото на Европейската комисия
у нас Огнян Златев поема от 1
юли представителството в
Хърватия, съобщи пресслужбата
на евроинституцията. Златев
оглави българското представи-
телство през 2013 година. ЕК
отбелязва, че той е висококва-
лифициран експерт в областта
на комуникациите, с близо 30
години професионален опит.
Огнян Златев ще поеме поста от
Бранко Баричевич, който става
съветник на председателя на ЕК
Жан-Клод Юнкер за подготовка-
та на хърватското председателс-
тво на ЕС, което е през първата
половина на 2020 г.

Íàêðàòêî

:

за инвестиции, работи се
по магистралите "Струма"
и "Хемус", по тунела под
Шипка, за да може инвес-
титорите да стигнат до
всички региони на Бълга-
рия, отбеляза още Кара-
янчева.

Днес председателят на
Народното събрание ще
направи изказване по
време на пленарното
заседание на Съвета на
федерацията на Федерал-
ното събрание на Руската
федерация.

Караянчева е първият
председател на българс-
кия парламент, който ще
направи изказване пред
Федералното събрание на
Руската федерация. Тя и
народните представители
ще се срещнат с предсе-
дателя на Съвета на
федерацията на Федерал-
ното събрание на Руската
федерация Валентина
Матвиенко. По-късно те
ще разговарят с министъ-
ра на външните работи
Сергей Лавров, уточнява
Епицентър.бг.ççççç

На 28 юни авиобаза Граф Иг-
натиево ще посрещне поколения-
та летци - пилоти, инженери и ави-
ационни специалисти, свързани с
усвояването и експлоатацията на
самолета МиГ-29 в българските Во-
енновъздушни сили, по повод 30

ÌèÃ-29 ùå ñúáåðå ïîêîëåíèÿòà îò ëåòöè è àâèàöèîííè
ñïåöèàëèñòè â àâèîáàçà Ãðàô Èãíàòèåâî

Ùàñòëèâà ñúì äà
áúäà ñðåä
ñúíàðîäíèöè â
ðóñêàòà ñòîëèöà,
òúé êàòî îò
äåâåò ãîäèíè
ïðåäñåäàòåë íà
áúëãàðñêèÿ
ïàðëàìåíò íå å
áèë â Ìîñêâà,
çàÿâè òÿ

кът на отбраната генерал Андрей
Боцев, заместник-министърът на
транспорта, информационните тех-
нологии и съобщения Димитър Ге-
новски, командирът на Военновъз-
душните сили генерал-майор Цан-
ко Стойков, уточнява Епицентър.бг.
В чест на знаменателната годиш-
нина на изтребителя, който вече
30 години охранява родното ни
въздушното пространство, точно в
11,30 ч. ще бъде валидирана по-
щенска марка в блок. На събитие-
то ще бъде представена и преми-
ерата на филм, посветен на исто-
рията на самолета. Част от праз-

ничната програма са и значимите
имена от българската естрада и
фолклор Маргарита Хранова, Ро-
сица Кирилова, Орлин Горанов, Гу-
на Иванова, Бойка Дангова и фол-
клорна формация "Ладена" към Ан-
самбъла на Въоръжените сили.

МиГ-29 е бойният самолет чет-
върто поколение, с който от лети-
ще Граф Игнатиево се осъществя-
ва носенето на непрекъснато бой-
но дежурство за охрана на небето
на Република България в интегри-
раната система за противовъздуш-
на отбрана на НАТО. Първите два
учебно-бойни самолета кацат на

15 юни 1989 г., а първите шест
бойни самолета - на 19 юни съ-
щата година на авиобаза Равнец
(15-и изтребителен авиационен
полк).

През 1990 г. всички договоре-
ни изтребителя МиГ-29 - 18 бойни
и 4 учебно-бойни, са приети на
въоръжение в България. За своята
30-годишна експлоатация на този
тип самолети са обучени десетки
първокласни летци - изтребители,
денем и нощем, във всякакви ме-
теорологични условия, с основна-
та мисия да бранят териториална-
та цялост на страната ни.ççççç

години от приемането му на въо-
ръжение у нас. Това съобщиха от
пресцентъра на Министерството на
отбраната.

Официални гости на празника
ще бъдат министърът на отбраната
Красимир Каракачанов, начални-

Съветът на управляващата ко-
алиция реши до края на юли да
бъдат променени Законът за по-
литическите партии и Законът за
държавния бюджет, за да бъдат
намалени политическите субси-
дии, съобщи Новини.бг. Всички
сме на една обща позиция - че
субсидиите трябва да бъдат на-
малени, заяви  след заседание-
то на Съвета лидерът на НФСБ и
съпредседател на Обединени пат-
риоти Валери Симеонов.

Ние ще инициираме консул-
тации в парламента още тази сед-
мица, за да намерим разумния
баланс, тъй като двата закона
трябва да бъдат разгледани за-

Îáñúæäàò ïàðòèéíèòå ñóáñèäèè äî êðàÿ íà þëè, íÿìà äà ïèïàò äàíúöè

едно след постигането на разу-
мен компромис между всички по-
литически сили. Поставили сме
срок те да минат през зала до
ваканцията на 1 август, за да не
бъдем упреквани, че умишлено
отлагаме въпроса за субсидии-

те, за да не бъде разглеждан въ-
обще, заяви Симеонов. В също-
то време, като парламентарна ре-
публика, сме поканени на разго-
вори, инициирани от Обединени
патриоти, с всички политически
партии, и сме готови да говорим

за промени  в Закона за полити-
ческите партии, защото сега Ми-
нистерството на финансите и
правителството се занимават с
изплащането на партийните суб-
сидии. Всичко това трябва да оти-
де в Закона за политическите
партии, заяви премиерът и ли-
дер на ГЕРБ Бойко Борисов. Ко-
алицията реши, както е записа-
но в споразумението, данъчните
закони в рамките на мандата да
не се променят. Всички намале-
ния на ДДС влизат в противоре-
чие с този член на коалиционно-
то споразумение и по тази тема
няма да дебатираме повече, за-
яви още Борисов. ççççç
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Правим паспорт на
всяка община - в над 60
сме първа политическа
сила, което е много добър
старт за местната власт.

Това каза лидерът на
БСП Корнелия Нинова по
време на пресконферен-
ция след заседание на
Изпълнителното бюро на
партията в Ямбол, преда-
де "Фокус".

"Взехме решение Из-
пълнителното бюро да
заседава извън София, да
правим срещите си в
страната. Желанието,
амбицията ни е до септем-
ври да посетим всички
области и да обсъдим с
всички общински органи-
зации проблемите на
всяка община и да начер-
таем възможните реше-
ния. Започнахме с Ямбол,
символно, защото искаме
да поздравим всички,
които тук работиха така
усърдно на европейските
избори и имаме този
прекрасен резултат. В над
60 общини БСП сме първа
политическа сила, което е
много добър старт за
местната власт и за
изборите, които ни очак-
ват", каза Нинова.

И посочи, че БСП
прави паспорт на всяка
община. "Местните избори
са специфични. Всяка
община има специфични
проблеми и трябва да се
решават на място и
конкретно за всяка една.
Днес обсъдихме с всички
колеги в областта пробле-
мите на общините. Поста-
вихме си приоритети,
които са и национални, но

и местни да сложим в
центъра на нашата поли-
тика икономическото
развитие на общините и
социалната политика в
частност задържането на
младите хора по места",
продължи Корнелия
Нинова.

Тя изтъкна, че в област-
та БСП има много добри
практики като безплатни
детски градини, безплатен
транспорт за учениците и
по-евтини дърва за хора-
та. "Ще стъпим на добрите
практики, които имаме, за
да развиваме политиката
си за местна власт в
подготовка на местните
избори", заяви лидерът на
БСП. Тя посочи, че в
областта структурите на
БСП са поставили въпро-
са за обезлюдяването.

"Тези райони, гранични-
те райони искат специ-
фични грижи и ние предс-
тавихме, обсъждаме
нашият план за развитие-
то на Странджа - Сакар",
каза още Нинова.

В отговор на журналис-
тически въпрос как ще
коментира заседанието на
управляващата коалиция
днес, Нинова отговори, че
оценява случилото се с
партийните субсидии като
загуба на време. Крайно
време е да разсъждаваме
по същество и да решим
въпроса, каза лидерът на
БСП.

"По-скоро ме впечатли
друг резултат от днешната
среща на коалиционните
партньори, че тепърва
искат да започнат диалог
с парламентарните партии

за намиране на разумно
решение. Оценявам случи-
лото се тук, като загуба
на време и отклоняване
на общественото внима-
ние от съществени въпро-
си. Защо загуба на вре-
ме? Преди десетина дни
от БСП предложихме
точно това. Нашият Наци-
онален съвет упълномощи
групата да поканим други-
те парламентарни партии
на разговори и много
спокойно, аргументирано
и без излишни емоции да
решим този въпрос",
посочи Нинова.

Тя припомни, че пози-
цията на партията е "за"
намаляване на субсидия-
та, но не на 1 лв. и не за
отваряне на финансиране-
то към олигарси. "За
съжаление, на тази наша
покана ГЕРБ и патриотите
не откликнаха. Днес са
взели точно те - същото
решение да започнем

:

Събития
” 1819 г. - Британецът
Денис Джонсън патентова в
Лондон велосипеда.
” 1877 г. - Руската армия
форсира р. Дунав при
Свищов.
” 1879 г. - Княз Алексан-
дър I Батенберг полага
клетва пред I велико
народно събрание в Търново
и поема управлението на
Княжество България.
” 1906 г. - В Льо Ман
(Франция) се провежда
първото международно
автомобилно състезание.
” 1925 г. - В Холивуд се
състои премиерата на
филма на Чарли Чаплин
"Треска за злато".
” 1941 г. - В България е
създадена първата парти-
зантска чета - в Разложко,
с командир Никола Парапу-
нов.
” 1976 г. - Открита е
телевизионната кула Си Ен
Тауър в Торонто, която е
най-високото свободностоя-
що съоръжение в света
(553 м).
” 1977 г. - Елвис Пресли
изнася в Индианополис
последния си концерт преди
смъртта си два месеца по-
късно.
” 1988 г. - За първи път
се отбелязва обявеният от
ООН Ден за борба с
наркоманията.
” 2000 г. - Колектив от
учени от САЩ, Англия,
Франция, Германия, Япония
и Китай дешифрира 97% от
човешкия ДНК - код.
Родени
” 1892 г. - Пърл Бък,
американска писателка,
Нобелов лауреат
” 1927 г. - Димитър Попов,
юрист, министър-председа-
тел на България
” 1933 г. - Клаудио Абадо,
италиански диригент
Починали
” 1541 г. - Франсиско
Писаро, испански конквис-
тадор
” 1942 г. - Цвятко Радой-
нов, деец на БКП
” 1996 г. - Едуард Захари-
ев, български кинорежисьор
” 2007 г. - Лев Безименс-
ки, руски писател

Íà òîçè äåí

разговор. Загубихме може
би две седмици, крайно
време е да седнем и да
разсъждаваме по същест-
во и да решим въпроса",
допълни Нинова.

На въпрос каква пози-
ция ще защитава БСП,
лидерът на партията
заяви, че няма крайно
решение за размер на
субсидията. "Ние сме за
намаляване и сме напра-
вили разчети за различна
сума. В диалог ще търсим
разбирателство. Не иска-
ме ние да налагаме нещо
конкретно. Ще им пока-
жем абсолютно аргументи-
рано финансово какво е
необходимо, за да може
една партия да работи
спокойно и независимо от
частни и външни интере-
си", посочи лидерът на
БСП. Тя посочи, че не
иска днес да посочва
число, тъй като разгово-
рът е отворен.ç

Летни бури винаги е имало. То-
ва не е новина. Новината е, че
след продължителен и широко
прокламиран ремонт, струващ скъ-
по на столичани и европейските
данъкоплатци, вчера знаковата ули-
ца "Солунска" се превърна в езе-
ро. Ситуацията предизвика кошмар
за автомобилния трафик и за тър-
говските обекти в района. Това каза
лидерът на БСП - София и предсе-
дател на групата на социалистите
в СОС Калоян Паргов и допълни:

Ïàðãîâ: ÃÅÐÁ ïîòîïè Ñîôèÿ ñ íåêà÷åñòâåíè ðåìîíòè
"ГЕРБ потопи София", съобщиха от
пресцентъра на БСП.

"Истината е, че ръководство-
то на Столична община от години
нехае за здравето и сигурността
на софиянци. Вглъбена единстве-
но в усвояването на европейски
средства, които отиват в незнай-
но чий джоб, управата на София
подлага на изпитания гражданите
и бизнеса в града", констатира
Паргов.

Той припомни, че само преди

дни човек бе поразен от мълния и
загина в Люлин, а вчера гръм уда-
ри трафопост на кръстовището на
булевард "Константин Величков" и
улица "Цар Симеон" в София и пре-
дизвика пожар.

"Азбучното правило да има
ефективни гръмоотводи не се
спазва. Кой, ако не Столична об-
щина, трябва да следи за сигур-
ността на населението?", риторич-
но попита той.

"Абдикацията на кмета на Со-

фия от всички задължения по
поддържането и качественото из-
граждане на инфраструктурни
обекти и съоръжения вече дава
своите трагични резултати. Оправ-
данието, че вината е само и един-
ствено на изпълнителите на ре-
монтите, е несъстоятелно. Възло-
жителят - Столична община, тряб-
ва да носи отговорност за случ-
ващото се в града. Гаврата с тър-
пението на софиянци е пълна", ка-
тегоричен е Калоян Паргов.ç
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Çàðàäè äúæäîâåòå äîáèâèòå íà öâÿò ñà åäâà åäíà òðåòà îò ìèíàëîãîäèøíèòå
За розопроизводите-

лите "фабриката под
небето" тази година едва
ли ще излезе на печалба,
след като заради студе-
ната пролет и поройните
дъждове голяма част от
насажденията не цъфна-
ха, а там, където все пак
имаше реколта, качество-
то е доста под очаквано-
то. Това съобщиха пред
Синор.БГ производители
и преработватели на
рози, обобщавайки ре-
зултатите от края на
кампанията.  "Ако мина-
лата година поройните
дъждове унищожиха
лавандулата, тази пролет
подобно е състоянието с
маслодайната роза",
посочи биопроизводите-
лят от Панагюрище
Веселина Ралчева, която
е в бранша повече от 25
години. "Климатът в
Средногорието е по-
суров, затова и тази
година маслодайната
роза цъфна късно, а на
места изобщо не се
отвори. По предварител-
ни разчети добивите в
Панагюрско и Стрелченс-
ко са паднали до една
трета от миналогодишни-
те, което се дължи на
стреса от дъждовното

Много хора страдат от не-
достиг на витамин D, в резул-
тат на което са изложени на
повишен риск от трошливи
кости и респираторни забо-
лявания, пише БТА. Птичите
яйца са естествен източник на
витамин D и едно от средст-
вата да се компенсира поне
частично този дефицит. Екип
от диетолози и учени от Гер-
мания е открил нов начин да
повиши съдържанието на ви-
тамина в яйцата, излагайки ко-
кошките на ултравиолетова
светлина, съобщава сайтът
"Юрик алърт".

Търсейки средство да по-
вишат естественото производ-
ство на витамин D в яйцата,
за да улеснят хората в наба-
вянето му чрез храната при

Ñîëàðèóì çà êîêîøêè
óâåëè÷àâà ÷åòèðè
ïúòè âèòàìèí D
â ÿéöàòà èì

Ñëåä ñåðèÿ îò ñìúðòíè ñëó÷àè ñ íàõàïàíè îò êó÷åòà õîðà, ÃÅÐÁ ñëàãà 1000
ëâ. ãëîáà çà àãðåñèâíè ÷åòèðèíîãè

Ñëàáà ïðîëåò  çà ðîçèòå

Промени в Закона за ве-
теринарномедицинската дей-
ност въвеждат нови прави-
ла за стопаните на кучета.
Законопроектът е публику-
ван на сайта на Народното
събрание, а днес, 26 юни, ще
се обсъжда и в земеделска-
та комисия в парламента.

С проекта се залагат две
нови изисквания. Първото е
въвеждането на забрана за
свободно пускане и извеж-
дане на кучета над 5 кг без
повод. Втората допълнител-
на точка към чл. 177 изиск-
ва агресивните кучета да се
извеждат само с повод и на-
мордник. Забраната не се от-

Добра реколта прогно-
зира земеделският минис-
тър Десислава Танева при
откриването на жътвената
кампания в сливенското
село Жельо войвода. Спо-
ред обследванията на об-
ластните земеделски ди-
рекции посевите са в доб-
ро състояние и се очаква
общи добиви около 5.4 ми-
лиона тона пшеница. Об-
що 11 340 000 декара са
площите за реколтиране.

Ìèíèñòúð Òàíåâà î÷àêâà â õàìáàðèòå
äà ñå ïðèáåðàò  5,4 ìëí. òîíà ïøåíèöà

По думите й българските
производители са конку-
рентоспособни и дори по-
добри от тези, с които са
на общия пазар в Европей-
ския съюз. Тя определи ка-
то важни следващите го-
дини, когато трябва да се
финализират регламенти-
те, определящи законода-
телната рамка за следва-
щия програмен период и
новата обща селскосто-
панска политика. ç

Откриването на жътвената кампания в сливенското село Жельо
войвода. Ритуалът по зажънване за втора година бе организиран от
Сдружение на зърнопроизводителите от Сливен "Хаджи Димитър".

нася до кучета, които се пус-
кат свободно на обособени
и обозначени места, за ку-
чета по време на лов, за пус-
нати извън урбанизирани те-
ритории, за състезания.

Досега при неспазване на
забранителните текстове по
този член глобата бе 100 ле-
ва. В проекта е предложено
тя да стане 1000 лв. за из-
веждане на зло куче без по-
вод и намордник, 500 лв. - за
извеждане на куче с тегло
над 5 кг без повод и 300 лв.
за всички останали случаи
(рязане на опашка, на уши,
разхождане на кучета на дет-
ски площадки и други). ç

време", посочи още
Ралчева.

При биопроизводство-
то ситуацията е особено
тежка, тъй като борбата с
многобройните болести е
трудна, а разходите -
огромни. "Неслучайно за
последните две години в
България се наблюдава
негативна тенденция за
намаляване на площите с
биорози - и то с по 20
процента всяка година",
добави производителката.

По данни на статисти-
ката през 2018 г. са обра-

ни близо 14 хил. т розов
цвят, от който са произве-
дени 1800 кг розово
масло. Това си беше
свръхпроизводство, в
резултат на което розо-
варните не успяха да
реализират продукцията и
затова новата кампания
навлезе с излишъци от
реколта 2018 г.  Тази
година обаче качеството
на суровината е доста под
очакваното и за да се
получи нужният рандеман,
преработвателите ще
трябва да използват

повече цвят от необходи-
мото. При нормална
реколта един килограм
розово масло се извлича
от 3 300 кг цвят, но тази
година някои розоварни
са достигнали до 4 хил. кг
цвят за килограм масло,
посочиха експерти в
бранша.

Спадът при биомасло-
то ще бъде още по-голям.
През миналата година в
страната са произведени
едва 285 кг - една трета
от това ще бъде направо
срив. Така отрасълът с
най-висока добавена
стойност в земеделието
върви към изчезване, не
без липсата на политики
в негова защита.

По данни на Министерс-
твото на земеделието
реколтата от маслодайна
роза тази година надхвър-
ля 11 хил. т розов цвят, но
данните не са окончателни.
Розоварните тепърва ще
получат и сертификатите за
качеството на маслото,
затова и всякакви прогно-
зи за цени биха били
спекулативни. Фермерите
се надяват да покрият
загубите от розопроизводс-
твото с лавандулата, чиято
жътва ще започне след
около седмица. ç

липсата на достатъчно слънче-
ва светлина, специалистите от
университета "Мартин Лутер" в
Хале-Витенберг са установили,
че отлична работа върши "со-
лариумът" за кокошки. "Идеята
беше да се стимулира естест-
веното производство на вита-
мин D при пилета. Използва-
нето на ултравиолетови лампи
може да увеличи съдържание-
то му в яйцата", обяснява Юлия
Кюн от изследователския екип.

Идеята на специалистите
дава резултат. След само три
седмици излагане на ултрави-
олетова светлина в продълже-
ние на шест часа дневно, съ-
държанието на витамин D в яй-
цата се е увеличило от три до
четири пъти.

Допълнителната ултрави-
олетова светлина освен това
не е предизвикала никакви
очевидни проблеми за кокош-
ките. Те нито са избягвали ра-
йона около поставените в
курника лампи, нито са се
държали по различен от оби-
чайния начин. В резултат на
това изследователите са стиг-
нали до заключението, че ме-
тодът им работи в практичес-
ки условия и че това може
да е следващата стъпка към
снабдяването на население-
то с витамин D. ç

Снимка Пресфото БТА
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Въвеждането на платени-
те пътища за камионите и ав-
тобусите от 16 август, какво-
то е законовото изискване,
ще е тестово. Реалното пус-
кане тол системата ще е през
ноември, но може и по-къс-
но, тъй като от регионалното
министерство заявиха, че тър-
говската експлоатация на сис-
темата ще стане факт като се
изчистят всички проблеми. И
макар все още да няма ни-
каква яснота кои точно ще
са платените пътища и каква
ще е цената за преминаване-
то по тях, държавата вече е
изработила онлайн калкула-
тор, който ще казва на шо-
фьорите кой е най-евтиният
маршрут до мястото, за къ-
дето пътуват. Това стана ясно
вчера, след като зам.-минис-
търът на регионалното разви-
тие Николай Нанков и Наци-
оналната тол управление
представиха напредъка по

Ръст от над 10% на
бързите кредити, които се
взимат основно с цел за
море, се наблюдава през
последните два месеца.
Това показват данните на
Асоциацията за защита
на потребителите. Всеки
втори българин е съгла-
сен да почива на кредит.
Хората са готови да
отделят повече от полови-
ната си месечна заплата
(56%) за лятната си
почивка. Разходите за
ваканция не се различа-
ват от тези за миналата
година (55,6 %). Най-
много пари ще се похар-
чат за пътувания в стра-
ната (17%), летни занима-
ния (16%) и обзавеждане
за дома и вилата (14%).
Между 500 и 1000 лв. е
най-търсеният заем за
почивка от банките или
от фирмите за бързи
кредити.

Българи, живеещи и
работещи в чужбина,
също са измислили нов
начин за дълга лятна
почивка на Българското
Черноморие, като теглят
бързи заеми. Те се завръ-
щат от странство в роди-
ната и с българската си
лична карта теглят суми
между 2000 и 5000 лв. от
фирми за бързи кредити.
Използват ги за едноме-
сечна ваканция, след
което веднага се връщат
на работа зад граница.
Някои "забравят" да си
погасяват навреме внос-
ките си по кредита, а
други дори изчезват от
полезрението на кредито-
дателите. "Засега имаме
около 200 подадени
случая на просрочени
заеми от българи, които
живеят в чужбина. Голяма
част от тях са нашенци,
които работят и живеят в

Гърция", заяви председа-
телят на Асоциацията за
защита на потребителите
Пейо Майорски. Според
него те трябва да знаят,
че проблемите им предс-
тоят, защото ще бъдат
подгонени от колекторс-
ките фирми - събирачите
на вземания.

Обикновено кредитът се

Âñåêè âòîðè áúëãàðèí íà ìîðå ñ êðåäèò
Ïðåç ïîñëåäíèòå äâà ìåñåöà ñå íàáëþäàâà
ðúñò îò íàä 10% íà áúðçèòå çàåìè

взима само с помощта на
лична карта. Лятото обаче
е сезонът, в който се
взимат най-много кредити
за почивка - в чужбина,
или по Българското Черно-
морие. След нея обаче
започва тормозът от
събирачите на вземания,
които са новите мутри,
допълва Майорски. ç

О Б Я В А
"Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решение на Съвета

на директорите по Протокол от 14.05.2019 г., решение по чл. 232а от ТЗ № РД 59-52/
19.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, и Заповед на изпълнителния
директор № РД-11-136/24.06.2019 г. открива процедура за отдаване под наем за срок от
десет години на активи стопанисвани от клон София:

Гаражна клетка 213.44 кв. м в сграда с площ 1120 кв. м, идентификатор 07106.1433.68.4
в ПИ № 07106.1433.68 в землището на с. Бусманци, ул. "5006" № 4, район Искър, Столична
община.

Начална цена: 6828 /шест хиляди осемстотин двадесет и осем/ лева годишно без
ДДС.

Търгът ще се проведе в "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136,
ет. 3, зала 1, при закрито заседание от Комисия назначена от Изпълнителния директор на
Дружеството от 11:00 часа на 12.07.2019 г.

Повторна дата от 11:00 часа на 18.07.2019 г., по горните условия.
Размер на депозит за участие 10% от началната наемна цена. Внася се по сметката на

"Напоителни системи" ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга
вкл.

Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 300 /триста/ лева без
ДДС, сума, която не се възстановява, платима в касата на "Напоителни системи" ЕАД,
гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3, или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до
деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата
цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството - до деня, предхождащ датата на търга,
вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на докумен-

тите за участие са в тръжната документация.
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София,

бул. "Цар Борис III", № 136, ет. 3, тел. 0887 400 590.

Цените  за  роуминг
между Македония, Сър-
бия, Черна гора, Албания,
Косово и Босна и Херце-
говина от юли ще бъдат
намалени с 27 %, а през
2021 г. трябва да отпаднат
напълно съгласно подпи-
сания наскоро Регионален
договор за роуминг меж-
ду държавите от Западни-
те Балкани. До 1 юли ре-
гионалните телекомуника-
ционни оператори трябва
да подготвят план с конк-
ретно разписани дати за
изпълнение на набеляза-
ните мерки.

По данни на Съвета за
регионално сътрудничест-
во повече от 76 % от граж-
даните на Югоизточна Ев-
ропа ползват интернет, а
40 % от тях ползват всич-
ки приложения на мобил-
ните телефони за връзки

Ñàìî íèå îò ÅÑ íÿìàìå çàêîí çà ëè÷íèÿ ôàëèò
Липсата на закон за час-

тния фалит оформя два по-
тока - към сивия сектор и
към терминал 2, каза вчера
омбудсманът Мая Манолова.
Тя бе домакин на дискусия,
посветена на проекта на за-
кон за гражданската несъс-
тоятелност. Манолова при-
помни, че България е единс-
твената страна в ЕС без та-
къв закон. Темата за вечния
длъжник остава болезнена,
посочи Манолова и за да по-
ясни, че трябва да се търси
баланс, подчерта, че все пак
е важно кредиторите да
удовлетворят своите взема-
ния, а държавата да предпа-
зи гражданите.

През 2017 г. просрочени-
те задължения са 4,7 млрд.
евро, като само потребител-
ските са около 400 млн. ев-

ро. Така над 12 сто от всич-
ки заеми попадат в графа-
та лоши кредити. Това е три
пъти повече от средното за
Европа. От друга страна,
състоянието на законода-
телството дава превес на
монополистите и ощетява
откъм права гражданите,
посочи Манолова.

Законът за частния фалит
цели да подкрепи хората, ко-
ито са изпаднали във вре-
менна невъзможност да пла-
щат заемите си, като се
предлага бърза процедура
пред съда. Именно това е ор-
ганът, който ще прави про-
верка на длъжника. Несек-
вестируемият минимум да се
запази, а тези, които нямат
пари за адвокат, да могат да
получат правна помощ, пред-
вижда проектът. ç

Îò 1 þëè ïî-åâòèí ðîóìèíã çà äúðæàâèòå îò Çàïàäíèòå Áàëêàíè
със социалните мрежи.

По-голямата част от тях
са млади хора. Около 70
% от бизнесмените в Юго-

източна Европа смятат, че
премахването на цените за
роуминг ще стимулира раз-
витието на търговията.

Повече от 12 милиона

туристи са посетили стра-
ните от Западните Балка-
ни през миналата година

и всички са изразили при-
теснения заради цените на
роуминг услугите. ç

Âëàñòòà ìúë÷è êîëêî
ùå ñòðóâàò òîë
òàêñèòå è çà êîè
ïúòèùà ùå ñå ïëàùà

внедряването на тол таксите.
Към момента е ясно само,

че камионите и автобусите ще
плащат, за да ползват около
6 хил. км пътища - магистра-
лите, първокласните шосета и
частично второкласните. За
кои от тях, каква ще е тари-
фата още се изчислява, ма-
кар отдавна да трябваше да
са готови тези разчети. Сега
Нанков обеща те да бъдат нап-
равени преди есента, за да мо-
же през ноември да започнат
да се събират тол таксите. До-
тогава системата само ще се
тества, за да не се получи ка-
то с въвеждането на електрон-
ните винетки от началото на
2019 г., предизвикали хаос със
закупуването им.

Директорът на Национал-
ното тол управление Олег Асе-
нов обясни, че в момента во-
дачите на транзитно преми-
наващите товарни автомоби-
ли попълват ръчни карти, в
които се отбелязват крайни-
те точки и маршрута. Те ва-
жат за 24 часа, за които пре-
возното средство трябва да
напусне пределите на стра-
ната. Нанков каза още, че до
средата на юни са продаде-
ни над 4 млн. винетки за по-
вече от 240 млн. лв. ç
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Специализирана болница за рехабилитация
„Здраве“ гр. Банкя - еталон за здравни

грижи и пълноценна рехабилитация
Специализираната бол-

ница за рехабилитация
"Здраве" в град Банкя е
лечебно заведение с дъл-
гогодишна история, което
заради първокласните ме-
дицински услуги и висо-
кия професионализъм на
екипа от лекари със спе-
циалности по неврология,
кардиология, ендокриноло-
гия и физиотерапия, как-
то и висококвалифицира-
ни кинезитерапевти и ре-
хабилитатори, вече 46 го-
дини се радва на безуп-
речна репутация и приз-
нание сред многобройни-
те си пациенти. СБР "Здра-
ве" е разположена на мяс-
то, което съчетава благоп-
риятен климат, чист въз-
дух и минерална вода. Уни-
кална климатична особе-
ност на град Банкя е въз-
душното течение, което на
всеки 2-3 часа нахлува от
Витоша и Люлин планина
и обогатява въздуха с кис-
лород. Лечебната сила на
въздуха се дължи и на то-
ва, че в района не се наб-
людават вредните за хо-
рата биопатогенни верти-
кални лъчения, което е ус-
тановено от Българска
академия на науките
(БАН) след дълги години
на проучвания. Друго цен-
но богатство на града са
минералните му извори,
които са няколко на брой.
Водата е с температура 36-
37°С, с ниска минерали-
зация, хипотермална, с
ниска твърдост, с прият-
ни вкусови качества и е
подходяща за лечебни
процедури.

Благодарение на отлич-
ната инвестиционна поли-
тика на едноличния собст-
веник Централен коопера-
тивен съюз е предприета и
се изпълнява мащабна прог-
рама за цялостно обнов-
ление и преоборудване на
болницата. Изцяло е рено-
вирана легловата база, мо-
дернизирани са терапев-

тичните сектори, изграден
е модерен спортно-оздра-
вителен център, разполагащ
със съоръжения за профи-
лактика на сърдечносъдо-
вите, опорно-двигателните
и метаболитните заболява-
ния. Днес СБР "Здраве" е
балнеологичен център с на-
ционално значение за це-
логодишна профилактика,
рехабилитация и почивка,
които са насочени към въз-
становяване и укрепване на
здравето. Годишно броят на
преминалите през комп-
лекса пациенти надхвърля
8000.

От началото на 2019 го-
дина, след получена отлич-
на акредитационна оценка
от Министерството на здра-
веопазването, болницата
вече е и учебна база за

ни, новоизградено джаку-
зи джет за 12 човека, пар-
на баня, сауна, шок ведра
и зала за релакс;
� сектор за апаратна

физиотерапия, разпологащ
с цялата необходима апа-
ратура, която непрекъсна-
то се надгражда и обновя-
ва;
� сектор за луголечение

- използва се черноморс-
ка луга като физикален фак-

тор за повлияване на съот-
ветните болестни състоя-
ния.

На пациентите могат да
бъдат изписани над сто ви-
да процедури, включител-
но логопед, осъществяващ
речева рехабилитация.

Спортно-оздравителният
комплекс "Здраве" е добре
известен сред хората, кои-
то се придържат и водят
здравословен начин на жи-
вот. На разположение на
посетителите са два басейна
- открит и закрит с мине-
рална вода, която е подхо-
дяща за медицински про-
цедури, парна баня, джа-

обучение по физикална и
рехабилитационна медици-
на. Има сключени догово-
ри с висши училища за
осъществяване обучение на
студенти и лекари специа-
лизанти.

СБР "Здраве" разпола-
га с:
� модерно оборудвани

сектори по кинезитерапия;
� модерен водолечебен

сектор с басейн за подвод-
на лечебна физкултура,
вихрови и тангенторни ва-

кузи, сауна и фитнес зала.
Болницата притежава ли-
ценз за водоползване на
минералната вода от Ми-
нистерството на околната
среда и водите.

Изключителните при-
родни ресурси, качестве-
ната материална база и
професионалната грижа от
висококвалифицираните
специалисти, съответстват
на съвременните тенденции

в лечението на: заболява-
ния на сърдечно-съдовата
система и постоперативни
състояния след сърдечни
операции, заболявания на
централна и периферна
нервна система, заболява-
ния и постоперативни със-
тояния на опорно-двигател-
ния апарат, заболявания на
ендокринната система и ме-
таболитни нарушения, как-
то и профилактика на здра-
ви хора.

В СБР "Здраве", гр. Бан-
кя се приемат пациенти по:
� Договор с Национал-

ната здравно-осигурителна
каса (НЗОК)
� Договор с Национал-

ния осигурителен институт
(НОИ)
� На свободен прием
� Член-кооператорите и

притежателите на карта
"КООП" ползват префе-
ренциални цени при лече-
ние и рехабилитация.

Ключов фактор за доб-
ро здравословно състояние
са превантивните грижи.
Следвайки своята мисия за
осигуряване на качестве-
на и достъпна медицинска
помощ, екип от лекари
специалисти по кардиоло-
гия, неврология, ендокри-
нология включително и ла-
боранти от СБР "Здраве"
посещават и извършват
профилактични прегледи на
работещите в кооператив-
ните организации от сис-
темата на Централния ко-
оперативен съюз.

За повече информация
и записвания може да по-
сетите интернет страница-
та на СБР "Здраве"
www.coopsbrzdrave.bg

Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Председателят на Коми-
сията по икономическа по-
литика и туризъм в Народ-
ното събрание инж. Петър
Кънев, вицепрезидент на
Парламентарната асамблея
на Черноморското икономи-
ческо сътрудничество и ръ-
ководител на българската де-
легация в ПАЧИС, бе осно-
вен водещ на заседанията на
53-тата пленарна сесия на Ге-
нералната асамблея на Пар-
ламентарната асамблея на
Черноморското икономичес-
ко сътрудничество. Форумът,
който се проведе на 20 и 21
юни, в Азербайджан, бе на-
сочен към укрепването на
икономическите връзки в ре-
гиона.

"За последните години
ПАЧИС се утвърди като един
динамичен форум за интер-
парламентарен диалог и сът-
рудничество, който обединя-
ва парламентите на двана-
десет държави. Ценим ви-

Ïåòúð Êúíåâ áå âîäåù íà
çàñåäàíèåòî íà ×åðíîìîðñêîòî
èêîíîìè÷åñêî ñúòðóäíè÷åñòâî
Ïåòäåñåò è òðåòàòà ñåñèÿ íà Ïàðëàìåíòàðíàòà àñàìáëåÿ
íà îðãàíèçàöèÿòà ñå ïðîâåäå â Áàêó, Àçåðáàéäæàí

Габриел Вълков, член на
Националния съвет на Мла-
дежкото обединение в БСП,
взе участие в заседанието
на ръководството на Мла-
дите европейски социалис-
ти в Париж. Заседанието бе
свързано с организацията
на Летен лагер 2019, който
тази година ще се проведе
в курорта Албена, България.

Като член на ръководст-
вото на младите европейс-
ки социалисти той заяви, че
мотото на Летен лагер 2019
ще бъде: "Ние се борим за

Ìëàäèòå â ÁÑÏ ùå ñà äîìàêèíè íà 1000 ñâîè âðúñòíèöè îò Åâðîïà
Ëåòíèÿò ëàãåð ùå ñå ïðîâåäå â Àëáåíà ïîä ìîòîòî çà ïî-ñîëèäàðíà è ñïðàâåäëèâà Åâðîïà

всяко социално право"!
"Това лято в Албена ще

бъдем домакини на над
1000 младежи от над 30
различни държави в Евро-
па. Заедно ще защитим ра-
венството на всеки един
млад човек в България, Ев-
ропа и света. Вероятно не
всички сме равни, но на
всеки един от нас трябва
да бъде даден равен шанс
и възможност за развитие
в живота. Няма значение
дали си беден или богат,
млад или стар, жена или

соко положителния опит,
натрупан през тези години,
и виждаме своята отговор-
ност да засилим волята на
асамблеята", заяви след зав-
ръщането си от Баку инж.
Петър Кънев. "Лично аз, ка-
то представител на Бълга-
рия в ПАЧИС и ръководи-
тел на българската делега-
ция вече над дванадесет го-
дини, отчитам промените,
които настъпиха. Те са в по-
зитивна насока за този пе-
риод. Още повече че само
за последните няколко го-
дини Черноморският регион
се превърна в изключител-
но деликатно в политичес-
ки аспект място, с изклю-
чително тежки конфликти
между членките на Асамб-
леята. Затова диалогът, кой-
то ние търсим вътре в са-
мата Асамблея между дър-
жавите, е изключително ва-
жен", подчерта вицепрези-
дентът на ПАЧИС.

мъж, всеки от нас трябва
да има равен достъп до об-
разование, здравеопазва-
не и социални грижи, оси-
гурени от държавата, в ко-
ято живее. Нека всички за-
едно като млади хора се
обединим, за да застанем
рамо до рамо в каузата за
една по-справедлива, по-
солидарна и с по-добро ка-
чество на живот Европа",
бе категоричен Вълков
пред колегите си от мла-
дежката организация на
ПЕС, YES.

Øåôúò íà Êîìèñèÿòà ïî åâðîïåéñêèòå âúïðîñè â ÍÑ Êðèñòèàí
Âèãåíèí ó÷àñòâà â ïðåñòèæåí ìåæäóíàðîäåí ôîðóì

Делегация на Комисията
по европейските въпроси и
контрол на европейските фон-
дове (КЕВКЕФ) взе участие в
61-вото пленарно заседание
на  Конференцията на Коми-
сиите по европейските въп-
роси на националните парла-
менти на страните - членки
на ЕС (КОСАК). Форумът се
проведе в Букурещ и отбеля-
за края на Парламентарното
измерение на Румънското
председателство на Съвета на
Европейския съюз.

Народното събрание на
Република България бе пред-
ставено от делегация, воде-
на от Кристиан Вигенин -
председател на КЕВКЕФ. На
конференцията бяха обсъж-
дани теми като резултатите
от Румънското председател-

ство; търговските перспекти-
ви пред ЕС и бъдещите от-
ношения между ЕС и Обе-
диненото Кралство след
Брекзит; Европейското обра-
зователно пространство ка-
то двигател за силен Единен
пазар и ролята на национал-
ните парламенти в изграж-
дане на икономика, основа-
на на иновации и технологи-
чен прогрес. Председателят
на комисията г-н Кристиан
Вигенин поздрави домакини-
те за успешно проведеното
председателство, като под-
черта българската подкрепа
за приоритетите и за  мото-
то - "Сближаването като об-
ща ценност". Той открои ня-
кои от темите, по които е
постигнат напредък, като ак-
центира върху работата по

европейската перспектива
за Западните Балкани. "Доб-
росъседските отношения и
регионалното сътрудничест-
во трябва да бъдат обект на
оценка по време на целия
процес на присъединяване",
подчерта Вигенин. Председа-
телят на КЕВКЕФ обърна
внимание на  българската
подкрепа за обявения по
време на румънското пред-
седателство Стратегически
дневен ред за изследвания
и иновации за Черно море с
хоризонт 2030 г.

"Най-голямата ни цел в
сферата на социалната по-
литика е  изграждането на
един социално  по-справед-
лив Европейски съюз", зая-
ви Кристиан Вигенин и из-
тъкна две от постиженията

в тази сфера -  приетата Ди-
ректива за баланса между
професионалния и личния
живот, както и напредъка по
създаването на Европейския
орган по труда.

В края на форума бяха
приети Приносът и Заклю-
ченията на 61-вия пленарен
КОСАК, които ще бъде изп-
ратени до националните пар-
ламенти, Европейския пар-
ламент, Съвета и Комисия-

та. Следващата среща на
КОСАК, която ще бъде в
председателски формат, ще
се проведе през юли във
Финландия и ще бележи на-
чалото на ротационното
председателство на Съвета
на ЕС през втората  полови-
на на 2019 година. 62-рото
пленарно заседание на КО-
САК ще се проведе през де-
кември в столицата на Фин-
ландия, Хелзинки.
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Това, което най-много ни
липсва в България, е неп-
римиримостта към ниското
качество. Имаме нужда от
друго качество в политичес-
кия процес, от други крите-
рии за оценка на работата
на политици, на управление,
друго качество на избира-
телния процес, друго качес-
тво на инфраструктура, об-
разование, здравеопазване.
Това заяви президентът Ру-
мен Радев на среща с пред-
ставители на българската
общност в Женева.
В България трябва да пре-

минем от количествени към
качествени измерители на на-
шия живот, посочи президен-
тът и даде пример с изграж-
дането на инфраструктура в
България, където е най-види-
мо как вложените пари не от-
говарят на крайния резултат.
"Това означава няколко не-
ща - лошо качество на про-
веждане на обществените по-
ръчки, неспособност и лип-
са на административен капа-
цитет или корупция, или всич-
ко това заедно. Тези неща
трябва да дразнят все пове-
че и трябва да бъдем непри-
мирим", заяви Румен Радев.
По думите му българите

зад граница могат да помог-
нат за процесите в България,
като, връщайки се в родина-
та, привнесат у нас профе-
сионалните и обществените
отношения, както и успеш-
ните модели от опита си в
чужбина. Това ще даде тла-
сък за нашите бъдещи успе-
хи, заяви Румен Радев.
Държавният глава подчер-

та, че българите в Швейца-
рия са изключително добре
интегрирани, с доказани ус-
пехи в областите, в които
осъществяват дейността си
- банковото дело, науката и
образованието, информаци-
онните технологии, медици-
ната, културата и изкуство-
то. "Гордея се с вас и с на-
чина, по който представля-
вате България, защото доб-
рото име на България и го-

Ïðåçèäåíòúò: Îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè
ñå èçïúëíÿâàò ñ ëîøî êà÷åñòâî
Äà áúäåì íåïðèìèðèìè êúì êîðóïöèÿòà, ïðèçîâà Ðóìåí Ðàäåâ

товността за инвестиране в
страната ни се дължат до го-
ляма степен на вас", обърна
се той към българите.
Президентът заяви още, че

ангажиментите на държава-
та към българските гражда-
ни в чужбина не изисква
единствено средства, а и точ-
ни нормативни решения и яс-
на визия. "Имаме Национал-
на стратегия за българските
граждани и историческите
български общности по све-
та, която не е лош документ,
но се нуждае от сериозна ак-
туализация", посочи Румен
Радев. Той заяви, че прези-
дентската институция пред-
вижда да организира форум
с участие на българи зад гра-
ница и съответните компетен-
тни институции, на който да
се обсъдят въпросите за съ-
народниците ни в чужбина.
Президентът Румен Радев

е в Женева във връзка с 41-
вата сесия на Съвета на
ООН по правата на човека.
Днес той ще посети Евро-
пейската организация за яд-
рени изследвания - ЦЕРН, къ-
дето ще разговаря с бълга-
ри, които работят в органи-
зацията.

България подкрепя
концепцията на Евро-
пейската комисия за
модернизация
на Световната тър-
говска организация
България напълно подкре-

пя концепцията, разработе-
на от Европейската комисия,
за модернизация на Светов-
ната търговска организация
(СТО) по отношение на ак-
туализацията на правилата
за международна търговия,
предоставяне на по-големи
възможности за мониторинг
и деблокиране на механиз-
мите за арбитраж. Това зая-
ви президентът Румен Радев
пред журналисти днес в Же-
нева. Държавният глава е на
посещение в Швейцария за

участие в 41-вата сесия на
Съвета на ООН по правата
на човека. В рамките на ви-
зитата си Румен Радев има
среща и с генералния дирек-
тор на Световната търговс-
ка организация Роберто Азе-
ведо.
По думите на президента

СТО е изправена пред кри-
тични предизвикателства и
има нужда от решителна
подкрепа от държавите
членки. "Нарушаването на
правилата за международ-
ната търговия, прекомерни-
те субсидии и протекциони-
зъм и почти пълното блоки-
ране на апелативния орган

категорично ще се отрази и
на българската икономика",
подчерта още президентът
Румен Радев.

Държавите членки
трябва да подкрепят
механизмите на ООН
за решаване на
международни кризи,
призова Румен Радев
Организацията на обеди-

нените нации не е перфек-
тен инструмент за разреша-
ване на кризи в междуна-
роден план, но няма друг по-
добър от него. Държавите

гативните ефекти от глоба-
лизацията, горещите и  зам-
разени конфликти. "ООН е
основният форум за справя-
не с тези тежки проблеми",
заяви държавният глава.
Сред темите на разгово-

ра с Майкъл Мьолер беше
и изграждането на Между-
народен институт за устой-
чиви технологии в Югоизточ-
на Европа, усилията за чие-
то създаване президентът
Радев подпомага близо две
години. "Още преди година
и половина предложих 10
държави от региона ни да
направим заедно меморан-
дум, който да бъде подпи-
сан от всички премиери на
държавите от Югоизточна
Европа за създаването на
институт с прилежаща лабо-
ратория за научни изслед-
вания. Все още той не е под-
писан", заяви Румен Радев,
като допълни, че очаква по-
активни действия от българ-
ското правителство в подк-
репа на научната инфраст-
руктура и развитието на све-
товна наука в региона.
Върховния комисар по пра-

вата на човека Мишел Баш-
ле и президентът Румен Ра-
дев също проведоха среща
днес, на която обсъдиха при-
оритетите и позициите на
България по темата за зачи-
тане на човешките права. За
България е полезен перио-
дичният преглед, който ор-
ганизацията прави на стра-
ните членки, защото той да-
ва насоки как да развиваме
своите основни дейности, за-
яви държавният глава.
България за първи път е

член на Съвета по правата
на човека на ООН, което е
признание за усилията, кои-
то полага страната ни в та-
зи област, посочи Румен Ра-
дев. "Тук съм да подкрепя
многостранния подход в
международните отношения,
който през последните годи-
ни е подложен на особено
силен натиск", заяви още
президентът.

Президентът Румен
Радев, който е на

посещение в Швейца-
рия се срещна с
представители на

българската общност
в Женева. В кантон

Женева живеят близо
1000 наши

сънародници.

на организацията рискуват
не само да забавят светов-
ния икономически ръст и
икономическото развитие,
те рискуват вече и са пре-
дизвикателство пред устано-
вения политически ред", под-
черта Румен Радев.
Държавният глава посочи,

че страната ни е с отворена
икономика и половината от
българския БВП се форми-
ра в резултат на външната
търговия и всеки проблем в
сферата на търговията реф-
лектира и върху икономичес-
кия ръст, възможностите за
развитие на икономиката и
инвестициите. "Надявам се
да имаме по-бърз резултат.
Ако не постигнем напредък
в това направление, това

членки трябва да подкрепят
усилията на ООН в тази на-
сока, така че да укрепваме
нейните механизми. Това за-
яви президентът Румен Ра-
дев пред български журна-
листи в Женева след двуст-
ранни срещи в сградата на
ООН в Женева. Държавни-
ят глава е в Швейцария за
участието си в 41-вата се-
сия на Съвета на ООН по
правата на човека.
Президентът Румен Радев

разговаря с Майкъл Мьолер
- генерален директор на
Службата на ООН в Жене-
ва, с когото обсъдиха усили-
ята на ООН за решаване на
съвременните предизвика-
телства, свързани с мигра-
цията и бежанците, глада, не-

В рамките на визитата си Румен Радев (ляво) има среща и с генералния
директор на Световната търговска организация Роберто Азеведо

Снимки Пресфото БТА
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станбул избра за
свой кмет кандидата
на опозицията Екрем
Имамоглу, управлява-
щата партия призна
поражението и позд-
рави победителя, а
той от своя страна
заяви, че ще се
стреми да работи в
хармония с прези-
дента Ердоган. Този
факт опровергава
оценките, че в Тур-
ция е установен
авторитаризъм, че
изборите в мегапо-
лиса водят след
себе си тежки поли-

Истанбул -
тест за
съгласие

тически катаклизми
в южната ни съсед-
ка. Използването на
подобни квалифика-
ции и погрешно,
защото не е корект-
но да мерим с
клишетата на неоли-
бералната демокра-
ция държави и
общества, които
имат своята истори-
ческа и религиозна
традиция, своите
културни специфики
и политически особе-
ности. А Турция е
именно такава дър-
жава - мост между

Европа и Азия,
между Изтока и
Запада, между хрис-
тиянството и исляма.
Във всеки един
избор има победите-
ли и победени,
отдавна няма и
предварително спече-
лени избори, нито
вечни фаворити.
Демократичният
процес предполага
махалото на общест-
вените предпочитания
да променя своята
посока даже и след
успешни мандати.
Именно затова в

изборите след града
на Босфора няма
нито драма, нито
изненада. Те ще
бъдат тест за спо-
собността на турска-
та политическа класа
да осигури съгласие,
стабилност, приемст-
веност, просперитет.
Това ще е задача
както на управлява-
щите, начело с
президента Ердоган,
чиято политическа
звезда някога изгря
именно в Истанбул,
така и на новоизб-
рания кмет, който

също притежава
лидерска харизма.
От тяхнат способ-
ност към съгласие
и общи действия
ще зависи много -
и за Турция, и за
целия регион.
Също и за Бълга-
рия! Ако това се
случи, "Всичко ще
бъде много доб-
ре", както гласи
предизборния
слоган на кмета
Имамоглу.

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

И

Екрем
Имамоглу:
Ще работя
в хармония
с Ердоган

� 10
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резидентът на Тур-
ция Реджеп Тайип
Ердоган прие в
двореца Долма-
бахче в Истанбул
премиера на Реги-
оналната кюрдска
автономия в се-
верната част на
Ирак Нечирван
Барзани. Срещата
продължи час и
половина.

Външният министър на
Турция Мевлют Чавушоглу се
срещна с иранския външен
министър Джавад Зариф в
град Исфахан, Иран. След
преговорите между делега-
циите на двете страни, Ча-
вушоглу и Зариф подписаха
проекта на План за консул-
тации целящ да укрепи и за-
сили двустранните, регионал-
ните и международни кон-
султации и да направи сът-
рудничеството по-ефективно.
След срещата Зариф даде
официална вечеря в чест на
министър Чавушоглу.

ърховния Комисариат
на ООН по правата
на човека благодари
на Турция за сътруд-
ничеството в разс-

Ïðèåì â äâîðåöà Äîëìàáàõ÷å

Ï

Турция - ООН

В доклада се отбелязва,
че съществуват достатъчно
доказателства, за да бъде
започнато разследване за
подвеждане под отговор-
ност на саудитския прес-

Â
ледването на убийството на
саудитския журна-
лист Джамал Ка-
шъкчъ (Хашоги).

Специалният
докладчик на Съ-
вета на ООН по
правата на човека
относно извънсъ-
дебните екзекуции
Агнес Каламард
публикува писме-
но изявление от-
носно доклада за
убийството на Ха-
шоги.

В изявлението
се посочва, че "са
изключително благодарни
на турското правителство
за проявеното сътрудни-
чество и добрата воля в
разследването на убийст-
вото".

Според доклада на Вър-
ховния Комисариат на
ООН по правата на чове-
ка, Саудитска Арабия е от-
говорна за умишленото
убийство на Джамал Ха-
шоги.

Áëàãîäàðíîñò çà ïðîÿâåíîòî
ñúòðóäíè÷åñòâî è äîáðà âîëÿ

Турция - Иран

Ïî åôåêòèâíî ñúòðóäíè÷åñòâî

толонаследник - принц Мо-
хамед бин Салман и други
висши саудитски държавни
служители в тази връзка.

За последно журналис-
тът-колумнист на в. "Вашин-
гтон пост", Джамал Хашоги
беше видян в саудитското
консулство в Истанбул на
втори октомври 2018 годи-
на, когато бе отишъл за да
получи документи необходи-
ми за сключване на брак.

овоизбраният кмет
на Истанбул Екрем
Имамоглу изрази
готовност да рабо-

Íîâîèçáðàíèÿò êìåò íà Èñòàíáóë: Ãîòîâ ñúì
äà ðàáîòÿ â õàðìîíèÿ ñ ïðåçèäåíòà Åðäîãàí
Кандидатът на Народнорепубликанската партия спечели вота с 54%

Председателят на Висшата избирателна комисия (ВИК) на
Турция Сади Гювен оповести в понеделник резултатите от пов-
торението на изборите за кмет в Истанбул, съобщи турската
телевизия НТВ, цитирана от БТА.

Екрем Имамоглу от Народнорепубликанската партия (НРП)
получи подкрепата на 54,21 на сто от избирателите в мегапо-
лиса, за Бинали Йълдъръм от Партията на справедливостта и
развитието (ПСР) са гласували 44,99 процента от гласопода-
вателите, посочи Гювен. За кандидата за кмет на Истанбул
Недждет Гьокчънар са гласували 0,55 процента от избиратели-
те, а за Мустафа Илкер Юджел - 0,17 процента.

Той уточни, че за Имамоглу са гласували 4 741 868 изби-
ратели, а за Йълдъръм 3 935 453 гласоподаватели.

Броят на невалидните бюлетини е бил 178 599, посочи
Гювен.

то учителят Мухарем Индже
не успя на миналогодишни-
те парламентарни избори.

Хиляди привърженици
чуха и речта на Имамоглу
в изборната нощ в Бейлик-
дюзю, Истанбул.

За него обаче трудното
предстои. Според цитира-
ния от "Блумбърг" професор
по социални науки в уни-
верситета "Сабанджъ" начи-
нът, по който Имамоглу се
справи на поста, ще "опре-
дели дали може да е съпер-
ник (на президентските из-
бори) през 2023 г."

Новият кмет на Истанбул
набра популярност, след ка-
то загуби спечеления на 31
март пост след само 18 дни
на него. Снощи в първия си
коментар на резултатите в
"Туитър" Ердоган даде заяв-
ка, че може да не иска но-
ви избори преди юни 2023
г., когато трябва да са след-
ващите. Той застъпи съща-
та теза и след местния вот
на 31 март, когато каза, че
за Турция е по-добре да има
четири години стабилност
без избори, които да наг-
нетяват напрежението. То-
ва мнение изрази в съоб-
щение, цитирано от "Рой-
терс" и лидерът на нацио-
налистическите съюзници
на ПСР, Девлет Бахчели.

Екрем Имамоглу е ро-
ден през 1970 г. в Трабзон
- отдалечен от Европа град

на брега на Черно море.
Там завършва гимназия,
там се влюбва и във фут-
бола и баскетбола - тре-
нирал е и двете, а закрат-
ко дори ръководи местния
любителски отбор по фут-
бол. Става истанбулец ко-
гато става и студент. За-
вършил е бизнесадминис-
трация, а после и управ-
ление на човешките ресур-
си в Истанбулския универ-
ситет. Още не е завършил,
когато се заселва в квар-
тала на Истанбул Бейлик-
дюзю и повече не го на-
пуска. Десетилетие по-къс-
но ще стане кмет на този
район - първата му стъпка
към кметското място на са-
мия Истанбул. През 1992
г., току-що завършил уни-
верситета, Имамоглу нав-
лиза в семейната строи-
телна фирма. Не след дъл-
го я оглавява. През 90-те
той участва в живота на
квартала чрез множество
неправителствени органи-
зации, които учредява или
в които членува. Става из-
вестен като активист за
различни права. В същото
десетилетие се жени. В мо-
мента има три деца. В по-
литиката навлиза през
2008 г., като става член на
основаната от Ататюрк Ре-
публиканска народна пар-
тия. Пет години по-късно
вече е кмет на района си.

Í
ти "в хармония" с президен-
та на Турция Реджеп Тайип
Ердоган за решаване на
проблемите на града, пре-
дава Фокус, цитирайки AFP.

"Г-н президент, готов съм
да работя в хармония с Вас.
Оттук отправям молбата си
да се срещна с Вас в най-
кратки срокове", заяви опо-
зиционният кандидат Има-
моглу, след като спечели ре-
шителна победа над канди-
дата на Ердоган в кметски-
те избори - Бинали Йълдъ-
ръм.

По традиция "речта от
балкона" бе запазена мар-
ка на Ердоган след избо-
ри, а и референдуми, защо-
то винаги печелеше, и така
президентът говореше пред
хиляди привърженици, дош-
ли да го чуят. В първите ча-
сове след резултатите ня-
маше подобна реч, но Има-
моглу събра в района на
Бейликдюзю хиляди при-
върженици. "Край на пар-
тийните разделения. Сега
има заслуги и морал. Сега
има правила, закон, право-
съдие," каза той."

Фигурата на Имамоглу
успя да обедини кемалисти
и кюрди с религиозните тур-
ци, част от електората на
Ердоган, по начин, по кой-



11 ГЕОПОЛИТИКА 26.06.2019

урският прези-
дент Реджеп Та-
йип Ердоган посе-
ти неотдавна Ду-

Åðäîãàí ïðèñúñòâà íà ôîðóìà â Äóøàíáå
çà ñúòðóäíè÷åñòâî â Àçèÿ

Ò

становеният след
Ялтенската конфе-
ренция световен
ред на СтуденатаÓ

война, рухна в края на 20-
тия век и започна търсенето
на един нов световен ред.
Основните определящи си-
ли през този период стана-
ха САЩ, Русия и Китай. Но-
вият световен ред започна
да се гради въз основа на
техните икономически, поли-
тически и лични интереси.
Какво получи Турция в този
нов световен ред?

След Първата световна
война, Османската империя
бе разпокъсана от империа-
листическите сили, но турс-
кият народ съумя да извою-
ва независимостта си и бе
обявена новата Република
Турция. Към края на Втора-
та световна война, Съветс-
кият съюз открито изказа
желанието си за получава-
не на военна база на проли-
вите, в рамките на целите си
за достигане до южните мо-
рета. Поради тази съветска
заплаха, Турция предприе
стъпки за сближаване със
западния свят. През 1952 го-
дина стана член на НАТО и
пое важна роля на фланга

Десетки държавни глави обсъждаха засилването на двустранните отношения
на фона на нарастващия натиск на САЩ върху Азиатския регион

шанбе, столицата на Та-
джикистан, за да присъс-
тва на азиатския регио-
нален форум, който има
за цел да подобри реги-
оналното сътрудничество
и сигурност.

Петата среща на ви-
соко равнище на държав-
ните ръководители на
Конференцията за взаи-
модействие и мерки за
изграждане на доверие в
Азия се проведе на 15 и
1 6-ти юни и политици от
най-високо ниво в реги-
она - включително руския
президент Владимир Пу-
тин и китайския му коле-
га Си Дзинпин присъст-
ваха на форума.

По време на срещата
на върха, която се про-
веде на тема "Споделе-
на визия за сигурен и по-
проспериращ регион", бя-
ха обсъдени дейностите
на конференцията по во-
енно-политически, иконо-
мически, хуманитарни и

екологични въпроси как-
то и темите за новите
предизвикателства и зап-
лахи, определени бяха и
бъдещите цели.

Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
заяви на форума на вър-
ха в Душанбе, че Турция
е против стъпките за про-
мяна на статута на Йе-

русалим.
"Ние предприемаме

активни действия по па-
лестинския въпрос и от-
хвърляме политиката на
"свършен факт" по отно-
шение на Йерусалим", ка-
за турският лидер.

Ердоган засегна и си-
туацията в съседна Си-
рия, като отбеляза, че

Турция е приела на своя
територия четири мили-
она сирийски бежанци,
постигнала е определени
успехи в трансгранични-
те операции срещу теро-
ристични организации и
е обезопасила някои ре-
гиони в Сирия, където бе-
жанците биха могли ве-
че да се върнат.

Турският президент
подчерта също, че "него-
вата страна води борба
c терористичната групи-
ровка Ислямска държа-
ва и c кюрдски форми-
рования, които представ-
ляват заплаха за бъдеще-
то на Сирия".

Турският президент
проведе и двустранни
разговори с лидерите,
участвали във форума.

На форума присъства-
ха и президентите на Та-
джикистан, Иран, Азер-
байджан, Узбекистан, Ка-
захстан, Киргизстан, Тур-
кменистан, Бангладеш,
Шри Ланка.

Форумът се проведе в
средата на юни, като об-
що 650 чуждестранни и
местни журналисти бяха
акредитирани за отразя-
ване на събитието. Съз-
дадена през 1992 г., Кон-
ференцията е междупра-
вителствен форум, който
служи за засилване на
сътрудничеството и на-
сърчаване на мира, си-
гурността и стабилност-
та в Азия.

Момент от срещата на върха в Душанбе - президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган заедно с неговите
колеги - президентите на Русия и Китай Владимир Путин и Си Дзинпин.

на алианса, срещу съветска-
та заплаха. НАТО оказа съ-
ществена помощ и подкре-
па на Турция срещу съветс-
ката заплаха. След края на
Студената война, и разпада-
нето на Съветския съюз, Ру-
сия престана да бъде запла-
ха номер едно за сигурност-
та на западния свят. Турция
продължи да изпълнява сво-
ята важна роля в НАТО, но
не намери отзивчивост в за-
падните страни. Приютявай-
ки милиони сирийски бежан-
ци, Турция дава важен при-
нос за демокрацията и ста-
билитета в западните стра-
ни, възпрепятствайки силно-
то разпространяване на на-
цизма и фашизма в тези
страни. Но Турция бе оста-
вена сама срещу опаснос-
тите и заплахите за сигур-
ността й произтичащи от Си-
рия. През последния пери-
од, въпреки че е член на НА-
ТО, Турция е и под заплаха-
та специално на политики-
те, водени от САЩ. След ка-
то искането на Турция за за-
купуване на американските
зенитни системи "Пейтриът"
бе отхвърлено, и след като
и базираните в рамките на
НАТО американски и герман-
ски батареи "Пейтриът" бяха
изтеглени от граничните със
Сирия райони на Турция, тур-
ската администрация пред-
прие стъпки за закупуване-
то на руските С-400. Сътруд-

ничеството между САЩ и си-
рийското крило на терорис-
тичната организация ПКК
предизвика острите реакции
на турската общественост и
на турската държава. Усили-
ята на САЩ се оценяват ка-
то стъпки за създаването на
една терористична държава
по протежение на граница-
та на Сирия с Турция. Тур-
ция реагира много остро на
оръжейната помощ предос-
тавена от САЩ на въпрос-
ната организация.

Турция бе принудена да
установи сътрудничество с
Русия и Китай, за да пос-
рещне нуждите си от зенит-
ни ракетни системи и това
бе една много естествена ре-
акция.

Днес страни като Герма-
ния, Южна Корея и Япония
продължават да са под щи-
та на САЩ и развиват ико-
номиката си, възползвайки
се от този щит. В периода
на Студената война и Турция
бе под щита на САЩ, но след
разпадането на Съветския
съюз, тя бе лишена от този
щит. Сегашните политики на
САЩ дори се превърнаха в
открита заплаха за сигур-
ността на Турция.

В продължение на годи-
ни Турция изпълняваше всич-
ки свои задължения в рам-
ките на НАТО, и няма никак-
ви промени в позицията й и
днес. Затова, противно на

твърденията на западните
страни, няма промени в по-
литическата ос на Турция. Но
може да се каже че има про-
мени в оста на западните
страни и главно на САЩ. Ща-
тите следват политики зап-
лашващи сигурността не са-
мо на Турция но и на Кана-
да, Мексико, страните от ЕС.

САЩ са в обтегнати отно-
шения с Русия, Китай, Иран,
Северна Корея и Латинска
Америка. Тези политики мо-
же да доведат дори и до го-
рещи конфликти. Тези поли-
тики на САЩ се дължат на
страха че ще загубят своето
световно господство.

В писмо изпратено до ми-
нистъра на отбраната Хулу-
си Акар, временният минис-
тър на отбраната на САЩ
Петрик Шанахан отбелязва
че закупуването на руските
зенитни системи С-400 ще
навреди на сътрудничество-
то със САЩ и НАТО и ще

доведе до изключването на
Турция от проекта за само-
лета от пето поколение Ф-
35. Но по време на визитата
си в Турция, генералният сек-
ретар на НАТО Йенс Стол-
тенберг бе подчертал, че за-
купуването от Турция на сис-
темите С-400 не представля-
ва заплаха за НАТО и бе ка-
зал, че всяка страна членка
на Алианса има правото да
укрепва своята отбрана.

Турция съхранява своята
твърда и стабилна позиция
по всички въпроси, засяга-
щи НАТО, но действията на
някои от страните съюзнич-
ки и връзките им с терорис-
тичните организации предс-
тавляват открита заплаха за
сигурността й.

Именно поради това, ня-
ма никакви причини Турция
да се откаже от своето пра-
во да укрепва сигурността
си, закупувайки С-400 и дру-
ги подобни системи.

Òóðöèÿ è íîâèÿò ñâåòîâåí ðåä
Проф. д-р Кудрет БЮЛБЮЛ,
декан на Факултета по
политически науки
в университет
„Йълдъръм Баязид“ 
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Ïðîô. Ñòîÿí Äåí÷åâ: Òóðöèÿ å äúðæàâà
íà ìëàäîñòòà, ìîæåì äà ñå ïîó÷èì
îò äåìîãðàôñêàòà èì ïîëèòèêà

Проф. Стоян

ДЕНЧЕВ

Днес Одрин
е съвременен
светски
европейски
град с развита
промишленост
и интензивно
селско
стопанство
и един от
големите
университетски
центрове
на Турция,
заяви
специално
за ЗЕМЯ
дългого-
дишният
ректор
на УниБИТ

- Проф. Денчев, Вие сте почетен
гражданин на Одрин. Кои са основни-
те обществени и академични инициа-
тиви,  които Ви свързват с този клю-
чов турски град?

- Да, наистина. На 25 ноември 2016
год., на традиционния празник на гра-
да бях удостоен със званието "Почетен
гражданин" на гр. Одрин. То ми бе при-
съдено във връзка с моя принос за взе-
мане на Решение от Министерския съ-
вет на нашата страна за изграждане
на Гранично пропусквателния пункт "Ле-
сово - Хамзабейли" между Р България
и Р Турция. Освен това аз бях и все
още съм в основата на много общест-
вени и академични инициативи, които
ежегодно се осъществяват на терито-
рията на гр. Одрин.

- Как изглеждат Одрин и регионът
като икономическо, социално и ин-
дустриално развитие днес?

- Наблюдавам развитието на Одрин
повече от 15 години. Работил съм с три-
ма кмета на града, четирима областни
управители (валии) на област Одрин и
с трима ректори на Тракийския универ-
ситет. Определено държа да подчертая,
че всички валии се грижиха за проспе-
ритета на този стар тракийски град, но
най-голямо развитие гр. Одрин постиг-
на тогава когато ректор на Универси-
тета беше световноизвестния кардио-
хирург проф. д-р Енвер Дуран и начело
на градската управа беше и продължа-
ва да бъде кмета на града - г-н Реджеп
Гюркан.

Днес Одрин е съвременен светски
европейски град с развита промишле-
ност и интензивно селско стопанство.
Той е един от големите университетски
центрове на Р Турция.

- Има ли УниБИТ, чието Общо съб-
рание ръководите, съвместни иници-
ативи с висши училища от Република
Турция. В кои сфери на образование-
то и духовността може да развият сът-
рудничеството си в бъдеще нашите
две страни?

- Университета по библиотекознание
и информационни технологии има тра-
диционно добри връзки и контакти с
висши училища от Р Турция. Ние имаме
Договори за сътрудническво с няколко
турси университети, между които актив-
но работим с Тракийския университет
в гр. Одрин, Университета в гр. Кърк-
ларели (Лозенград), Университета "Ха-
джътепе" в Истанбул и др. Преди вре-
ме бяхме изградили наш, на УниБИТ,
Културно-информационен център на те-
риторията на Тракийския университет
в Одрин. И сега все още се очудвам на
това което постигнахме преди повече
от 10 години. Обурудвахме едно поме-
щение от 60 кв. м. С мебели от Бълга-
рия. Доставихме компютри, принтери,
комуникационна техника, сателитна бъл-
гарска телевизия, много български кни-
ги, дискове с български филми, списа-
ния и ежедневници. Беше истинско чу-
до човек да види на едната стена на
залата портретите на българските пи-
сатели от Възраждането а срещу тях
портрета на Кемал Ататюрк. По това
време, по наша инициатива и с наши
преподаватели в Одрин се откри спе-
циалността "Български език за прево-
дачи". Тук много позитивна  роля изиг-
ра тогавашния областен управител на
област Ямбол - г-н Минчо Спасов.

- Какво е впечатлението Ви за от-
ношението на турците - и представи-

тели на политическия и академичен
елит, и обикновените граждани - към
България и българите?

- Не само турците от Одрин, а въоб-
ще обикновените турски граждани се от-
насят позитивно към българите и към
България. Положителна роля в това от-
ношения играят българските изселници.

- Кои добри идеи и практики на тур-
ската политика в сфери като образо-
ванието, културата, информационни-
те технологии, могат да бъдат прило-
жени у нас?

- Определено може да се твърди,
че Турция е държава на младостта. В
това отношение ние бихме могли да
се учим от тяхната демографска поли-
тика. Обща основа на взаимоотноше-
нията между нашите две съседски стра-
ни се явава културно историческото
наследство.

- Каква е Вашата прогноза - как ще
се развива Турция в съвременния про-
менящ се многополюсен свят?

- Съвременна Турция е държава с
много голям потенциал. Разположена
на границата между два континета тя е
геостратегически фактор за мира и ста-
билността в региона.

- Какво ще пожелаете на читатели-
те на "Турция днес", и какво бихте пре-
поръчали на екипа му като теми, свър-
зани с българо-турските отношения?

- На читателите на "Турция днес" по-
желавам много здраве, щастие и успе-
хи от двете страни на границата. Очак-
вам в най-скоро време, съвместно с

вашите издатели проф. Димитър Ива-
нов и д-р Светлана Шаренкова да ор-
ганизираме и регистрираме в България
една нова неправителствена организа-
ция, наречена Форум "България - Тур-
ция", която на равноправна, неетничес-
ка и нерелигиозна основа да канали-
зира и да даде нов тласък на общест-
вените усилия за развитие на отноше-
нията между Р България и Р Турция.

Що се отнася до темите - те биха
могли да представят различни географ-
ски региони на територията на Турция,
нейното културно наследство, култур-
ното наследство на нашата страна на
територията на Р Турция и всичко свър-
зано с отношенията между нашите две
страни и народи.

На добър час!

Честване на 10 години читалище „Одрин“ в присъствието на кмета Реджеп Гюркан,
вицепрезидентът Илиана Йотова и Вежди Рашидов

Грамотата на проф. Стоян Денчев
като почетен гражданин на Одрин

Интервюто взе
Теофан ГЕРМАНОВ
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а първи път в
историята турски
гражданин е
избран за архие-Ç

Десетки държавни
глави обсъждаха
засилването на
двустранните
отношения на
фона на нараст-
ващия натиск на
САЩ върху
Азиатския регион

пископ на САЩ, за да
оглави гръцката правос-
лавна архиепископия на
Америка.

Елпидофорос Ламб-
риниадис, който е
роден и израснал в
Истанбулския квартал
Бакъркьой, е избран да
води всички православ-
ни и гръцки конгрегации
в САЩ.

Родом от Истанбул,
той е служил като
декан на семинарията в
Халике, Хебелиада -
остров край бреговете
на Истанбул, и е бил
професор в Солунския
университет "Аристотел"
в Гърция. Ламбриниадис
каза, че е избран от
Светият съвет (Синод)
на Гръцката православ-
на църква, който се
състои от 12 членове и
се ръководи от Патри-
арх Вартоломей в Ис-
танбул.

"За първи път в исто-
рията турски гражданин
е избран за архиепис-
коп на САЩ. Това е от
съществено значение
за Турция, защото архи-
епископът на САЩ е
религиозен лидер на
всички гръцки религиоз-
ни фондации в САЩ.
Това означава, че той
също има и политичес-
ко въздействие. Затова
това е чудесна възмож-
ност за Турция, защото
някой, който познава
Турция, който разбира
Турция и говори турски,
ще оглави гръцката
конгрегация в САЩ,
значението на това е
толкова очевидно", каза
Ламбриниадис в интер-
вю за в. "Хюриет".

Ламбриниадис каза,
че тази ситуация може
да послужи и за подоб-
ряване на отношенията
между Турция, САЩ и
Гърция.

Íîâ àðõèåïèñêîï íà ÑÀÙ
îò èñòàíáóëñêèÿ êâàðòàë
Áàêúðêüîé

Ипек ЙЕЗДАНИ

"Архиепископията в
САЩ има постоянно
отворена линия с Белия
дом. Американското
правителство многок-
ратно е споменавало за
проблеми на гръцката
патриаршия в Истанбул
в свои доклади за
правата на човека.
Като се започне от
въпроса за затворената
Семинария в Халике и
Хебелиада, не е лесно
да се намерят решения
на тези проблеми в
Анкара или Атина. Съ-
ществува обаче много
по-голяма възможност
за намиране на реше-
ние на тези проблеми,
като се седне на една
маса във Вашингтон. И
повторно отваряне на
Семинарията в би има-
ло много положително
въздействие върху
отношенията между
САЩ и Турция", добави
той.

Ламбриниадис каза,
че се провежда голяма
церемония в храма
"Света Тройца" в Ню
Йорк на 22 юни, преди
той да поеме поста.
Освен дипломатите на
някои други страни, на
тази значима церемо-
ния също така са при-
съствали и турски
дипломати.

Ламбриниадис е
роден и израснал в
Бакъркьой, и често си
спомня за дните на
младостта си в района,
който е бил дом на
разнообразно етничес-
ко население.

"В Истанбул имах
много красиво детство.
Играехме и пеехме
всички заедно - както
турските, така и гръцки-
те и арменските деца.
Имах чудесни приятелс-
тва и имахме много
добри отношения с
нашите съседи. Комши-
ите ни, които бяха
мюсюлманско семейст-
во, споделяха с нас

храната си за всеки
свой празник, а всяка
година ние споделяхме
с тях празничния хляб с
мая и коледната трапе-
за. Най-добрите ми
приятели все още са
тези от Бакъркьой -
каза той.

Според Ламбриниа-
дис, след събитията в
Кипър през 70-те години
на ХХ век, семейството
му е трябвало да избя-
гат в Гърция през 1977 г.
- когато е бил на 10 го-
дини - поради нараства-
щите негативни реакции
към гръцкото население
в Истанбул. "Беше много
трудно да напуснем
родината си и да се
преместим. Хората в
Гърция ни се подиграва-
ха заради нашия разли-
чен гръцки акцент и
децата в училище вика-
ха и ни презираха,
казвайки: "Вие сте
турци!" - добавя той.

След като завършва
военната си служба и
завършва университета в
Солун през 1991 г., Ламб-
риниадис се премества в
Германия за магистърски
изследвания.

През това време
патриарх Вартоломей е
избран за патриарх на
Истанбул, предизвик-
вайки нова вълна на
вълнение сред младата
гръцка религиозна
общност в чужбина.
"Той беше най-обичани-
ят митрополитски епис-
коп и след избора му
реших незабавно да се
върна в Истанбул.
Върнах се там през
1994 г., вече бях турски
гражданин, следовател-
но, след моето посве-
щение като свещеник,
служих и военна служ-
ба в Анкара и Искенде-
рун, "добави той.

"Премествам се в
САЩ, но често ще
посещавам Истанбул,
защото сърцето ми
остава в Истанбул."

Елпидофорос Ламбриниадис (в дясно), заедно с други висши
християнски духовници в Истанбул

рамките на борбата срещу контрабандата на кул-
турни ценности България върна на Турция 56 моне-
ти и драхми, заедно с шест бронзови скулптури и
бронзова фибула от различни периоди, на 14 юни

урската авиационна компания "Шусаш", показва за
първи път макет на турски изтребител в реален ма-
щаб на Международното авиошоу в Париж, заяви-
ха от компанията.

Òóðñêè èçòðåáèòåë
ïîêàçàí â Ïàðèæ

Áúëãàðèÿ âðúùà êîíòðàáàíäíè
èñòîðè÷åñêè àðòåôàêòè â Òóðöèÿ

периода май - юни т. г. бе
проведен 14-тият между-
народен фестивал на пя-
съчните скулптури в Анта-

„Ìîðñêèòå ëåãåíäè“ îò ïÿñúê
фестивала бяха монтирани спе-
циална осветителна и музикална
система. Във фестивалната зона
можеше да се видят пясъчни
скулптури на легендарни места,
богове от митологията и герои
на приказки.

Внимание привличаха също
така и пясъчните фигури на 7-те
чудеса на света, като Хеопсова-
та пирамида, Тадж Махал и Мав-
золеят в Халикарнас, които бяха
изработени в предишни години
на фестивала.

T
Турция също така представи свои летателни машини

Атак, Анка, Хюрджет и Гьокбей, по време на панаира.
Освен това, хеликоптерът ATAK извърши демонстратив-

ни полети по време на авиошоуто. Турция демонстрира
своята инфраструктура, технологии и способности за про-
изводство на реактивни самолети от пето поколение, ко-
ето следователно се счита за много ценно от водещите
сила като САЩ, Русия и Китай, според компанията.

17-тото Международно авиошоу в Париж се проведе
на летище Бурже между 17 юни и 23 юни. "Представихме
най-важния проект на Турция, който показваме с чувст-
во на гордост. Ще правим това, което правят само ня-
колко страни по света. За първи път изложихме проект
за турски изтребител пето поколение в Париж, за да
покажем нашите възможности. Така Турция показва, че
не се различава от други страни от гледна точка на
технологичната инфраструктура ", каза Темел Котил, пре-
зидент и главен изпълнителен директор на Търкиш Ае-
роспейс. Фирмата е основана през 1973 година. Тя се
нарежда сред първите сто глобални играчи на аерокос-
мическата и отбранителната сцена.

Около 55% от акциите на дружеството са собственост
на Фондация на турските въоръжени сили.

Â
в Софийския археологически музей. Артефактите са иззе-
ти от нелегални контрабандисти през 2016 година.

Â
лия. Тема на тазгодишния фести-
вал, организиран за 14-ти поре-
ден път на градския плаж Лара Бир-
лик бе "Морските легенди".

15 скулптора от различни
страни изработиха над 200 пя-
съчни скулптури, подбрани в 45
подтеми, за които използваха над
10 хиляди тона пясък.

За вечерното посещение на
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аша от Starbucks се
слива с тълпа около
изсъхнал кладенец
или яхта в колажна

Òóðñêè õóäîæíèê ïå÷åëè
ïîïóëÿðíîñò ñúñ ñóðîâ
ñáëúñúê íà ìèçåðèÿ
è êîìôîðò

÷

ай-древният езически храм в света, включен в списъка на Световното наследство
на ЮНЕСКО е Гьобекликтепе в Югоизточна Турция. Той бе посетен от близо 26 000
души по време на последната 9-дневна почивка. Това е една уникална следа от
дълбоката древност, която привлича десетки хиляди посетители от цял свят.

Íàé-ñòàðèÿò õðàì â ñâåòà

ървият музей на кафе-
то в Турция, открит от
трима специалисти по
кафе в северната про-

Ìóçåé íà êàôåòî

което е принадлежало на вете-
рана от войната за независимост
Сютчу Имам; копие на кафеена-
та чаша, от която основателят на
турската република Мустафа Ке-
мал Ататюрк е изпил последното
си кафе и 12-ъгловата чаша за
кафе, представляваща 12 свеще-
ни имама. Говорейки пред дър-
жавната информационна агенция
Анадолу, Наим Коча казва, че той
е участвал в бизнеса с кафе бли-
зо 20 години и е посетил всички
части на Турция като част от не-
говия бизнес.

Твърдейки, че кафето има ис-
тория от 500 години, Коча каз-
ва, че производството на турско

илюстрация с потъваща лод-
ка, пълна с бежанци: впечат-
ляващите колажи от един
турски художник са превзе-
ли като буря интернетпрост-
ранството.

С над половин милион
последователи в Instagram и
още хиляди във Facebook и
Twitter 29-годишният Уджур Га-
ленкуш предизвиква огром-
на реакция, като съпоставя
снимки на мизерия в раз-
късвани от войната страни
с комфорта на Запада.

Дигиталните му колажи
съчетават снимки, публику-
вани в медиите, които имат
подобни композиции, но раз-
казват съвсем различни ис-
тории.

Едно от тях е малко мо-
миченце, облечено в костюм
на Wonder Woman, редом с
момиче, покрито с кръв и
превръзки - потресаващ кон-
траст, с който Галенкуш се
надява да повиши осведоме-
ността за съществуването на
"паралелен свят".

"Бих искал да кажа на све-
та, че хората в развиващите
се страни живеят във вой-
на, глад и болка. Ако искаме
да живеем в мир и хармо-
ния, трябва да познаваме
живота на другите", каза той.

Галенкуш за първи път
стартира проекта през 2016
г. в отговор на снимката на
Айлан Курди, тригодишният
сирийски бежанец, който бе
намерен удавен на турски
плаж преди година, който
предизвика ударни вълни по
света и стана едно от най-
потресаващите изображения
за европейската мигрантска
криза.

"Една сутрин, докато гле-
дах новините, видях страха
и отчаянието в очите на гру-

па имигрантски семейства,
които се опитваха да пресе-
кат морето в търсене на по-
добър живот.

"Това ме шокира и реших
да разкажа на света за тях-
ното положение", заяви ху-
дожникът от Истанбул.

Галенкуш казва, че рабо-
тата му обхваща теми от цял
свят, включително войни,
глад, насилие срещу жени,
неравенство в доходите и из-
менение на климата.

"Но войната и нестабил-
ността в Ирак, Сирия и Аф-
ганистан са важна част от
моята работа", подчерта той.

От друга страна на изоб-

ражението се вижда баща,
който къпе децата си в ос-
танките от унищожена от
войната баня, а другата стра-
на показва чиста, пищна ба-
ня с луксозен полилей.

"Аз само интерпретирам
изображенията по различен
начин. Опитвам се да отк-
рия стойността и значение-
то на снимките, които виж-
дам в новините и да добавя
посланието, което искам да
предам на света," каза той.

Хиляди са коментирали в
социалните медии Галенкуш,
изразявайки гняв, тъга и шок.

"Изкуството е мощно, за-
щото може да изразява то-
ва, което е отвъд думите. Мо-
литва за изцелението на на-
шия свят", пише Субра, пот-
ребител на Facebook под
един от колажите.

" Аз съм от Сирия. Всеки
път, когато виждам твоите
снимки и унищожаването на
страната ми в сравнение с
комфортния живот на Запад,
плача", пише той.

С всички послания на под-
крепа от цял свят, Галенкуш
казва, че е решен да про-
дължи работата си с надеж-
дата да направи света " ед-
но по - щастливо и красиво
място за всички".

Ï
винция Карабуюк, в района Шаф-
ранболу - обект на световното
наследство на ЮНЕСКО - е пред-
назначен да разкрие 500-годиш-
ната култура на кафето в Анадо-
ла пред бъдещите поколения. Той
отвежда посетителите на едно ис-
торическо пътуване.

Наим Коча и Атила Нарин, ав-
тори на книгата "Изгубените ка-
фета на Анадола" и Семих Йълдъ-
ръм, изобретател на кафе, нап-
равено от шафран, откриха турс-
кото кафе-музей с материали, ко-
ито са натрупали през годините.

Музеят е дом на различни ви-
дове кафе, предлагани в различ-
ни части на Анадола и 100-150-
годишни чезвета и чаши за кафе,
машини за смилане на кафе, дър-
вени лъжици, водни кубчета и за-
харни чаши, които хвърлят свет-
лина върху историята на кафето.

В музея има около 40 вида
кафе.

Интересът на чуждестранни
туристи е привлечен и от пред-
мети, използвани от най-извест-
ните имена в турската история:
една чаша, използвана от сул-
тан Абдул Хамид; чезве за кафе,

кафе е важно и че той с негови-
те приятели са създали музея
след четиригодишни усилия.

Коча, който заяви, че целят
да направят турското кафе по-
добре познато в света, казва: "Аз
и моята приятелка Атила Нарин
подготвихме книгата "Изгубени-
те кафета на Анадола". Има око-
ло 40 вида кафе. Искаме кафе
културата да се развива малко
повече у нас, защото е част от
нашата история. Целта на нашия
музей е да разкрие по-ясно ис-
тината за турското кафе. Да по-
могнем на хората да научат по-
вече за кафето и да разпростра-
нят културата му".

Airbus ñòàâà èçêóñòâåí ðèô
Един бракуван "Еърбъс"

А 330 бе потопен на около
километър от сушата, край
Сарос, западно турско
крайбрежие, за да се пре-
върне в изкуствен риф и да
стимулира подводния тури-
зъм и подводното снимане.
В неделя, 15-ти юни бе из-
вършено и първото подвод-
но разглеждане на потопе-
ния самолет.
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т 16 до 22 юни Турция бе домакин на специално
събитие целящо да се популяризира ястия на
световноизвестни готвачи и гастрономи.

Събитието Гастроуей се проведе под егидата

ко обичате да кон-
сумирате зеленчуци
и знаете правилни-
те методи за пригот-

дравословно то
хранене е в осно-
вата на здравос-
ловния живот. Спо-

Òóðöèÿ áå äîìàêèí íà Ãàñòðîóåé

Ãðåøêè â ãîòâåíåòî
íà çåëåí÷óöè
Обикновено приготвяме всички зеленчуци при една и съща
температура и състояние. Знаете ли, че когато приготвяте
зеленчуци, може да имате нужда от различни температури?

зеленчуци понякога могат да
получат лош вкус. Ако зелен-
чуците, които сте извадили
от фурната, са кафяви, не-
що вероятно се е объркало
и проблемът е в температу-
рата на печене.

Може да използвате
грешен съд
За да печете на най-доб-

рата температура трябва да
имате подходящия съд. Уре-
дите за готвене трябва да са
в състояние да предотвра-
тят изпарението на водата и
да направят зеленчуците по-
вкусни.

Използване на
малки съдове
Ако тавата не е достатъч-

но голяма, зеленчуците ви
ще се свиват и не могат да
бъдат добре карамелизира-
ни. Това пречи на аромати-
зацията им.

Нарежете зеленчуците
с еднакъв размер
Размерът на зеленчуците

трябва да бъде един и същи-
ят. Големи, малки или тънки
зеленчуци в съда може да
не показват готвене със съ-

щата скорост. Ако искате
всички зеленчуци да са ед-
накво добре опечени трябва
да са с еднакъв размер.

Правилно осолени
зеленчуци
Има два варианта за пе-

чене на зеленчуците - поръс-
ване със сол преди печене
или осоляване след печене.
Посолените печени зеленчу-
ци се изсушават и се дехид-
ратират, но предварително
осолени печени зеленчуци са
по-добре карамелизирани.
Преди печене трябва да се
слага сол на зеленчуците. В
допълнение, смесването с
подправки ще направи ва-
шите зеленчуци още по-вкус-
ни и здравословни.

Не трябва да
използвате мазнина
при печене на скара
Печене на грил или на па-

ра добавят някои от основ-
ните вкусове, които съпътст-
ват зеленчуците. Ако ще пра-
вите зеленчук за гарнитура
на пържола, не трябва да из-
ползвате олио. Защото омаз-
няването на зеленчуците мо-

же да доведе до тяхното пре-
гаряне.

Използвате ли
замразени зеленчуци?
Може да сте склонни да

избягвате замразени зелен-
чуци, но понякога това се на-
лага. Например, при пригот-
вяне на грах, за да не се
превръща той постепенно в
нишесте, е по-добре да се
използва грах от фризера.

Парене или кипене?
Готвенето на зеленчуци

във вряща вода означава
пълна загуба на хранителни
вещества и тъкани, които из-
тичат във вряща вода. Па-
рите гарантират, че вашите
зеленчуци са пълни със здра-
вословни витамини и анти-
оксиданти.

Използвате ли подходя-
щото количество масло?
Зеленчуците не изискват

равни количества мазнини.
Месестите зеленчуци като гъ-
би и патладжани съдържат
малко повече мазнини, от-

колкото кореноплодните.
Около две супени лъжици
мазнини обикновено са
всичко, от което се нуждае-
те за пълно готвене.

Готвене на зеленчуци
заедно
Приготвянето на всичко

заедно понякога не е пра-
вилно. Ако се опитате да
приготвите картофи и ас-
пержи заедно, аспержите
се приготвят много по-дъл-
го от картофите. Това се
отразява на времето за
готвене. Най-добре е да се
готви всеки зеленчук от-
делно и да се смесва след
готвене.

Не гответе
прекалено дълго
При прекалено дългото

готвене зеленчуците губят
хранителните си вещества.
Колкото по-кратко е време-
то за приготвяне на зелен-
чуците, толкова по-добре се
запазват витамините и ан-
тиоксидантите.

Õðàíè, êîèòî òðÿáâà äà ñå êîíñóìèðàò ñëåä 35-ãîäèøíà âúçðàñò
масленото кисело мляко
регулира червата и хранос-
милателната система и я
успокоява. То намалява
риска от стомашни язви и
вагинални инфекции при
жените. Има също проуч-
вания, че киселото мляко
с ниско съдържание на
мазнини, консумирано три
до пет пъти седмично, на-
малява риска от рак на
гърдата при жените.

Фасул
Жените, които ядат фа-

сул поне три до четири пъ-
ти седмично, храна изклю-
чително богата на протеи-
ни и фибри, намаляват рис-

ка от инфаркт и рак на гър-
дата. Също така това доп-
ринася и за стабилността
и добрия режим на женс-
ките хормони. Има също
проучвания за полезните
ефекти на бобените видо-
ве и лещата при профилак-
тиката на рак на гърдата.

Тлъстите риби
Омега-3 мастните кисе-

лини са най-полезният еле-
мент в тлъстата риба, коя-
то може да се консумира
два или три пъти седмич-
но. Сьомга или сардините,
например, укрепват клетъч-
ната мембрана, служат ка-
то профилактика при сър-

дечни заболявания, хипер-
тония, депресия, болки в
ставите предотвратяват и
други заболявания.

Домати (други червени
плодове: диня, червено
грозде, тъмно-
оранжеви плодове)
Много е полезно за же-

ните да консумират храни,
богати на ликопен, като до-
мати, червени портокали и
дини три или пет пъти сед-
мично. Доказано е, че ли-
копенът, мощен антиокси-
дант, намалява риска от
рак на простатата при мъ-
жете, както и при рак на
матката при жените.

Î
на турското министерство на културата и туризма на
югоизточните градове Газиантеп, Шанлиурфа, Мардин
и Диарбекир.

Сред готвачите, които пробваха улична храна и мес-
тни продукти на събитието, бяха великият майстор на
японската кухня Йошизуми Нагая, готвачът на Michelin,
френският пътеводител който раздава звезди за хо-
телските категории - Андреа Апреа, и испанският гот-
вач Пере Планагума.

По време на програмата, екип от 21 души, включи-
телно готвачите от Michelin, чуждестранни гастрономи
и журналисти, посетиха прочутите исторически обекти
в региона, като например музея Зеугма Мозаик в Га-
зиантеп и Гьобеликтепе, най-старият храм в света в
Шанлъурфа.

À
вяне на зеленчуци, можете
да получите пълно гастроно-
мическо удоволствие от зе-
ленчуци. Ако не правите
грешки в процеса на готве-
не, зеленчуците могат да бъ-
дат звезди във вашата чи-
ния.

Трябва ли да
обелваме зеленчуците?
Понякога има причина да

се обелват зеленчуци. За да
направите меко картофено
пюре, например. Но като ця-
ло няма реална причина да
обелваме зеленчуците. В
действителност, беленето оз-
начава премахване на здра-
вословни антиоксиданти и
влакна от храната. Помисле-
те два пъти преди да белите
храни като тиквички, цвек-
ло, картофи или моркови, и
ако решите да не белите из-
плакнете ги обилно.

Печете при ниска
 температура
Дори перфектно печени

Ç
ред проучванията някои
хранителни вещества са
особено важни за жените
след 35 години. Експертът
по хранене и диета Улас
Йоздемир казва, че е мно-
го полезно, да се използ-
ват хранителни вещества,
предотвратяващи рак.

Нискомаслено
кисело мляко
Наличните бактерии

(пробиотици) в киселото
мляко са много полезни за
човешкото здраве. Ниско-



16 СПОРТ 26.06.2019

надолу Ефес продължава да затвърждава
отличните впечатления, които оставя през
сезон 2018/2019. Баскетболистите на Ер-
гин Атаман завоюваха титлата в Турция

ъв втория квалификационен
кръг на Шампионска лига
на УЕФА жребият изтегли
за съперници на турския

окато се обсъж-
да подновява-
нето на догово-
ра със Фенер-
бахче, отборите

Àíàäîëó Åôåñ - â ÷åëîòî íà Òóðñêàòà
áàñêåòáîëíà ëèãà çà 2019 ã.

1,5 ìèëèîíà äîëàðà
îôåðòà çà Ñëóêàñ

ри на европейския бас-
кетбол, също бе доба-
вен към тези клубове.
Според израелската
преса, треньорът на Ма-
каби - Шеропулос иска
да види жълто-синия иг-
рач в отбора си. Изра-
елският екип предлага
1,5 милиона долара го-
дишно за гръцкия бас-
кетболист.

Медиите информи-
рат, че ако Костас Слу-
кас се съгласи за офер-

тата на Олимпиакос ва-
лидна до 2022 г., той ще
спечели повече от 5 ми-
лиона евро през този
период. Въпреки че
офертата на гръцкия от-
бор е най-ниската сред
останалите, звездният
баскетболист, който за-
губи баща си наскоро,
иска да бъде близо до
семейството си, което
е предимството за от-
бора на червените от
Гърция.

Éåíè Ìàëàòÿñïîð ñðåùó Îëèìïèÿ
Ëþáëÿíà èëè  Ðèãàñ Ëàòâèÿ

агерът прави
първа копка,
управлявана
от президента

УЕФА, турският Йени Малатяспор ще
се изправи срещу победителя от вто-
рия квалификационен кръг между
словенския претендент отборът
Олимпия Любляна и латвийския - Ри-
гас. Първият квалификационен тур
от схемата на УЕФА ще се играе на
25 юли и на първи август.

Ñòàäèîíúò íà Äåíèçëè-
ñïîðò ñå îáíîâÿâà

ай после, из-
вестният фут-
болист Волкан
Сен отново се

Âîëêàí Ñåí ñå âðúùà!
Ñëåä åäíà ãîäèíà ïî÷èâêà

игра в нито една сре-
ща. Преди това Волкан
Сен играеше в шампи-
онският състав на Бур-
саспор. Неговият ме-

ниджър Месут Местан
заяви, че е ходил в
Бурса, за да се срещ-
не с ръководството на
Бурсаспор. Експерти
смятат, че той сонди-
ра почвата за завръ-
щането на Сен в отбо-
ра. Волкан Сен ще
подпише договор с зе-
лено-белите след фут-
болния конгрес. Опит-
ният футболист като че
ли все още желае да
се върне в отбора Бур-
саспор.

аскоро нацио-
налният отбор
по футбол на
Франция, учас-

Ãàñêîíñêèÿò ïåòåë áå îñêóáàí â Êîíÿ

À
след прекъсване от 10 години, сваляйки от върха
тоталния хегемон в местния баскетбол - Фенер-
бахче. Аандолу победи в решителния седми мач с
89:74, затваряйки финалната серия в своя полза с
4-3 победи, след като Шейн Ларкин изгира фено-
менален мач, отбелязвайки 38 точки.

Американският гард наниза повече от полови-
ната от точките си още преди почивката (20), за-
вършвайки срещата със стрелба от игра 11/18, а
освен това добави към статистиката си три атаки
и четири асистенции, след което заслужено бе
обявен за "Най-резултатен играч" в серията.

Василие Мицич добави 20 точки за шампио-
ните, докато за "фенерите" Костас Слукас отбе-
ляза 21, а Никола Калинич се отчете с 19.

Ä
Олимпиакос, Барсело-
на и ЦСКА също се
опитват да добавят към
екипите си известния
баскетболист.

Договорът със Фе-
нербахче Беко на Кос-
тас Слукас приключи в
края на този сезон, а
жълто-сините играчи
все още не са сключи-
ли нов договор с него,
което окуражава спор-
тни гиганти от Европа.
Съобщава се, че опит-
ният баскетболист е
имал три големи офер-
ти, една от Гърция, дру-
гата от Испания и тре-
та - от Русия.

Макаби - Тел Авив,
един от водещите отбо-

Â
Йени Малатяспор - отборите Олим-
пия Любляна и FS Ригас- Латвия.

В тегленето проведено в Нйон,
Швейцария, където е централата на

Á
на клуба Денизлиспор
- Али Четин. Разшире-
нието на стадиона Ата-
тюрк ще увеличи зна-
чително броя на мес-
та за публиката. Ре-
монтът ще бъде завър-
шен преди началото на
сезона, каза Четин.

Í
завръща на терена
след едногодишно от-
съствие, облечен все
още в екип на клуба
Атикер - Коняспор и
с договор за една го-
дина.

Футболния отбор на
Коняспор изигра през
миналия сезона 10 ма-
ча, но Волкан Сен на-
пусна временно  и не

девет точки зае челно-
то място в група Хаш.

Головете за Турция
бяха отбелязани от Ка-
ан Айхан и Дженгиз

Юндер. Това е първа
победа на турския на-
ционален отбор по
футбол над национал-
ния отбор на Франция.

Í
тник в квалификация за
Европейското първен-
ство по футбол 2020
дойде в Коня, за да иг-
рае приятелска среща
с националния отбор
по футбол на Турция.

Турският национа-
лен отбор по футбол
победи в мача от ква-
лификациите за Евро-
2020 националния от-
бор на Франция с два
на нула и с актив от

Приложение „Турция днес“ използва следните информационни източници:
БТА, Анадолска агенция - АА, агенция ТНТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Коментар на Антикоруп-
ционият фонд (АКФ) за
решенията на КПКОНПИ
за прекратяване на про-
верките по казуса с евти-
ните имоти на висши
чиновници и депутати:
Комисията за противодейс-
твие на корупцията и
отнемане на незаконно
придобито имущество
(КПКОНПИ) днес реши да
прекрати производствата
за конфликт на интереси
по сигнали на медии и
неправителствени органи-
зации (включително АКФ).
Проверката завърши с
липса на установяване на
конфликти на интереси.
Налице е "устойчива"
практика на формални и
незадълбочени проверки,
които в случая отново
засилват подозренията в
политическа зависимост на
този независим, но изби-
ран от парламента (тоест
от управляващото мнозинс-
тво) антикорупционен
орган.

След анализ на решени-
ята правният екип на
АКФ установи редица
пропуски, а именно:
” При извършената

проверка изцяло липсва
преглед на хипотезата за
облагодетелстване, т. е.
няма експертиза на пазар-
ните цени на заменените
или придобити имоти.
Припомняме, че в различ-
ните казуси бяха установе-
ни разминавания между
цените на придобиване и
пазарните цени (цитирани
от самия търговски отдел
на фирмата продавач) в
рамките на 300-350%.
” КПКОНПИ обследва

Цветан Цветанов единстве-
но във функцията му на
народен представител, но
не и на председател на
парламентарна група и
заместник-председател на
политическа партия с
управленски мандат. Това
показва или формалисти-
чен подход, или сериозен
пропуск в съответните
закони.
” Прави впечатление

подходът на КПКОНПИ към
публикуваните факти -
Комисията не ги разглежда
в тяхната цялост и взаимов-
ръзка, а поотделно, така че
да обоснове липсата на
свързаност и липсата на
частен интерес. Комисията
започва "от частното към
общото", като разглежда
случая със строителството
на небостъргача "Златен
век" като единствената

Àíòèêîðóïöèîííèÿò ôîíä: Ïðîâåðêàòà
çà "Àïàðòàìåíòãåéò" å ôîðìàëíà
Â ïîâå÷åòî îò ðåøåíèÿòà èçîáùî íå å êîìåíòèðàíà öåíàòà ïî ñäåëêèòå, êîÿòî å çíà÷èòåëíî
ïîä ïàçàðíàòà, à â íÿêîè ñëó÷àè è ïîä äàíú÷íàòà îöåíêà. Íå å êîìåíòèðàí è íà÷èíúò íà
çàïëàùàíå íà öåíàòà ïî ñäåëêèòå è íå å ïðîâåðåíî äàëè è êàê å çàïëàòåíà öåíàòà

хипотеза, която би могла да
обоснове свързаност,
зависимост и частен инте-
рес на заемащите публична
длъжност лица. А в действи-
телност тази хипотеза е
само една от възможните
причини, лицата заемащи
висши публични длъжности
да са получили толкова
преференциални цени. Т. е.
Комисията е следвало да
тръгне от условията по
сделките, които предпоста-
вят зависимости и обслуж-

ване на частни интереси и
които биха могли да се
реализират по различни
начини.
” Във всички решения

комисията е установила
"липса на частен интерес",
като най-подробно това е
направено в решението,
касаещо Цветан Цветанов.
Комисията заключава, че
не е налице свързаност по
смисъла на ЗПКОНПИ
между г-н Цветанов и
"Артекс Инженеринг", както
и между Цветанов и физи-
ческите лица - съдружници
в "Артекс". Липсата на
свързаност според КПКОН-
ПИ означава и липса на
частен интерес, който
следва да е налице, за да
съществува конфликт на
интереси. Според КПКОН-
ПИ няма и влияние на
Цветанов върху други
органи и лица, защото
няма установени отноше-
ния на субординация и

йерархична подчиненост.
Тези изводи на КПКОНПИ
са странни, предвид легал-
ната дефиниция на една от
хипотезите на свързаност -
свързани лица са: физи-
чески и юридически лица,
с които лицето, заемащо
публична длъжност, се
намира в икономически
или политически зависи-
мости, които пораждат
основателни съмнения в
неговата безпристрастност
и обективност (пар. 1, т. 15

от ДР на ЗПКОНПИ).
Очевидно КПКОНПИ не
счита, че заплащането на
цени на недвижими имоти,
в размер няколко пъти под
пазарните е обстоятелство,
което поставя купувача по
такава сделка в такава
зависимост, пораждаща
основателни съмнения в
неговата безпристрастност
и обективност.
” Във всичките реше-

ния не е коментиран
произходът на средствата
на лицата, като за да
установи този произход,
Комисията се е позовала
единствено на обяснения
на самите лица, заемащи
висши публични длъжнос-
ти. От решенията не се
установява КПКОНПИ да е
верифицирала източниците
на доходи за покупка на
имотите.
” В повечето от реше-

нията изобщо не е комен-
тирана цената по сделки-

те, която е значително
под пазарната, а в някои
случаи и под данъчната
оценка. Не е коментиран
и начинът на заплащане
на цената по сделките и
не е проверено дали и
как е заплатена цената.
Единственият случай, в
който КПКОНПИ все пак
коментира цена, е случаят
на Цецка Цечева. В реше-
нието е цитиран предста-
вен пред КПКОНПИ
Предварителен договор,

според който продажбата
била "на зелено" и до
"груб строеж", което
според КПКОНПИ обосно-
вавало по-ниската цена.
От цитираните извадки от
този договор обаче става
ясно, че посочената в
нотариалния акт цена от
600 евро/кв. м не е до
"груб строеж" - Акт 14, а е
до Акт 15, т. е. до завърш-
ване на строителството,
като допълнителна цена е
предвидена за довърши-
телни работи след съста-
вяне на Акт 15. С Акт 15 се
установява годността за
приемане на строежа от
Приемателна комисия към
ДНСК. След проверка на
място и проверка на
документацията се издава
Разрешение за ползване
или Удостоверение за
въвеждане в експлоата-
ция. Строителни работи,
отнасящи се до годността
за приемане на строежа

след Акт, 15 няма.
” На практика комисия-

та фактологически устано-
вява, че има поправка в
ЗУТ с благоприятни клаузи
в полза на фирмата строи-
тел (т. нар. поправка
"Артекс"), но не намира
проблем в това, че наро-
ден представител е гласу-
вал положително по нея,
тъй като според КПКОНПИ
липсва "частен интерес",
който пък се определя от
липсата на свързаност

между обследваните лица-
та, от една страна, и
собствеността и управлени-
ето на фирмата продавач,
от друга.

Напомняме и че доско-
ро намиращият се в
отпуск председател на
КПКОНПИ зависи изцяло
от същото парламентарно
мнозинство за своето
оставане на поста, поради
което за нас остава
сериозно съмнение за
взаимни услуги между
тези институции в ущърб
на идеята за независи-
мост, справедливост и
успешна борба с корупци-
онните практики по върхо-
вете на властта.

Оставаме в очакване
на становището на Нацио-
налната агенция по прихо-
дите относно съмненията
за укриване на доходи и
данъци, за което сме я
сезирали и за което са
образувани проверки.

Колаж ЗЕМЯ
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Èçëîæáà íà Òóòàíêàìîí ïðèñòèãíà
â Áóðãàñ

Експозицията "Тутан-
камон - една недовърше-
на любовна история"
вече е в Бургас. Няколко
часа продължи пренася-
нето на артефактите от
пристанището до сграда-
та на Държавната опера,
където тя ще отвори
врати за посетители в
началото на месец юли.

Тази седмица в Бур-
гас пристига и екип
специалисти по древна
история на Египет, който
ще се заеме с подреж-
дането на експонатите.

Изложбата представя
гробницата на "момчето
цар" Тутанкамон в ориги-
налния вид, в който е
открита в Долината на
царете през 1922 г. от
английския археолог
Хауърд Картър.

"Тутанкамон - една
недовършена любовна
история" съдържа около
100 артефакта, които :

Íàêðàòêî
Изящно и приложно
изкуство от Армения
и България
За първи път изящно и
приложно изкуство от
България и Армения е
обединено в обща
изложба. Домакин е арт
галерия на НДК от 2 до 7
юли. "Армения и България
- цветове и форми" ще
разкрие пред ценителите
на изкуството една малка
част от творчеството на
артисти от двете страни.

Русенската опера
представи "Кармен" с
диригент Сунай Муратов
Оперният спектакъл
"Кармен" от Жорж Бизе с
диригент Сунай Муратов,
режисьор  Кристиян
Михайлеску, се игра на
25 юни. В главната роля
на Кармен очарова
всички Даниела Дякова.
Сценографията е на
Валентин Топенчаров,
хореографията - на
Кристине Ута, а костюми-
те са на Соня Камерата.

"Нередактирано детство"
показва изложба в Перник
Съвместна изложба на
Регионалния исторически
музей и Обединения
детски комплекс ще
покаже всекидневието и
живота на децата на
стария Перник.
Експозицията е "Нередак-
тирано детство: снимките
оживяват" и включва
фотоси от различни етапи
в развитието на града,
като най-старите са от 20-
те години на миналия век.

Âðú÷âàò ïîåòè÷íèòå
íàãðàäè íà êîíêóðña
"Â ïîëèòå íà Âèòîøà"

Днес връчват награди-
те в дванадесетото изда-
ние на Националния кон-
курс за поезия "В полите
на Витоша". От 16.00 ч. в
Софийската градска ху-
дожествена галерия ще
видим отличените. Тази
година 158 автори с над
500 стихотворения се
включиха в конкурса. Жу-
рито присъди Първа наг-
рада на Красимира Ма-
кавеева.

Втора награда се раз-
пределя между Петя Ива-
нова и Георги Ганев, а Тре-
та награда си поделят три-
ма автори - Албена Фур-
наджиева, Татяна Йотова
и Петя Цолова. Дилян Ди-
митров получава награда-
та за млад автор. ç

Èñòîðè÷åñêè ïàðê êðàé Âàðíà îòâîðè âðàòè
Най-големият и първи

по рода си културно-исто-
рически и развлекателно-
образователен парк от то-
зи тип в света беше офи-
циално открит на 22 юни.

Разположен в завърше-
ния си вид на над 700 де-
кара площ, на 33 км от
Варна, Историческият
парк представя на всеки
посетител интерактивно
пътуване до 10 хиляди го-
дини назад във времето
през петте епохи на чо-
вешката цивилизация. С
грандиозна културно-раз-
влекателна двудневна
програма, включваща на-
родни танци, музикални
изпълнения, занаяти, риту-
али, обичаи, бойни демон-
страции, игри и надсвир-
вания беше отворен пар-
кът и заедно с това отп-

Габровският драматичен
театър "Рачо Стоянов" зак-
ри театралния сезон с нов
спектакъл. Премиерата на
"Свекърва" - комедия в пет
действия от Антон Страши-
миров, бе на 25 юни. Режи-
сьорът Петринел Гочев
предлага нов прочит на кла-
сическия текст, като извеж-
да темата за родствените
отношения през погледа на
различните поколения.

В екипа влизат сценог-
рафката Даниела Николчо-
ва, композиторът Ян Руме-
нин, хореографът Светлана

Ïðåìèåðà íà "Ñâåêúðâà" ñ
ðåæèñüîð Ïåòðèíåë Ãî÷åâ

пресъздават с максимал-
на точност единственото
открито непокътнато
царско погребение от
Древен Египет. Тя госту-
ва за първи път в Бълга-
рия по покана и със
съдействието на Община
Бургас.

Експонатите са групи-
рани в няколко тематич-
ни къта - "Преддверие-
то", или "Стаята на
могъществото и власт-
та", "Златният трон" -
наричан още "Шедьовъ-
рът на стаята", "Погре-
балната камера", "Сък-
ровищницата" и "Позла-
теният олтар".

Преминаването през
всяко от пространствата
позволява на зрителя да
усети в максимална
степен мистичния свят
на древните египтяни.

"Тутанкамон - една
недовършена любовна
история" е определяна
от експерти като своеоб-
разен мост към древни-
те времена. ç

разнуван Националният
ден на българския фолк-
лор.

В двата фестивални дни
на българските традиции и
фолклор, посетителите
имаха възможността да се
докоснат до бита, култура-
та и обичаите на нашите
предци. Факт е първият
етап от изграждането на
Историческия парк - хал-
колитни и неолитни къщи,
тракийски дворец, три тра-
кийски гробници, прабъл-
гарско и славянско сели-
ще и живописни езера.
Поради метеорологичните
условия има някои довър-
шителни дейности, които
трябва да се извършат от
екипа на Историческия
парк. Уникалният парк ще
отвори врати за посетите-
ли на 15 юли. ç

Цвяткова и помощник-ре-
жисьорът Гинка Дичева. Ро-
лите изпълняват: Надежда
Петкова, Велислава Марин-
кова, Тони Христова, Адри-
ана Димова, Димо Димов,
Стоян Руменин, Живко Гу-
щеров и Ангел Калев.

Това е шестият спекта-
къл, който режисьорът Пет-
ринел Гочев създава заед-
но с габровската трупа. От
началото на театралния се-
зон той е и щатен режи-
сьор, а успешното парт-
ньорство с композитора Ян
Руменин продължава. ç

С откриване на изложба на съвременни руски художници в галерията
в Добрич се откриха Дните на руската култура.

Снимка Пресфото БТА
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"Моето обещание е да
излезем от ЕС на Хелоуин,
на 31 октомври", каза
фаворитът за бъдещ
премиер на Великобрита-
ния Борис Джонсън в
интервю пред Би Би Си
нюз. "И начинът нашите
приятели и партньори да
разберат колко сме сери-
озни, в крайна сметка е,
опасявам се, да се отка-
жем от пораженчеството и
негативността, която ни е
обгърнала в огромен облак
от много време и да се
готвим уверено и сериоз-
но за излизане без сдел-
ка", каза Джонсън, преда-
де Епицентър.

Бившият кмет на Лон-
дон и бивш външен минис-
тър остава фаворит в

Áèâøèÿò êìåò
íà Ëîíäîí è
âúíøåí ìèíèñòúð
îñòàâà ôàâîðèò
â íàäïðåâàðàòà
çà ïðèåìíèê íà
Òåðåçà Ìåé

Áîðèñ Äæîíñúí îáåùà Áðåêçèò íà
31 îêòîìâðè ñúñ èëè áåç ñïîðàçóìåíèå

Борис Джонсън каза, че не
иска Брекзит без споразу-
мение, но е необходимо
този вариант да бъде
поставен на масата, за да
може Лондон да постигне
желания резултат. Британс-
кият външен министър и
кандидат за премиерския
пост Джереми Хънт
определи съперника си
Борис Джонсън като
страхливец заради решени-
ето му да избягва публич-
ните дебати за Брекзита.
Хънт заяви също, че
личният живот на Джонсън
е маловажен.

Двама еврокомисари
напускат ЕК и стават евроде-
путати. Андрус Ансип и
Корина Крецу заседаваха
вчера за последен път със
своите колеги. Двамата
комисари са избрали да
продължат като евродепутати,
след като са спечелили
изборите преди месец.
Естонецът Ансип бе един от
зам.-председателите на ЕК и
отговаряше за единния
цифров пазар. Румънката
Крецу бе комисар за регио-
налната политика.
Украйна
ще преустанови участието си
в работата на Парламентарна-
та асамблея на Съвета на
Европа (ПАСЕ), съобщи вчера
ръководителят на украинската
делегация. Това се прави в
знак на протест срещу
решението да се разреши на
руската делегация отново да
участва в работата на
асамблеята.
НАТО
дава на Русия срок до 2
август да се върне към
прилагането на договора за
унищожаване на ракетите с
малък и среден обсег, съобщи
вчера генералният секретар
на пакта Йенс Столтенберг.
Той каза, че днес и утре
министрите на отбраната от
алианса ще преценят какви
ответни мерки да бъдат
предприети, ако Москва не се
съобрази с това предупреж-
дение. Столтенберг добави, че
за следващата седмица се
предвижда ново заседание на
Съвета НАТО-Русия.
Киргизстан
повдигна вчера обвинения в
корупция на бившия прези-
дент Алмазбек Атамбаев и
поиска сваляне на парламен-
тарния му имунитет. Депутати-
те, мнозинството от които са
лоялни към настоящия
президент Сооронбай Жеен-
беков - бивш съюзник,
превърнал се в съперник на
Атамбаев - сега ще трябва да
решат дали да снемат
имунитета на бившия държа-
вен глава. Избирането на
Жеенбеков през 2017 г. бе
първото мирно предаване на
властта между двама излъче-
ни чрез избори президенти на
Киргизстан, смятан за най-
демократичната страна в
Централна Азия.

Íàêðàòêî

:
Турският президент Реджеп Ердоган
говори пред депутатите от неговата

партия по време на седмичната среща
на Партията на справедливостта и

развитието в Анкара. Това беше първата
реч на президента след загубата на

повторните кметски избори в Истанбул,
които ПСР загуби от кандидата на

опозицията Екрем Имамоглу.  Същевре-
менно арабската секция на Би Би Си
разпространи данните от проучване,

според което Ердоган е най-харесвани-
ят в Арабския свят лидер. Проучването,
цитирано от турския в. "Акшам", е било
осъществено сред 25 000 млади хора
от 11 държави - Тунис, Алжир, Судан,
Палестина, Мароко, Египет, Йордания,
Ливан, Ирак, Йемен и Либия. Ердоган

се нарежда убедително на челна
позиция, събирайки подкрепа

от 51 процента.

Снимки Пресфото БТА

Бялата мечка Нанук, обитател на зоопарка в германския град Гелзен-
кирхен, търси спасение от 40-градусовите жеги във водите на басейна

"Óëà" äîêàðâà ðåêîðäíî âèñîêè òåìïåðàòóðè â Åâðîïà
Вчера температурите в

Германия достигнаха близо
38 градуса заради гореща-
та вълна "Ула", съобщи гер-
манската метеорологична
служба ДВД. Синоптичката
Сабине Крюгер заяви, че по-
щадени от големите горещи-
ни са само районите близо
до Северно море, където
температурите са около 29
градуса. Очаква се днес да
бъдат достигнати рекордно
високи температури от 39
градуса в района на Фран-
кфурт, възможно е на мес-
та те да надхвърлят 40 гра-
дуса. Най-високата темпера-
тура в Германия е била от-
четена на 7 август 2015 г. в
баварския град Кицинген -
40,3 градуса.

Източната провинция

Бранденбург повиши до пе-
та, максимална, степента на
риск от горски пожари. Съ-
щата степен на риск е обя-
вена в някои части на про-
винциите Мекленбург -
Предна Померания и Дол-
на Саксония. Борбата с гор-
ски пожари в провинция
Бранденбург се затруднява
от наличието на боеприпа-
си от Втората световна вой-
на. Гасенето на пожара,
който е обхванал площ от
1000 дка северно от град
Котбус, се извършва от въз-
духа, защото в района се
намира бивш военен поли-
гон, което увеличава веро-
ятността от останали в зе-
мята боеприпаси от Втора-
та световна война.

В някои части на Фран-

ция живакът да надхвърля
40 градуса. Френската ме-
теорологична служба Метео
Франс обяви оранжев код
за големи части на Централ-
на и Източна Франция.
Очаква се тази гореща въл-
на да продължи до уикенда.
В Италия синоптиците пре-
дупредиха, че този месец
може да се окаже най-горе-
щият юни за някои части на
страната. Очаква се в Ми-
лано, Болоня и на остров
Сардиния следващите дни
температурите да достигнат
40 и повече градуса. В Ис-
пания метеорологичната
служба също обяви тревога
заради горещините. Прогно-
зират се до 42 градуса в се-
верноизточната долина на
река Ебро. ç

надпреварата за приемник
на Тереза Мей като лидер
на Консервативната партия
и премиер, но преднината
му се стопи от съобщения-
та за ожесточена среднощ-
на караница с партньорка-
та му, заради която поли-
цията била извикана в
дома им, напомня Ройтерс.
Джонсън отклони въпроси-
те за разправията в интер-
вюто за Би Би Си нюз и
вместо това наблегна на
обещанието си да изпълни
Брекзит през октомври,
ако е необходимо, и без
споразумение. Възмож-
ността за това намали
рязко курса на лирата

стерлинг към други валути.
Джонсън каза, че не

иска Брекзит без споразу-
мение, но е необходимо
този вариант да бъде
поставен на масата, за да
може Великобритания да
постигне желания резултат.
Джонсън отново изказа
съмнения дали ще бъдат
изплатени договорените
по-рано 39 млрд. лири (49
млрд. долара) при развода
с ЕС, което вероятно ще
настрои срещу Лондон
преговарящите в Брюксел.
"Мисля, че трябва да има
творческо двусмислие кога
и как ще се плаща", про-
дължи той.

За безизходицата във
връзка с ирландската
граница, Джонсън каза, че
според него внасяне на
промени или отказ от т.
нар. предпазен механизъм
може да е решение. "Нека
ви кажа, има, изобилни
технически варианти,
които могат да бъдат
въведени, за да гарантира-
ме, че няма да има конт-
рол по границата", каза
той. Търговски експерти са
скептични, че граничният
проблем може да бъде
решен с технологични
подходи, поне в краткос-
рочен план, отбелязва
Ройтерс. ç
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Решението на САЩ да
наложат санкции на
ирански лидери, сред
които и върховният
ръководител на страната
аятолах Али Хаменей,
означават край на дипло-
мацията между Техеран и
Вашингтон, предупреди
вчера говорителят на
иранското министерство
на външните работи
Абас Мусави.

Мусави написа в
Туитър, че "налагането на
безполезни санкции на
иранския върховен ръко-
водител и на министъра
на външните работи
(Мохамад Джавад Зариф)
затвори за постоянно
пътя пред дипломацията".
Отчаяната администрация
на американския прези-
дент Доналд Тръмп уни-
щожава установените
международни механиз-
ми за поддържане на

Äæîí Áîëòúí çàÿâè, ÷å Âàøèíãòîí äúðæè
"îòâîðåíà âðàòà" çà ïðåãîâîðè ñ Òåõåðàí

Òðúìï êàçà, ÷å æåíà, êîÿòî ãî îáâèíÿâà â
ñåêñóàëíî ïîñåãàòåëñòâî, íå å íåãîâ òèï

Американският прези-
дент Доналд Тръмп заяви,
че нюйоркската журналис-
тка, която го обвини в сек-
суално посегателство в хи-
пермаркет в града преди
повече от 20 г., не е негов
тип, предаде АП. "Ще го ка-
жа с голямо уважение:
Първо, тя не е мой тип.
Второ, това изобщо не се
е случвало", каза Тръмп в
интервю за в. "Хил", даде-
но в Белия дом.

Писателката и журналис-
тка И. Джийн Каръл твър-
ди, че приятелската среща
с Тръмп в хипермаркет "Бер-
гдорф Гудман" през 1995 или
1996 г. приключила с наси-
лие, след като строителни-
ят магнат я е притиснал до

Спасители помагат на американската астронавтка Ан Макклейн да
излезе от капсулата малко след кацането на около 150 км югоизточно
от казахстанския град Жезказган. Американката, канадецът Давид Сен-

Жак  и руският космонавт Олег Кононенко се приземиха вчера
сутринта в степта на Казахстан след мисия на Международната
космическа станция, продължила повече от 6 месеца. На МКС
продължават да работят руският космонавт Алексей Овчинин и

американските астронавти Ник Хейг и Кристина Кук.

Снимки Пресфото БТА

Иранският президент Хасан
Рухани заяви, че новите

санкции на САЩ са насочени
директно срещу върховния

лидер на Ислямската
република аятолах Али

Хаменей, а друга част са
"скандални и идиотски"

стената в съблекалнята,
разкопчал е панталоните й
и я затиснал. Каръл каза,
че с "огромни усилия" е ус-
пяла да го отблъсне и да
избяга от хипермаркета.

Президентът на САЩ ка-
за пред "Хил", че твърде-
нията на писателката са
"абсолютна лъжа", която
той отрича от самото на-
чало, и добави: "Не знам
нищо за тази жена. Не я
познавам. Просто е ужас-
но, че хора могат да изли-
зат с подобни твърдения".

Обвиненията срещу
Тръмп са включени в бъде-
щата книга на Каръл за "най-
противния човек", който
журналистката от сп. "Ел" е
срещала през живота си. ç

Служител на новата
мексиканска национална

гвардия проверява
гватемалски мигранти по
пътя им към границата

със САЩ. 7 мигранти са
починали в района на
границата на САЩ с

Мексико заради изклю-
чителните летни жеги на

фона на притока на
семейства от Централна
Америка. Издигането на
бариери и укрепването

на сигурността по
американско-мексиканс-
ката граница принуждава
депортирани мигранти да

търсят начини да
избегнат граничната

охрана, като поемат по
рисковани маршрути, за

да се върнат в САЩ.
През 2018 г. американс-
ките власти съобщиха за

283 смъртни случая на
границата.

Парламентарната асамб-
лея на Съвета на Европа
(ПАСЕ) гласува вчера текст,
с който дава възможност Ру-
сия да възстанови участие-
то си в работата й след 5
години институционна кри-
за с Москва, предаде АФП.

След четиричасови деба-
ти 118 депутати от страни-
те-членки на Съвета на Ев-
ропа, в крайна сметка се
съгласиха въпреки възраже-
нията на Украйна Русия да
може  да изпрати делега-
ция, за да участва в сряда
в избора на нов генерален
секретар на европейската
организация за защита на
човешките права. 62-ма де-
путати гласуваха против тек-
ста, а 10 се въздържаха.

Според ТАСС в правила-
та за работата на ПАСЕ ще

Ðóñèÿ ñå âðúùà â Ñúâåòà íà Åâðîïà
бъде добавено, че "правата
на членовете да гласуват,
да се изказват и да бъдат
представлявани в асамбле-
ята и нейните органи не мо-
гат да бъдат преустановя-
вани или отзовавани чрез
оспорване или преразглеж-
дане на пълномощията".
Освен това асамблеята ре-
ши "да покани парламенти-
те на страните-членки на
Съвета на Европа, които се-
га не са представени в нея
- Русия и Босна и Херцего-
вина, да изпратят за разг-
леждане заявки за участие
в юнската сесия".

ПАСЕ е един от органи-
те на Съвета на Европа, в
който заседават делегации
от парламентаристи от 47-
те страни членки. Асамбле-
ята не взима законово об-

вързващи решения, но отп-
равя препоръки или иска от-
четност от правителствата
за зачитането на човешки-
те права и демокрацията. От
2014 г. в ПАСЕ бе сцена на
конфликт между Русия и Ук-
райна. За да бъде санкцио-
нирано присъединяването
на Крим, руската делегация
в ПАСЕ бе лишена от пра-
вото на гласуване. В отго-
вор Москва бойкотира ПА-
СЕ и през 2017 г. спря да
изплаща годишната си внос-
ка. Освен това Русия поис-
ка гаранции, че повече ня-
ма да бъде санкционирана,
и заплаши, че ще напусне
организацията, което би би-
ло прецедент и би лишило
руските граждани от достъп
до Европейския съд за чо-
вешките права. ç

световния мир и сигур-
ност, подчерта той.

Доналда Тръмп наложи
нови санкции на ирански
лидери, сред които аято-
лах Хаменей, предприе-
майки безпрецедентна
стъпка за засилване на
натиска върху Иран, след
като той свали американс-
ки безпилотен дрон мина-
лата седмица.

Същевременно съвет-
никът по националната
сигурност в Белия дом
Джон Болтън заяви, че
Вашингтон все още иска
да преговаря с Техеран
въпреки наложените нови
санкции срещу ирански
представители. "Президен-
тът държи отворена врата-
та за истински преговори
за цялостно и проверимо
елиминиране на ядрената
оръжейна програма на
Иран, на неговите систе-
ми за изстрелване на

балистични ракети, на
неговата подкрепа за
международния тероризъм
и друго зловредно поведе-
ние по света", каза Бол-
тън в Ерусалим. "Иран
трябва просто да влезе
през тази отворена вра-
та", добави той.

Болтън направи това
изявление преди началото
на срещата си с колегите
от Израел и Русия - Меир
бен Шабат и Николай
Патрушев, която се очак-
ва да бъде с основни
теми Иран и Сирия.

Израелският премиер
Бенямин Нетаняху каза,
че Израел, САЩ и Русия
имат обща цел - отстра-
няване на иранските
сили от Сирия. По думи-
те му, ако това бъде
направено, то "ще доведе
до повече стабилност в
Близкия изток". Нетаняху
заяви това на срещата

на съветниците по нацио-
налната сигурност на
трите държави.

В началото на трист-
ранната среща секретарят
на руския Съвет за сигур-
ност Николай Патрушев
се изказа за запазването
на суверенитета и терито-
риалната цялост на Си-
рия. "Напълно споделям
позицията на премиера
Нетаняху за това в какво
състояние трябва бъде

Сирия вследствие на
нашата работа, както той
каза - мирна и сигурна",
заяви Патрушев. Той
отбеляза, че е невъзмож-
но всички тези цели да
бъдат постигнати с един
ход, и каза, че мирните
усилия трябва да бъдат
планирани така, че участ-
ващите в процеса страни
"да бъдат заинтересовани
и да вървят към този
резултат". ç

Èðàí ïðåäóïðåäè, ÷å ñàíêöèèòå ñðåùó àÿòîëàõ
Õàìåíåé îçíà÷àâàò êðàé íà äèïëîìàöèÿòà
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Носителят на трофея
Чили допусна загуба от
Уругвай с 0:1 в директния
сблъсък за първото място
в предварителна група C
на Копа Америка на
легендарния стадион
"Маракана" в Рио де
Жанейро. Победния гол
за Уругвай отбеляза
Единсон Кавани в 82-рата
минута.

Чилийците спечелиха
първите си два мача
срещу Япония (4:0) и
Еквадор (2:1) и си гаран-
тираха участие в четвърт-
финалите, а дори и равен-
ство срещу Уругвай щеше
да им донесе и първото
място. Уругвай спечели с
4:0 срещу Еквадор и
завърши 2:2 с Япония и
само победата му гаранти-
раше върха в група С.

Двубоят започна при
фантастична атмосфера
на "Маракана", като на
трибуните имаше над 50
000 зрители, което бе
рекордна посещаемост от
началото на турнира.
Първите минути бяха за
действащия шампион, но
постепенно Уругвай израв-

Óðóãâàé ïîáåäè øàìïèîíà
íà Êîïà Àìåðèêà
Футболист на
Чили поваля
с ритник
ултрас, нахлул
на терена

"

Българският национал Ивай-
ло Чочев ще се подвизава при
аматьорите в трета дивизия в
италианския футбол от новия
сезон. Причината за това е, че
неговият клуб Палермо не по-
даде навреме документацията
за лиценз за Серия Б.  Сици-
лианците се бореха до послед-
но дори за промоция в елита,
но заради финансовите си
проблеми бяха изправени пред
изхвърляне в Серия Ц. Те об-
жалваха решението и обяви-
ха, че ще подадат документа-
ция за лиценз за втория еше-
лон, но са изпуснали срока.

Шефовете на Палермо има-
ха време да подадат необхо-
димите документи до полунощ
на 24 юни. От федерацията
обявиха, че това не се е слу-
чило, като ръководителите на
клуба са закъснели буквално
с една минута. Точно заради
това забавяне те са поискали
да им бъде направено изклю-
чение.

Оказало се обаче, че доку-
ментите не просто пристигна-
ли твърде късно, но и са сгре-
шени, така че на практика ня-
ма как да бъде направен ком-
промис за Чочев и компания
да се подвизават в професио-
налния футбол от следващата
кампания.

Това ще бъде причината и
всички играчи на Палермо да
преминат в други отбори без
трансферни суми. Заплатата на
българския футболист обаче се
запазва, тъй като тя се изпла-
ща от ФИФА, защото Чочев по-
лучи контузия по време на дву-
бой на националния отбор.

×î÷åâ è
Ïàëåðìî ñòàâàò
àìàòüîðè

ни играта и създаде
няколко добри възмож-
ности за гол.

След нулево равенство
през първото полувреме
двата тима оставиха
всичко за решаване след
почивката. Така се стигна
до 69-ата минута на мача,
когато Чили беше най-
близо до откриване на
резултата. След изпълне-
ние на конер Пауло Диас
успя да насочи топката с
глава, но Хосе Хименес
изчисти също с глава от
голлинията. Малко след

това играта беше прекъс-
ната за кратко, тъй като
на терена нахлу зрител.
Работата на стюардите
беше улеснена от чилийс-
кия бранител Гонзало Яра,
който го фаулира.

Действието му ядоса
няколко играчи на Уруг-
вай, които поискаха
реферът Рафаел Клаус от
Бразилия да накаже Яра
поне с жълт картон за
грубата проява, но съдия-
та замълча.

След подновяването на
играта Уругвай стигна до
гол в 82-рата минута. Луис
Суарес овладя топката
отляво на вратата, след
което с хубав пас намери
Джонатан Родригес.
Крилото на Уругвай цент-
рира пред наказателното
поле, където Единсон
Кавани беше оставен сам
и с глава прати топката в
мрежата.

Еквадор и Япония
завършиха 1:1 в последна

среща от група С на Копа
Америка, като равенство-
то не помогна и на двата
отбора да продължат
напред. Шоя Кажажима
откри резултата за япон-
ците в 15-ата минута, но
попадението му беше
признато след 128 секунди
забавяне заради преразг-
леждане с ВАР.

Еквадор отвърна с
пропуск на Енер Валенсия
в 23-тата минута и гол на
Анхел Мена Делгадо в 35-
ата, оказал се последен в
срещата. В продължение-
то на двубоя и двата тима
имаха възможност да
отбележат, а гол на Япо-
ния беше отменен заради
ВАР.ç

Êðàéíî êëàñèðàíå â ãðóïà Ñ

1. Уругвай 7-2 7

2. Чили 6-2 6

3. Япония 3-7 2

4. Еквадор 2-7 1

Áàðñà è Íåéìàð ñå äîãîâîðèõà,
áðàçèëåöúò ùå íàìàëè
äðàñòè÷íî çàïëàòàòà ñè

Има споразумение меж-
ду Барселона и Неймар,
твърди ексклузивно каталун-
ският вестник "Спорт". Спо-
ред изданието двете стра-
ни са си стиснали ръцете
за петгодишен договор.

Бразилският техничар не
е поставял никакви условия
на каталунския клуб и без
възражения се е съгласил
да намали заплатата си. Се-
га Ней Джуниър прибира по
36,8 млн. евро (според

Фен на Уругвай нахлу на терена, а докато стюардите го преследваха, бранителят на Чили Гонсало Яра го
повали с ритник през коляното

 ×åòâúðòôèíàëèñòèòå
С изиграването на последните два двубоя от груповата фаза на

Копа Америка станаха ясни четвъртфиналите на турнира, който се
провеждах в Бразилия. Домакинът ще се изправи срещу Парагвай,
като двубоят е на 27 юни. Ден по-късно са мачовете Венецуела -
Аржентина и Колумбия -Чили. Последният полуфиналист ще бъде
определен на 29 юни в двубоя между Уругвай и Перу.

Според схемата на турнира при успех в своите мачове, Брази-
лия и Аржентина могат да се сблъскат в полуфинал. Същото се
отнася и за Уругвай  и действащия шампион Чили, които играха в
груповата фаза.

Football Leaks) от Пари Сен
Жермен.

Възнаграждението му на
"Камп Ноу" ще бъде доста
близко до това, което взи-
маше, преди да напусне
Кан Барса - чисти 24 мили-
она на година. Остава го-
лямата спънка за сделката
- договорка между двата
клуба. От "Парк де Пренс"
не са склонни да пуснат
бразилеца за по-малко от
250 милиона евро.ç

Тежка контузия извади от
игра Ивайло Чочев до края на

годината

Неймар ще
облече
отново
екипа на
Барселона,
но заплата-
та му ще
бъде
намалена с
над 12
милиона
евро на
година
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07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сериал, 39 еп.

(п)
11.30 "Лява политика" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сериал, 40 еп.
16.35 "Петър Мичев - Педро" - документа-

лен филм
17.00 "Тихият Дон" - сериал, 7 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости": Кийфър

Съдърленд
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "За историята - свободно" с Алексан-

дър Сивилов
20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериал, 8 епизод,

Русия (2015 г.)
21.30 Новини
21.50 "Човешки капитал" (2013 г.), Италия/

Франция, Киносалон БСТВ
23.40 Новини - късна емисия (п)
00.00 "България се събужда" (п)
03.05 "Червен картон" (п)
04.05 "За историята - свободно" (п)
05.05 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок информационно пре-

даване с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-информационен

слот с водещи Анна Ангелова, Алек-
сандра Гюзелева, Димитър Стояно-
вич и Михаил Заимов

09.45 100% будни /най-доброто/ предава-
не за здравословен и съвременен
начин на живот с водещи Мария
Андонова и Стефан А. Щерев

10.45 Капри тв филм /7 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца: Време за път тв

филм /3 серия/
13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Резерват за розови пеликани детски

тв филм /България, 2003г./, режи-
сьор Ивайло Джамбазов, в ролите:
Кръстьо Лафазанов, Теодор Елма-
зов, Иван Джамбазов, Даниела Кръс-
тева, Валентин Ганев и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри тв филм /8 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване
19.00 Търсачи на реликви тв филм /8

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Хрътката 3 тв филм /6 епизод/ (14)
22.00 Госпожо Държавен секретар тв филм

/14 епизод/(14)
22.45 Националните съкровища на Чехия:

Кутна Хора документален филм
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 тв филм /9 епизод/

(16)
00.20 Култура.БГ /п/

01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар тв филм

/14 епизод/п/(14)
03.10 Туристически маршрути
03.35 Търсачи на реликви тв филм /8

епизод/п/
04.20 Брат за брата 3 тв филм /9 епизод/

п/(16)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с.4, еп.23
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 - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп.36
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с.5, еп.62
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с.3, еп.8
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.13, еп.35
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп.30
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп.15
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с.6,

еп.10
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 203, 204
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, еп.10
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" /п./ - сериал, с. 3, еп.
11, 12

07.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - сери-
ал, с.3, еп.13, 14

08.00 "Монк" - сериал, с.7, еп.9
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп.10
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.2 еп.17
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.18
12.00 "Готъм" - сериал, с.2, еп.21
13.00 "Максимален удар" - екшън, комедия

(Русия, САЩ, 2017), в ролите: Алек-
сандър Невский, Евгений Стичкин,
Дани Трехо, Кели Ху, Том Арнолд,
Марк Дакаскос, Уилям Болдуин и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.7, еп.10
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп.11
17.00 "Готъм" - сериал, с.2, еп.22
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.19
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с.3, еп.1
premiere

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Луцифер" -
сериал, с.3, еп.22

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Пазители на нас-

ледството" - военен, драма, биогра-
фичен (САЩ, Германия, 2014), в ро-
лите: Джордж Клуни, Мат Деймън,
Бил Мъри, Кейт Бланшет, Джон Гуд-
ман, Даниел Крейг, Жан Дюжарден,
Хю Бонвил, Захари Бахаров, Боб
Балабан и др.

00.15 "Луцифер" - сериал, с.3, еп.22
01.15 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.3, еп.1
02.15 "Монк" - сериал, с.7, еп.10
03.15 "Готъм" - сериал, с.2, еп.22
04.15 "Бягство от затвора" - сериал, еп.19

bTV COMEDY

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с.6 еп.14, 15

07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2017)

10.00 "Шантава седмица" - комедия, драма
(САЩ, 2014), режисьор Шон Леви, в
ролите: Джейсън Бейтман, Тина Фей,
Джейн Фонда, Адам Драйвър, Роуз
Бърн и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
17.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2018)
18.00 "Приятели" - сериал, с.8 еп.8, 9
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с.3

еп.7
20.00 "Тя е баща ти" - сериал, еп.7
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.15, 16
23.00 "Кухня" - сериал, 11 еп. с.4 еп.11, 12
00.00 "Шантава седмица" /п./ - комедия,

драма (САЩ, 2014)
02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал с.2
еп.17 - 19

09.00 "Ден на подбора" - спортен, драма
(САЩ, 2014), в ролите: Кевин Кост-
нър, Чадуик Боузман, Дженифър Гар-
нър, Франк Лангела, Денис Лиъри,
Елън Бърстин, Сам Елиът и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Седем часа разлика" - сериал с.2

еп.20, 21
13.30 Телепазар
13.45 "Баща ми трябва да умре" - кримина-

лен, психотрилър (тв филм, Канада,
2014), в ролите: Синтия Стивънсън,
Уилям Моузис, Себасчън Пигот и др.

15.30 "Тайният живот на Уолтър Мити" -
фентъзи, комедия (АЩ, Великобрита-
ния, Канада, Австралия, 2013), в
ролите: Бен Стилър, Кристен Уиг, Шон
Пен, Шърли Маклейн и др.

17.45 Телепазар
18.00 "Аватар" - фентъзи, приключенски,

екшън (САЩ, Великобритания, 2009),
в ролите: Сам Уърдингтън, Зоуи Сал-
дана, Сигорни Уивър, Мишел Родри-
гес, Джовани Рибиси и др.

21.00 "12 години в робство" - драма, исто-
рически (САЩ, Великобритания,
2013), в ролите: Чиуетел Еджиофор,
Майкъл Фасбендър, Пол Джиамати,
Бенедикт Къмбърбач, Брад Пит, Пол
Дейно, Лупита Нионг`о, Алфри Уу-
дард, и др.

23.45 "Обичам те, човече" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2009), в ролите: Пол
Ръд, Джейсън Сигъл, Рашида Джоунс,
Сара Бърнс, Джейми Пресли, Джон
Фавро, Джей Кей Симънс, Анди Сам-
бърг и др.

01.45 "Седем часа разлика" /п./ - сериал

03.45 "Живи машини" - фантастика, трилър
(Испания, България, 2014), в ролите:
Хавиер Бардем, Антонио Бандерас,
Биргите Хьорт Соренсен, Мелани Гри-
фит, Башар Рахал, Албена Ставрева

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата", нов сезон
21.00 "Дом за всеки" - предаване на NOVA,

нов епизод
22.00 "Добрата съпруга" - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Костюмари" - сериал, сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4 /п/
07.00 "Кучето, което спаси лятото" - семей-

на комедия с уч. на Гари Валентин,
Дийн Кейн, Елиза Донован, Патрик
Мълдуун, Джо Диаз, Мартин Ков  /п/

08.50 "Въздушният Бъд: Златната купа" -
семеен филм с уч. на Кевин Зегърс,
Синтия Стивънсън, Тим Конуей, Дик
Мартин, Грегъри Харисън и др.

11.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
12.00 "Напът с Елза" - романтична драма с

уч. на Михаела Мей, Алисиа фон
Ритенберг, Улрике Чаре и др.

14.00 "Есенни сънища" - романтична коме-
дия с уч. на Джил Уагнър, Колин
Еглесфийлд, Даниел Бейкър, Бил Доу

16.00 "Карибски пирати: Проклятието на
черната перла" - приключенски ек-
шън с уч. на Джони Деп, Джефри
Ръш, Кийра Найтли, Орландо Блум,
Джак Дейвънпорт и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями" -

сериал, сезон 1
21.00 "Хобит: Битката на петте армии" -

фентъзи с уч. на Иън Маккелън,
Мартин Фрийман, Иън Холм, Орландо
Блум, Хюго Уивинг, Кейт Бланшет,
Ричард Армитаж, Еванджелин Лили,
Греъм Мактавиш, Кен Скот и др.

23.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

00.50 "Звездни рейнджъри: Мародер" - ек-
шън-фантастика с уч. на Каспър Ван
Диен, Йолен Блалок, Степан Хоган

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 26 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППревалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 118

ВОДОРАВНО: "Заровеното дете". Мител. Каталог. Ко-
бол. Мотел. КА. Тарифа. УЛИТА. Кек. Такел. Дора. Пи-
кел. Матев (Павел). Нели ("Стас и Нели"). Етана. "Ева".
Отел. ТАРОМ. Никол (Шарл). Раван. ТА. "Нанина". Ило-
ва (Веселина). Дял. Цадик. Пано. Батак. Данак. Ката.
Аноди. Исо. Таран. Нилин (Павел). "Милан". КАМАЗ.
По (Едгар). Шакона. Офика. Шиш. "На лов". "Дано".
НИВАЛИН. Сарот (Натали). Мати ("Господин Пунтила
и неговия слуга Мати"). Инери. Ива.
ОТВЕСНО: "Само тебе". "И няма тишина". Рибак (На-
тан). Локал. Талашит. Мотор. Питон. Барак. Ви. Вели-
ти. Елица. Анона. Тел. Факел. Натан (Жак). "Нали".
Макет.  Радан. Калин. Ноко. Елата. Икона. Оне (Жорж).
"Татул". Навик. Димов (Димитър). Ботел. Марал. Ди-
лаф. Си. Далида (Йоланда). Онопа. Изида. Бел. Тотем.
Ванин (Василий). Кари. Токарев (Фьодор). Танас. Па-
нов (Павел). Вега. Авата. "Окото". Ота (Йоко).

Без промяна ще остане
времето и в сряда - неста-
билно в краткотрайни пре-
валявания и гръмотевици.
Температурите ще останат от
25 до 31 градуса.

В четвъртък ще бъде
слънчево, почти без валежи.
Температурите ще се пови-
шат с 2-3 градуса. В петък отново ще бъде по-нестабилно над
западните и централни райони и там на много места ще прева-
ли и прегърми. Температурите ще бъдат от 26 до 32 градуса.

В събота такива явления ще има главно над планините и
част от западните райони, а според предварителните прогнози,
в неделя ще бъде предимно слънчево.

bTV Cinema, "12 години в робство" - драма,
исторически, в ролите: Чиуетел Еджиофор,

Майкъл Фасбендър, Пол Джиамати, Бенедикт
Къмбърбач, Брад Пит, Пол Дейно, Лупита Нионг`о,

Алфри Уудард, и др., 21.00 ч.
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"Червените" с
класика в
първата си
контрола в
Австрия

:

Íàêðàòêî
Лудогорец въвежда нови
бонуси за притежателите
на абонаментни
карти за новия сезон. Всеки
закупил пропуск ще има
възможност да наблюдава
безплатно първия официален
евромач на "Лудогорец Арена"
срещу унгарския първенец
Ференцварош.

Франк Лампард е много
близо до завръщане в
Челси
като мениджър. Настоящият му
клуб Дарби Каунти официално
даде разрешение на младия
специалист да преговаря със
"сините" от Лондон. Бившият
халф, който на 20 юни навърши
41 години, изведе през миналия
сезон "овните" до финалния
плейоф за влизане във Висшата
лига. Те обаче загубиха от Астън
Вила и останаха в Чемпиъншип.
В договора на Лампард с Дарби
има освобождаваща клауза от 4
милиона паунда. Най-вероятно
от Челси са готови да платят
парите, след като "овните"
вчера позволиха старта на
преговорите.

Боксовата легенда
Владимир Кличко се
размина на косъм от
сигурна смърт
край бреговете на испанския
остров Майорка, съобщава
"Билд". Украинецът взел яхта
под наем, но на 11 километра
от брега избухнал пожар в
машинното отделение на
плавателния съд. Намиращият
се на борда екипаж бързо
изпратил сигнал за помощ, а
спасителни екипи успели да
пристигнат навреме и да
евакуират 43-годишния боксьор
и семейството му. Не се
съобщават причините за
инцидента, но самият Кличко е
категоричен пред "Билд", че
бързото подаване на сигнала за
помощ реално е спасило
живота му.

Треньорът на ЦСКА
Добромир Митов бе
доволен след победата с
3:0 срещу чешкия Приб-
рам в първата контрола
на тима в Австрия. "Като
цяло аз и щабът ми сме
доволни от показаното от
футболистите в контрола-
та. Доволни сме и от
представянето на новите
играчи в нашия отбор.
Мисля, че добре се вписа-
ха. Разбира се, има още
какво да се желае и във
времето до първия ни мач
с Титоград ще работим
върху това нещо, а имен-
но да подобряваме играта
си във всички аспекти",
заяви Митов.

"Доволни сме от усло-
вията, които имаме тук в
Австрия - от хотела,
терените и изобщо всичко
е на едно много добро
ниво. Трябва да подобрим
стиковането в състава, да
подобрим както играта,
така и връзките между
самите футболистите.
Имаме някои разминава-
ния в някои отношения.
Затова сме тук треньорс-

Òðåíüîðúò íà ÖÑÊÀ äîâîëåí
îò ïðåäñòàâÿíåòî íà íîâèòå

кият щаб. Помагаме си,
коментираме, работим и
виждате, че резултатите
не закъсняват. Ще даваме
всичко от себе си като
щаб, изискваме го и от
футболистите", добави
наставникът на "червени-
те".

ЦСКА победи елитния

чешки Прибрам с 3:0 в
първа контрола от лагера
в Австрия. Три от новите
попълнение - Петър За-
нев, Денис Давидов и
Греъм Кери, започнаха
като титуляри, а последни-
ят можеше да открие
резултата в осмата мину-
та. Столичният тим все

Договорът на Георги Илиев с
Локомотив (Пловдив) е само за
шест месеца. Ветеранът ще носи
черно-бялата фланелка до края на
календарната 2019 година. В за-
висимост от представянето му и
от неговото желание има вероят-
ност контрактът да бъде удължен.

Халфът се завърна на "Лаута",
където стана шампион преди 15
години, от Черно море. Той напус-
на варненския клуб след скандал.

Ãåîðãè Èëèåâ ïîäïèñà ñàìî
çà 6 ìåñåöà ñ Ëîêîìîòèâ (Ïä)

пак поведе няколко мину-
ти по-късно с гол на Али
Соу, който получи топката
от Рафаел Енрике, обърна
се и с удар по земята я
вкара във вратата на
съперника за 1:0.

Между 20-ата и 27-ата
минута новите попълнения
Греъм Кери и Денис
Давидов можеха да се
превърнат в асистенти, но
Тиаго Родригес и Нуно
Пинто не успяха да вка-
рат. Последваха още
няколко пропуска и една
греда преди да дойде 41-
вата минута, в която
Давидов подаде на Рафа-
ел Енрике, който залъга
вратаря и направи 2:0.

През втората част
ЦСКА излезе с нови 11 на
терена, след които врата-
рят Густаво Бусато, Тони
Уот и Диего Фабрини. Уот
се размина с гола в 52-
рата минута, когато удари
гредата, но друго ново
попълнение - Диего Фаб-
рини, успя да се разпише
за 3:0 в 78-ата минута.
Италианецът получи
топката от Евандро, спря
я и матира вратаря на
Прибрам.

Това е втора победа на
ЦСКА с 3:0 в контролите
след класиката над Локо-
мотив (Горна Оряховица)
в Тетевен, а следващата
проверка е утре от 19
часа срещу унгарския
Ференцварош.ç

Илиев и още петима негови съот-
борници бяха набедени, че са иг-
рали симулативно в мача срещу
ЦСКА за първенство в началото на
май, загубен с 1:3. Любопитното
е, че в първия кръг от новия сезон
Локомотив (Пд) гостува именно на
Черно море във Варна. Според за-
познати 37-годишният Илиев е
имал предложение от още два
елитни и един втородивизионен
клуб, но е избрал пловдивчани.ç

Един от най-опитните съдии
в България - Станислав Ставров,
е изхвърлен от Първа лига и ня-
ма да ръководи мачове от елита
през новия сезон, съобщава
БЛИЦ СПОРТ. Ранглистите на ре-
ферите вече са утвърдени и се
очаква много скоро БФС да ги
обяви.

Ставров е изваден от елита

Ðåôåðúò Ñòàíèñëàâ Ñòàâðîâ
èçõâúðëåí îò Ïúðâà ëèãà

заради незадоволително предста-
вяне в доста от мачовете, които
е ръководил през миналия сезон.
През новия шампионат той ще
свири само двубои от Втора ли-
га. Сред главните съдии в елита
попада едно ново име. Това е Ге-
орги Николов от София, който до-
сега ръководеше двубои само във
втората ни футболна дивизия.ç

Женският национален отбор на Швеция (на снимката) измъкна 1:0 срещу Канада и се класира за четвъртфи-
налите на световното първенство по футбол във Франция. Канадките изпуснаха дузпа и удариха две греди.

САЩ елиминираха Испания с 2:1 и също ще играят на четвъртфиналите
                                                                                                       Снимка Пресфото БТА

47-годишният треньор на ЦСКА Добри Митов е доволен от условията за
подготовка в Австрия


