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Ãîðèâàòà ùå ïðîäúëæàò
äà ïîñêúïâàò è
â ñëåäâàùèòå ìåñåöè

Търговци определят
мярката на властта за
25 стотинки отстъпка
за литър гориво
като популистка

 8, 9

ÌÍÅÍÈÅ

US èçäàíèå: Âîéíàòà â Óêðàéíà
áåëåæè êðàÿ íà àìåðèêàíñêèÿ âåê

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ÑÂßÒ

Îìèêðîí ñå çàâðúùà
â Åâðîïà, ëÿòîòî
çàïî÷âà ñ ïîâå÷å
çàðàçåíè
Лятото в Европа тази
година започва с увеличаване на броя на
заразените с ковид,
предаде АФП. От няколко
седмици европейски
страни регистрираха
ускоряване на разпространението на коронавируса. Предполага се, че
тази тенденция се дължи
на подварианти на
варианта Омикрон.
Португалия регистрира
увеличение на броя на
новите случаи миналия
месец, а в началото на
този месец новите
заразени достигнаха до
близо 30 000 на ден.
Впоследствие броят на
заразените започна да
намалява. Във Великобритания дневният брой на
заразените доближи найвисоките стойности от
началото на пандемията.
Италия регистрира през
уикенда 30 526 нови
случая на заразяване за
24 часа. В Германия
броят на заразените
също расте. Във Франция
от десетина дни разпространението на вируса се
е ускорило. Средният
дневен брой на заразените на седемдневна база е
над 44 000. ç
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Òîäîð Íåäåëåâ ñå
ïðèáðà â Áúëãàðèÿ
Националът Тодор Неделев
пристигна благополучно
на българска земя. Както
е известно, след претърпяната операция в университетската клиника в
Тбилиси, полузащитникът
прекара една седмица в
неврохирургичното
отделение, след което
остана под лекарско
наблюдение в хотел в
грузинската столица.
Неделев бе транспортиран
със специално оборудван
санитарен самолет,
ангажиран от БФС, и
кацна на летището в
Бургас. Заедно с него в
България се прибра и
лекарят на националния
отбор д-р Бисер Бочев,
който бе неотлъчно до
футболиста от момента на
инцидента в Тбилиси. ç

Ñúáðàõà
ìíîçèíñòâî
за падането на ветото

Â

одих разговори с депутатите от ГЕРБ и
съм ги помолил, ако ми вярват, да подкрепят предложението, ако се осмели този
страхливец и лъжец, ще има 59 депутати
подкрепа и зелена светлина на РСМ и
Албания. Да си свика веднага МС, да
даде предложение, да дойде в НС, каза
лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде
БГНЕС.
Така фактически се събира мнозинство
за отпадане на ветото, доколкото освен
ГЕРБ-СДС за това ще гласуват представителите на "Продължаваме промяната",
ДБ и вероятно на ДПС.
Френското предложение за европей-

ÃÅÐÁ ùå
ïîäêðåïè
ò. íàð.
ôðåíñêî
ïðåäëîæåíèå,
îáÿâè â÷åðà
Áîéêî
Áîðèñîâ

ската интеграция на Република Северна
Македония е отговор на последователната
политика именно на президента Румен Радев в защита на националния интерес и
правата на македонските българи. То е найдоброто до момента, но не е достатъчно
прецизно във всички аспекти, заявиха от
прессекретариата на държавния глава.
От институцията обявяват, че изключително неприятно впечатление прави, че
част от така наречения политически елит
в България изглежда като кукли на конци,
дирижирани отвън, включително когато
става дума за защита на националните
интереси.
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Руският
президент
Владимир
Путин
се ръкува
с ветерани
от Великата
отечествена
война
по време
на отбелязването
на Деня
на паметта
и скръбта,
ознаменуващ
годишнината
от нападението
на нацистка
Германия
срещу
Съветския
съюз на
22 юни
1941 г.
Снимка
БГНЕС

„Ãàëúï“: Íÿìà íàñòðîåíèÿ
çà ïðåäñðî÷íè èçáîðè
Няма нагласи в българското общество за
провеждането на предсрочни избори, сочат
данните от изследване
на "Галъп интернешънъл болкан", проведено
от 2 до 10 юни. Според
данните 41,3% от изби-

Íàä 41%
íå èñêàò äà
õîäÿò ïðåä
óðíèòå, 26,5%
ñà ñúãëàñíè

рателите не искат да ходят пред урните, докато
на обратното мнение са
едва 26,5%. Обществото няма ясно изразено
мнение и за смяната на
правителството - 39,8%
са против нея, а 36,7%
са "за".

По темата "Македония" 62,8% от пълнолетните българи смятат, че
Скопие не е направило
достатъчно България да
премахне ветото. Под
една десета смятат, че
РСМ е направила достатъчно.
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Ìàôèÿòà êàòî
êîíþíêòóðà

А

ко са ни конкуренти за властта - са
част от мафията.
Ако са ни
нужни за коалиция престават да бъдат част
от мафията.
Ако след време ни
съборят коалицията - пак
са от мафията и винаги
са си били.
За една квази секта
в нашето политическо
пространство, т. нар.
демократична общност,
термините "мафия" и
"задкулисие" са придобили почти метафизичен
характер. Те са флуидни.
Отправната им точка е
самата общност - будната
софийска съвест на
обществото, която винаги
е обратното на мафия,
изначално. Ако си против
тях, автоматично ставаш
от мафията. Ако си с тях
- преставаш да бъдеш.
Така понякога е възможно
няколко пъти да прескочиш в състоянието на
мафия и на немафия за
кратък период. Нещо като
смяната на половете сред
"полово флуидните", с
тази разлика, че не си ги
избираш ти, а ти ги
избират на теб. В зависимост дали си с демократите, или против тях.
Или като агрегатните
състояния на веществата
- есента на 2021-ва си в
състояние "мафия",
защото се съдите с Асен
Василев и издигате Петър
Илиев. После преминавате
в агрегатното състояние
на "антимафия"/"почтени",
защото държите демократите на власт с коалицията си. Изведнъж много
рязко агрегатното ви
състояние на "антимафия"/"почтени" се стопява за един ден и отново
преминавате в състояние
"мафия", понеже сте им
разтурили коалицията.
Единственият начин да
се занимавате с политика
в България и да не
бъдете в агрегатното
състояние на "мафия" е,
ако капитулирате пред
тези 200 - 300 влиятелни семейства в центъра
на София (Прокопиеви,
Бойкикеви, Лорер и т. н.)
и няколкото хиляди
протестъра около тях. В
противен случай - дори
да сте опозиция, ще
вдигат протести срещу
вас с искане за незабавна оставка на опозицията, пардон... мафията.
Вашата принадлежност към мафията или
към почтените се предопределя от отношението ви
към тази истерична
общност и нейните
лидери. Нищо друго.

Кристиян
ШКВАРЕК*

От Фейсбук, заглавието е на ЗЕМЯ

* Авторът е политически
анализатор, автор на статии
в редица издания, публичен
говорител и представител
на партията на Европейските консерваторите и
реформистите.
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Ðàäåâ êðèòèêóâà íååôåêòèâíîñòòà íà åâðîäèïëîìàöèÿòà

По време на форума Радев посочи, че с изграждането на института за
компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT страната ни
има потенциал да се оформи като регионален хъб за разработка на
научни иновации в подкрепа на бизнеса
Снимка Администрация на президента

Öåíèòå ñà ïîâàæíè îò
åâðîïåéñêèòå
öåííîñòè çà
ïîâå÷åòî
áúëãàðè, ñî÷è
"Åâðîáàðîìåòúð"
41,3% от пълнолетните
български граждани
споделят, че по-скоро не
са съгласни да има нови
предсрочни избори. 26,5%
са на обратното мнение.
По отношение на оставка
на правителството българите не са толкова категорични, но дори и там
изглежда, че нежеланието
за оставка все още надделява, макар и с малко 39,8% срещу 36,7%.
Това са обобщенията
от изследване на "Галъп
интернешънъл болкан"
проведено от 2 до 10 юни
сред 806 пълнолетни
българи по метода "лице в
лице". Теренът обхваща
само частично политическите сътресения от последните седмици, но е
показателен за устойчивите фонови настроения в
обществото ни, посочват
от агенцията.
Действията на Слави
Трифонов са дошли всъщност на фона на осезаемо
обществено нежелание за
нови резки политически
движения - общественият
фон не е в полза на нови

Европейската дипломация не
успя да предотврати конфликта
в Украйна и продължава да показва своята неефективност при
реагирането на кризата. Това заяви българският президент Румен Радев по време на Третия
cофийски икономически форум,
съобщиха от пресслужбата на
държавния глава в сряда.
"Дипломацията не успя да
предотврати конфликта в Украйна и продължава да отстъпва.
Няма решителна политика, която да сложи бързо край на агресията и войната, в която всеки ден губят не само воюващите страни, но и цялата европейска икономика", посочи Радев.
По думите на президента
след края на Студената война

Европа е приела мира за даденост и не са положени достатъчно усилия нито в сферата на отбраната и сигурността, нито на полето на дипломацията. "Трябва да си зададем въпроса защо дипломацията върви след ракетите и бомбите", заяви Румен Радев и допълни, че многостранната дипломация е в криза, а установената доскоро архитектура на
сигурност е рухнала, като за
изграждането на нов устойчив
модел са необходими здрави
икономики и преориентация на
определени икономически сектори. Президентът подчерта, че
глобалните предизвикателства
изискват глобален отговор и
обединени усилия.ç

"Ãàëúï": Íàä 41% íå
èñêàò ïðåäñðî÷íè èçáîðè

Няма ясно изразени нагласи за предсрочни избори, сочи изследването
на "Галъп интернешънъл"
Снимка БГНЕС

избори и дори на правителствени промени. Новото френско предложение
за Северна Македония
пък е дошло на фона на
продължаващо категорично убеждение, че Скопие
не е направило достатъчно, за да бъде премахната
българската "спирачка".
Мнозинството от
потенциалните гласоподаватели на всички парламентарно представени
партии, смята, че РС
Македония не е направила достатъчно, сочи
"Галъп".
Според друго изслед-

ване, обнародвано паралелно, поддържането на
цените трябва да бъде
водещо дори ако се
отразява на защитата на
общите европейски ценности, смятат 70 на сто от
българите, участвали в
проучване на "Евробарометър", предаде БТА.
За сравнение този
отговор се споделя от 39
на сто от останалите
участници в допитването
от ЕС. Защитата на свободата и демокрацията като
европейски ценности
трябва да бъде цел, дори
ако се отразява на разхо-

дите за живот, заявяват
59 на сто в ЕС. У нас на
това мнение са 28 на сто.
Попитани дали могат да
посрещнат поскъпване на
храните, в ЕС готовност
изразяват 39 на сто,
докато у нас този отговор
се споделя от едва 10
процента от участниците.
Не са готови 59 на сто в
ЕС и 87 на сто от българите, показва проучването.
Мненията на участниците се различават чувствително при отговорите на
въпроса за отношението
им към отделни страни.
Към Русия в ЕС положително мнение изразяват 10
на сто, а отрицателно - 85
на сто. В България положителни мнения дават 49
на сто, а отрицателно - 43
на сто. В ЕС 58 на сто
имат положително отношение и 27 на сто - отрицателно мнение, за САЩ. У
нас 40 на сто се отнасят
към САЩ положително, а
53 на сто - отрицателно.
Попитани как оценяват
това, че страната им е
част от ЕС, 65 на сто от
европейците са доволни,
докато у нас такъв отговор дават едва 47 на сто
от участниците, сочат
данните от допитването.ç

Ïîëèòîëîã: Ïåòêîâ ãðåøè, ïðåâðúùà
îïîíåíòèòå âúâ âðàãîâå
Любомир Стефанов

"Политиката е изкуство да създадеш мостове, а не да копаеш
траншеи и да издигаш барикади.
Г-н Петков прави грешка подир
грешка в това да именова своите
политически опоненти, да ги превръща в политически врагове, като

им приписва всички земни грехове. Политика така не се прави. Така се създава поляризация, създават се фенски маси, създават
се враждебно настроени групи, а
не хора, които би трябвало да се
чувстват част от едно общество."
Това мнение изрази в интервю за
БНР политологът Любомир Стефанов, преподавател в Нов български университет.
"Ако мнозинството ще виси на
5-6 души, би било ужасяваща аго-

ния. 121 депутати да управляваш
държавата не вършат работа", посочи той в анализа си преди гласуването на вот на недоверие към
кабинета, който бе насрочен за
след редакционното приключване
на броя.
Никола Минчев има "рейтинг,
който експлодира в последните
дни", възможно е да бъде номинация за премиер в сценария втори
кабинет на ПП, смята преподавателят. Той обаче допълни, че в слу-

чай на формиране на второ правителство с мандатоносител ПП ще
трябва да има "сериозно пренастройване" в персоналния състав.
ИТН не успяха да еволюират
партийно, отбеляза още в коментара си Любомир Стефанов. По думите му са останали "кръжок" от
много близки до своя лидер хора.
Политологът определи като нереалистично ИТН да получат третия мандат при парламентарна рулетка.ç

ÇÅÌß

ÁÑÏ îáâèíè
îïîçèöèÿòà â
ñàáîòàæ íà ÍÑ

Георги Свиленски

"Днес ставаме свидетели на
поредния саботаж на работата
на българския парламент. Стана ясно, че тези парламентарни
групи, които претендират да управляват държавата, нямат никаква отговорност към бъдещето на България." Това заяви председателят на парламентарната
група на "БСП за България" Георги Свиленски по време на
пресконференция вчера в Народното събрание по повод неуспешния опит да бъде събран
кворум в пленарната зала.
Опозицията в лицето на
ГЕРБ, ДПС, ИТН и "Възраждане"
бламира заседанието на парламента. След три опита за кворум пленарната зала остана полупразна. Така отпадна и възможността за избор на нов
председател на парламента.
Свиленски разказа, че вчера е трябвало да бъде избран
председател на парламента, да
бъдат разгледани изменения и
допълнения на Закона за европейската структура и инвестиционни фондове, на Закона за
енергетиката и правила за избор председател на КПКОНПИ.
"Ясно е че има ново мнозинство, това е между "Възраждане", ДПС, ГЕРБ и "Има такъв
народ", заяви председателят на
групата и продължи: "Има ли
някой в тази държава, който да
не разбира как "Възраждане" и
ДПС гласуват заедно? И как
"Има такъв народ" и ДПС гласуват заедно, а ГЕРБ стои и ги
подкрепя доволно? Трябва да е
ясно на българските граждани
какво идва след това управление, което е в момента", посочи депутатът от левицата.ç

Óêðàèíöè ïðîáâàò
ðàáîòà â Îáëàñòíà
àäìèíèñòðàöèÿ - Õàñêîâî
Четирима украински бежанци,
пребиваващи с временна закрила
на територията на област Хасково,
са насочени от Регионалната служба по заетостта да бъдат наети в
Областна администрация-Хасково.
Това съобщиха от държавната управа след заседание на Кризисния
областен център.
Става дума за двама мъже и
две жени. С тях вече са направени
интервюта. Дали ще бъдат наети и
допълнителна конкретика за работните места, ще стане ясно до 1
юли, когато започва вече приетата
Регионална програма за заетост.
От началото на войната в Украйна на територията на област
Хасково са регистрирани и преминали 608 украински граждани.
Жените са били 300, децата - 167,
мъжете - 141, по данни на МВР Хасково.ç
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Ïðåçèäåíòúò: Ïðàâèòåëñòâîòî äà íå
ñå êðèå çàä ÍÑ ïî òåìàòà „Ìàêåäîíèÿ“.
Ïðîòîêîëúò íå îò÷èòà íàøèÿ èíòåðåñ

Íà òîçè äåí

ÃÅÐÁ è ÏÏ ñå ñúþçèõà çà âëàñò, Àìåðèêà è Ôðàíöèÿ âçåõà íà ðú÷íî
óïðàâëåíèå Áîðèñîâ è Ïåòêîâ, êàòåãîðè÷íè ñà îò ÂÌÐÎ

Събития

Истинската защита на
българските интереси в
преговорите с РСМ зависи
от двустранния протокол, а
той не дава достатъчно
гаранции за нашия интерес, заяви президентът
Румен Радев.
ЕС ще сравнява с него
дали се изпълняват критериите за членство от
страна на Скопие, аргументира се държавният глава.
Той призова Министерският съвет да не се крие
зад Народното събрание
по темата "Македония".
Въпросите за властта да
не изместят фокуса от
положението на българите,
посочи президентът.
Нямаше да получим
френското предложение,
което е най-доброто до
момента, ако България не
беше отстояла ветото в два
съвета за разширяване с
ясна позиция миналата
година. Нашите европейски
партньори вече споделят
тази позиция - че въпросът
за гражданските права, за
тяхното отстояване и
защита не може да бъде
само двустранен между
РСМ и България, а трябва
да бъде издигнат на ниво
ЕС", коментира пред
журналисти държавният
глава Румен Радев.
Той направи призив
българските политици да
не бързат да обявяват
историческа победа, защото промяната в конституцията не е последната, а
първата крачка по пътя на
интеграция.
"Трябва да е ясно, че
този процес се базира на
два важни документа първият е преговорната
рамка, който е ангажимент
и се разработва от ЕС.
Вторият е двустранният
протокол, който е наш
ангажимент и се залага
като неразделна част от
преговорната рамка."
Радев уточни, че подкрепя френското предложение като преговорна
рамка, но то зависи от
двустранния протокол, а по
думите му той не дава
достатъчна гаранция за
нашите интереси.
"Към момента предлаганият двустранен протокол
не дава достатъчни гаранции за защита на нашия
интерес", заяви Радев.
Той призова Министерския съвет да не се крие
зад Народното събрание, а
всички отговорни институции да залагат липсващите
аргументи в двустранния
протокол.
"Призовавам отговорните институции да заложат
липсващите параметри в
този двустранен протокол,
защото, ако той не бъде
актуализиран, самата
преговорна рамка се

обезсмисля, тя е рамка.
Призовавам Министерски
съвет да не се крие зад
НС, той е водещата институция и очакваме да вземе
ясни и отговорни решения",
подчерта Радев.
Той направи и призив
към политиците в РСМ.
"Обръщам се към политиците в РСМ: време е за
политическо лидерство и
да се носи отговорност в
името на бъдещето, защото
пътят към Европа е път
напред, а не назад", заяви
Радев.
Българските политици
да не бързат да обявяват
историческа победа за
Северна Македония, тъй
като френското предложение е само преговорна

Неочаквано ГЕРБ вчера "клекна" за отмяна на ветото срещу Скопие за
ЕС. На снимката: Момент от пресконференцията на Бойко Борисов
Снимка БГНЕС

Áðþêñåëñêè „êîíãðà÷óëåéøúí“ çà Áîéêî
Еврокомисарят по разширяването Оливер Вархеи благодари
на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че подкрепил френското
предложение за решаване на спора между България и Северна
Македония.
Вархеи определя решението като историческо за Европа и
Скопие. "Очакваме днес правителството да направи
необходимите предложения към парламента, за да може Европа
да продължи напред", написа еврокомисарят в Туитър.

Âëàñòòà îòêàçà ïðåäëîæåíèåòî
íà Áîðèñîâ, ïîñòàâè ìó óñëîâèÿ
Правителството отказа предложението на Бойко Борисов
първо Министерският съвет да одобри формулата на френското
председателство, която да отпуши процеса по присъединяване
на Северна Македония към ЕС, като решението след това да
поеме към Народното събрание и да получи подкрепата на 59те депутати от ГЕРБ-СДС.
Това се разбра от коментар на началника на кабинета и
говорител на правителството Лена Бориславова пред "Дневник".
Тя каза, че премиерът Кирил Петков няма да отстъпи от вече
многократно обявяваната формула за решението за Македония
- да мине първо през парламентарната комисия по външна
политика, след това през пленарната зала, където да получи
широка подкрепа и след това през Министерския съвет.
"Важно е Борисов да нареди на неговите 59 депутати да
отидат на работа за актуализацията на бюджета и за законите
по Плана за възстановяване и устойчивост", коментира Бориславова пред "Дневник".
рамка. Най-важното е да
бъде осъвременен двустранният протокол между
България и РСМ, който ще
позволи да бъдат защитени
правата на нашите сънародници в западната ни
съседка, подчерта Радев.
По думите му истинската защита на българските
интереси, на културноисторическото ни наследство, на промяната на учебниците и табелите, на
реабилитацията на жертвите зависи от съдържанието
на този двустранен протокол.
Той е наш ангажимент.
Изработва се от нас
заедно с РСМ и се залагат
като неразделна част от
преговорната рамка.
Именно чрез него ЕС ще
следи какво точно да
изисква и да защитава в
дългия процес на прегово-

рите. Към момента предлаганият двустранен протокол не защитава достатъчно и не дава достатъчни
гаранции за нашия интерес", подчерта няколко
пъти Румен Радев.

ВМРО с остра позиция
срещу ГЕРБ и ПП
ГЕРБ и ПП изтъргуваха
Македония за власт. Ето
това е новата коалиция
след вота довечера! Америка и Франция взеха на
ръчно управление Борисов
и Петков.
Това се случи след
заявлението на ГЕРБ,
изречено от лидера Бойко
Борисов: "Даваме зелена
светлина за Македония!
Премиерът има нашите
гласове. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на извънреден брифинг
в централата на партията.

Свидетели сме на един
страхлив премиер!, каза
още Борисов.
"Френското предложение за Северна Македония
е много добро. Вярвам на
Макрон и на ЕС", заяви
Борисов вчера.
Според ВМРО Бойко
Борисов не само запя в
един глас с основния си
архивраг Кирил Петков, но
и открито призна, че на
"големите батковци" от
Америка и Европа не се
отказва нищо. А очевидно
това е само началото.
Дали новият проект на
големите батковци от
Америка и Европа не е
управленска коалиция
ГЕРБ - ПП след предстоящите избори?
ВМРО продължи: "Неуважами г-да Борисов и
Петков, какво точно се
промени в политиката по
отношение на България от
страна на политиците в
Скопие, че си позволявате
да подпишете документ,
който реално унижава,
принизява и унищожава
всичко българско? Не само
в Македония, но и тук, в
България. Говорите за
двустранния протокол, в
който ще има гаранции за
изпълнение на условията. А
кой ще гарантира това
изпълнение при вече
стартирала процедура по
присъединяване към ЕС?
ВМРО са категорични:
Сега по същество да Ви
обясним защо извършвате
национално предателство,
подписвайки френското
предложение.

Липсата на напредък
е очевидна
Липсата не само на
реален, но и на какъвто и
да е напредък е очевидна,
но въпреки това френското
предложение говори единствено в бъдеще време за
"важността за постигане на
осезаеми резултати и
добросъвестно прилагане
двустранни споразумения".ç

” 930 г. - В Исландия е
учреден най-старият
парламент в света.
” 1860 г. - В САЩ са
създадени секретните
служби за охрана на
президента и борба с
особено тежките престъпления.
” 1868 г. - Кристофър
Шолс получава патент за
пишеща машина.
” 1956 г. - Гамал Абдел
Насър е избран за президент на Египет.
” 1968 г. - В Буенос Айрес
избухва масово сбиване на
стадион между футболни
фенове, завършило със
смъртта на 74 души и 150
ранени.
” 1985 г. - Бомба, поставена от терористи в
самолет "Боинг 747" на
Индийските авиолинии,
избухва на 9500 над
Атлантическия океан, южно
от Ирландия, и убива 329
души.

Родени
” 1763 г. - Жозефина
Боарне, съпруга на Наполеон Бонапарт, императрица
на Франция
” 1881 г. - Лазар Добрич,
български цирков артист и
цирков педагог
” 1889 г. - Анна Ахматова,
руска поетеса
” 1912 г. - Алън Тюринг,
английски математик
” 1927 г. - Боб Фос,
американски хореограф и
режисьор
” 1937 г. - Марти Ахтисаари, президент на Финландия, Нобелов лауреат
” 1937 г. - Симеон
Стоянов, български поет
” 1961 г. - Румен Петков,
български политик, бивш
кмет на Плевен, зам.председател на БСП и
министър на вътрешните
работи, настоящ лидер на
АБВ
” 1972 г. - Зинедин Зидан,
френски футболист

” 1972 г. - Мария Гроздева, българска състезателка
по спортна стрелба

Починали
” 79 г. - Веспасиан,
римски император
” 1926 г. - Виктор Васнецов, руски художник
” 1996 г. - Андреас
Папандреу, лидер на ПАСОК
и министър-председател на
Гърция от 1981-1989 и
1993-1996 г.
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Îáåùàíàòà àäìèíèñòðàòèâíà ðåôîðìà â
Àãðîìèíèñòåðñòâîòî îñòàâè… ïåíñèîíåðèòå íà ðàáîòà
Административна реформа в
държавните институции беше част
от заявените амбиции на настоящото правителство. Спрямо коалиционното споразумение в началото на годината земеделският министър Иван Иванов обяви категорично, че такава ще има и в
Агроминистерството. Какво стана
шест месеца по-късно?
Подробен актуален отчет за
структурата и броя на заетите в
системата от ведомства на Министерството на земеделието (МЗм)
липсва, но от последните изнесени данни е видно, че щатната и
извънщатна численост на администрацията в МЗм намалява.
В отговор на депутатски въпрос от "Демократична България"
агроминистърът даде информация,
че към 13 юни щатният персонал
на министерството по устройствен правилник е 652-ма души. За

сравнение година по-рано броят
е бил 664. 12 души са отпаднали
от персонала на ведомството.
Възможно е те да са служители в пенсионна възраст, но това
не става ясно от отговора на министъра. През януари 2022 г. работещите в пенсионна възраст и
наети по трудово и служебно правоотношение в МЗм бяха 28 ду-

ши. Дори ако приемем, че тези
12 броя са част от тях, повечето
от служителите на пенсионна възраст са останали на работа.
Така, изглежда, е и при назначените извън утвърдената щатна
численост. В настоящия момент
броят на наетите служители извън
щатната численост в Агроминистерството е 18 души (с 2-ма души по-

малко от същата отчетна дата на
2021 г.). От тях 11 души са били в
пенсионна възраст към началото на
годината, а отпадналите досега от
състава служители са само двама.
Но административната реформа не засяга само количеството
на заетите лица, поне не би следвало. Съвсем скоро, след като агроведомството беше оглавено от
БСП, започна и промяна в ръководствата на дирекциите на Държавен фонд "Земеделие" в редица области на страната. Новите
директори масово бяха или членове на БСП или биографично обвързани с левицата личности. В
края на месец май Проект за изменение на Устройствения правилник на областните дирекции
"Земеделие" заложи и промени в
числения състав на четири областни дирекции на Земеделското министерство, пише Агри.БГ.ç

Ïîæàðè îïóñòîøèõà ñòîòèöè
äåêàðè æèòíè íèâè
Ïðè óìèøëåí ïàëåæ èçãîðÿõà
íàä 240 äêà ñ ïøåíèöà,
çàñåòè îò àðåíäàòîð
Унищожителни пожари
вилняха в Монтанско през
втория ден на седмицата.
Горели земеделски земи и
насадените в тях жито и
слънчоглед. Теренът е
собственост на двама
жители на село Мадан
съответно на 58 и 71
години. В полицията били
съобщено още, че горят и
20 пчелни кошера, чийто
собственик не е ясен към
момента. "Общата засегната площ от пожара е
около 2000 дка", уточни
говорителят на монтанската полиция Ирен Токина.
Огън лумнал и в землището на село Якимово.
Запалил се комбайн, а
пламъците унищожили
цялата му електроинсталация, където е и предполагаемата причина за инцидента. За щастие пламъците не обхванали производствени площи.
Не така обаче се

развили събитията в село
Долно Церовене. Там
според предварителния
оглед също става дума за
късо съединение в електроинсталацията на комбайн, който се запалил, но
пламъците обхванали и
житната площ. Изгорели 10
декара. По същото време
в село Мадан също избухнал пожар, който предизвикал сериозни щети на
местните стопани. "Унищожени са жито - 1800 дка,
слънчоглед - 15 дка и
фургон с 25 пчелни семейства", обясни Ирен Токина.
Причините са в процес на
установяване. Най-малка е
щетата в село Владимирово. Там при пожар, който
най-вероятно е предизвикан от небрежност, е
унищожен 1 декар жито.
И във Врачанско пожарникарите са се борили
с пламъци в нива с пшеница. Инцидентът станал

край врачанското село
Ракево. Пламъците лумнали в най-горещото време
на денонощието - 12 на
обяд, а вятърът раздухал
огъня на голяма площ.
Изгорели са около 240
декара, уточниха от врачанската полиция. Според
собственика на арендуваната земя палежът е
умишлен. "Това за мен и
момчетата, които жънат тук
е умишлен палеж. В тези
блокове няма земеделска
техника, все още не сме
започнали да жънем. Няма
откъде да прехвръкне
искра", заяви Васил Матинов, собственик на фирма
"Оларт Агро ЕООД". На
въпрос дали знае името на

предполагаемия извършител, той обясни, че няма
предположения. Матинов
заяви, че ще поиска да
бъде заведено дело по
случая. Наказателно производство за запалване на
селскостопанска продукция
е образувано пък срещу
жител на село Галатин.
Разследващите го издирваха почти година.Миналата
година злосторникът
подпалил 150 бали с люцерна. След година издирване и уточняване, полицията стигнали до извършителя - 19-годишен жител на
селото. В закона се
предвиждат до 5 години
затвор за такова престъпление.ç

9% ÄÄÑ çà îëèî è 0%
çà áðàøíî ïðåäëàãà
ïðåäñåäàòåëÿò íà
çåìåäåëñêàòà êîìèñèÿ
Намаляване на 9% на ДДС
за слънчогледово олио, плодове и зеленчуци предлагат председателят на Комисията по земеделието, храните и горите на
Народното събрание Пламен
Абровски и негови колеги народни представители от "Има
такъв народ". Предложението
бе внесено преди второто гласуване на Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и
предвижда плодовете, зеленчуците и олиото да бъдат включени в обхвата на разпоредбата за намалена данъчна ставка в размер на 9% в Закона
за данък върху добавената
стойност.
В мотивите се посочва, че
в условия на непредвидим в
развитието и по размерите си
инфлационен натиск, намалената ставка на ДДС ще задържи осезаемо ценовия ръст на
възможно най-ниски нива и ще
съхрани, макар и частично, покупателната способност на населението, осигурявайки по-висока достъпност до оскъпяващите се продукти. Според вносителите с приемането на диференцирана ставка на ДДС за
плодове, зеленчуци и олио ще
се намали финансовата тежест
за производители на плодове
и зеленчуци, ще се подобри
тяхната конкурентоспособност,
което от своя страна ще намали сивия сектор и ще допринесе за стабилизирането на
пазара. Ставката от 9% ДДС
се предлага за едногодишен период - от 1 юли 2022 г. до 1
юли 2023 г.
Предложението включва и
нулево ДДС за брашно за същия период, като се посочва,
че това е продукт, който се
получава от смилането на хлебна пшеница и е годен за производство на хляб и хлебни
продукти. Според вносителите, така ще се смекчи въздействието на високите цени на
хляба върху домакинствата и
по-специално върху най-уязвимите от тях.ç

Ïëîâäèâñêèòå çúðíîïðîèçâîäèòåëè èñêàò öåíèòå íà ãîðèâàòà äà ñå ïðîâåðÿò îò ÊÇÊ
Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив алармира асоциацията, към която принадлежи НАЗ, за несъразмерното увеличение на цените на течните горива и
по-конкретно на дизела. В свое
становище, изпратено до Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) от пловдивската организация заявяват, че са
силно обезпокоени от ръста при

нафтата. От края на февруари до
средата на юни дизеловото гориво е поскъпнало с над 1100 лева/
тон, се посочва в становището."
Свидетели сме на пълзящо поскъпване през последните седмици. През ден и дори всеки ден цените се повишават с между 20 и
40 лева/тон. По тази схема само
за последните 30 дни цената е завишена с 400 лв./тон",се казва
още в становището.От съюза при-

помнят, че заради военните действия на Русия в Украйна и наложени след това санкции от страна
на ЕС е последвало рязко покачване на горивата. Впоследствие
обаче цената се е задържала и дори е леко надолу. Освен това няма повишение при електроенергията, акцизите и данъците."Единственото обяснение според нас е
монополното положение на рафинерията Лукойл и чисто спекула-

тивното повишение на цената на
горивата", пише в становището.
От Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив подчертават, че секторът е пред прага на
кампанията по прибиране на
есенниците и последващи обработки на полетата. А това е период, свързан с използването на
големи количества дизелово гориво. Пловдивският бранш предлага НАЗ да реагира на създала-

та се ситуация и да внесе сигнал
в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), да отправи
протестна нота до "Лукойл-България" ЕООД, да сезира Министерството на земеделието, Министерския съвет и Народното
събрание.В становището се припомня, че Асоциацията на търговците на горива вече е сигнализирала КЗК за аномалията на
пазара на горива у нас.ç
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Ãîðèâàòà ùå ïðîäúëæàò äà ïîñêúïâàò
è â ñëåäâàùèòå ìåñåöè
Òúðãîâöè îïðåäåëÿò ìÿðêàòà íà âëàñòòà çà 25 ñòîòèíêè îòñòúïêà
çà ëèòúð ãîðèâî êàòî ïîïóëèñòêà
"В този момент няма
възможност за по-ниски
цени на пазара. Цената
на колонките е оптимална.
Друг е въпросът как се
съставя тя, когато имаме
икономически субект,
който държи 80% от
пазара и се получава лек
дъмпинг." Това заяви в
ефира на БНТ Димитър
Хаджидимитров, зам.председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на
горива. По думите му
когато цената на едро е
изравнена с цената на
дребно, няма никакъв
търговски марж, а реално
се работи без никаква
печалба. Той добави, че не
очаква фалити, но изтъкна, че е възможно временно затваряне на
бензиностанции в малките

населени места.
Държавата трябва да
си влезе в ролята и да
види защо се получава
този дъмпинг. Когато има
толкова оплаквания в КЗК
и то от малки обекти, това
трябва да се провери.
Лошото е, че се работи
със заплахи. Това не са
коректни практики. Ние
сме партньори на държавата, а работим под един
стрес, под една заплаха
непрекъснато, обясни
Хаджидимитров. Той
заяви, че ситуацията на
пазара за малките търговци на горива е доста
стресираща в момента.
Хаджидимитров коментира и предложението на
правителството за компенсация от 25 стотинки
за литър гориво. По
думите му идеята е добра,
но така цялата админист-

ративна тежест се прехвърля на бизнеса. Когато
държавата реши да подпомага хората, значи да си
свърши цялата работа. Не
да натоварва бизнеса, а
да го разтоварва, категоричен бе той. Според него
мярката за 25 стотинки за
литър гориво е популистка.
Хаджидимитров опреде-

ли като спекула прогнозирането на ръста на горивата. Той подчерта обаче,
че няма как да има пониски цени, а краткосрочната прогноза е, че в
близките месеци те дори
ще се увеличават. Ако
войната приключи, тогава
ще виждаме цени под три
лева, каза още Хаджидимитров. ç

ÍÀÏ ïðåäóïðåäè
çðåëîñòíèöèòå äà ñè
ïëàòÿò çäðàâíèòå
îñèãóðîâêè,
àêî íå ðàáîòÿò
Всички ученици, които са
завършили средното си образование тази година и са
се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните
си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, съобщават от Национална агенция
за приходите. За периода от
завършване на средното до
започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки
за своя сметка в размер на
28,40 лв. месечно.
Причината за това е, че
абитуриентите не попадат в
нито една от категориите ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния
бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното ос-

Ïåòè áëîê íà ÀÅÖ „Êîçëîäóé“ ñïðÿ ðàáîòà çàðàäè íåèçïðàâíîñò
â ãåíåðàòîðà, íÿìà ïðîìÿíà â ðàäèàöèîííàòà îáñòàíîâêà
На 22 юни в 06:05 часа пети блок
на АЕЦ "Козлодуй" изключи от енергийната система на страната вследствие на неизправност в системата за
възбуждане на генератора и задействане на електрическа защита в конвенционалната, неядрена част, съобщават от атомната централа. Реакторът е спрян със сработване на аварийна защита, като всички системи
на блока са сработили в съответствие с проектните алгоритми, посочват още от централата. Няма промяна в радиационната обстановка на
площадката на АЕЦ.
За случая е била уведомена Агенцията за ядрено регулиране, каза за
БНР председателят й Цанко Бачийски: "Имало е проблем с възбуждането
на генератора, оттам пренапрежение
на секциите, които захранват приво-

дите на аварийната защита и блокът
е спрял. Няма изменение в радиационния фон, няма засегнати системи
за безопасност. Това не е инцидент,
това е събитие, което по международната скала на събитията в атомните
централи е под нулата. Подготвя се
съгласно процедурата повече инфор-

мация за нас от страна та АЕЦ и след
като я имаме, ще публикуваме и наше
съобщение в сайта на Агенцията".
"При сработване на аварийната защита се обезточват автоматично всички приводи и всички погълтители падат в активната зона на реактора. Ядрената реакция се заглушава", се посочва в информация на "Атоминфо"
по повод друго събитие по отношение на действието на механизма за
аварийна защита.
След отстраняване на причините
пети блок ще бъде включен в паралел с електроенергийната система на
страната, посочват от централата, като допълват, че Шести енергиен блок
на АЕЦ "Козлодуй" работи с пълно натоварване на мощността в съответствие с графика на Електроенергийния
системен оператор. ç

Ðàçõîäèòå çà òðóä ó íàñ ñà ïðîäúëæèëè äà ðàñòàò
â íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà
Разходите за труд в България продължават да нарастват в началото на годината, следвайки тенденцията на възходящ тренд от
края на 2021 г. Това се вижда от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) за
първото тримесечие на
2022 г. За първите три месеца на тази година общите разходи на работодателите за един отработен час
от наетите от тях лица нарастват с 12,7% спрямо
първото тримесечие на
2021 г. За сравнение, през
четвъртото тримесечие на
2021 г. общите разходи на
работодателите за един отработен час от наетите от
тях лица нараснаха с 12,1%
за година.

През януари-март тази
година разходите на работодателите за труд са стимулирани най-вече от ръстовете в индустрията, услугите и строителството. В
индустрията увеличението
е с 16%, в услугите - с
14,7%, и в строителството
- с 10,7%, показват статистическите данни.
По икономически дейности през първото тримесечие на 2022 г. най-висок
ръст на общите разходи за
труд спрямо същия период
на предходната година е
регистриран в секторите
"Административни и спомагателни дейности" - с 19,6%,
"Хотелиерство и ресторантьорство" - с 19,5%, и "Финансови и застрахователни дейности" - с 18,7%.

За първите три месеца
на годишна база разходите за възнаграждение за
един отработен час се увеличават с 12,7%, а другите
разходи (извън тези за
възнаграждения) - с 12,3%.
По икономически сектори изменението на разхо-

дите за възнаграждения
спрямо същия период на
предходната година варира от 20,1% за "Административни и спомагателни
дейности" и "Хотелиерство
и ресторантьорство" до
1,8% за "Държавно управление". ç

нование по реда на Закона
за здравното осигуряване.
В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 - за възникване на
задължение за внасяне на
здравноосигурителните вноски. Документът се подава до
25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът
за плащането на тези вноски, напомнят от НАП.
В рубриката "Здравно осигуряване" на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец
7. Формулярът се подава в
офис на НАП, по пощата с
обратна разписка, или чрез
електронната услуга на приходната агенция "Приемане на
декларация образец № 7,
Данни за възникване на задължение за внасяне на
здравноосигурителни вноски",
която е достъпна с Персонален идентификационен код
(ПИК) или КЕП.
При допуснати повече от
три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът
може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни
права и да няма достъп до
безплатни здравни услуги, напомнят от НАП. ç
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която Ви запознаваме
с любопитни факти от кооперативната история, разказващи за присъствието на кооперациите
в живота на хората. Днес ще Ви разкажем за появата на първите земеделски кооперации във Варна.

113. Първите
След Първата световна война кооперативната идея намира благоприятна почва във Варна сред земеделците, овощарите и лозарите.
Цените на виното и лозето се
покачват и това дава тласък на появата на винарските кооперации.

На 11 март 1920 г. се основава
кооперация "Димят". Тя се заражда като лозарско кооперативно сдружение, което в първите години на
своето съществуване се занимава
предимно с производството на гладък лозов материал и облагородени вкоренени лози. Силната конкуренция на общинския лозов разсадник и едрите пепиниеристи принуждава управителният съвет да
закрие лозарския отдел и от есента на 1927 г. да премине към винопроизводство.

През 1947 г. "Димят" търпи реорганизация, като дейността му
представлява изкупуване и продажба на кооперативни начала на производството на дребните варненски лозари. На 15 август 1959 г.
кооперацията, заедно с двете си винарски изби, е присъединена към
"Винпром" - Варна.
За дейността на "Димят" свидетелстват протоколни книги на общи годишни събрания, данни за
броя и движението на членовете
на кооперацията, по приемане устава на кооперацията, по сключване заеми с банки; решение за
създаване на сортов лозов разсадник; преписки по износ на грозде,

земеделски кооперации във Варна

по откриване на винарски отдел и
обзавеждане винарска изба.
През 1927 г се учредява "Пепиниерско лозарско сдружение". Складът му се намира на бул. "Мария
Луиза" №2 - срещу Военния клуб.
През 1928 г. Варненската градска община организира Първата лозаро-винарска изложба в "Юнашки
салон", която предизвиква голям интерес сред лозарите и винарите в
цяла България и е най-голямото културно събитие за годината в морската столица. Благодарение на нея
значително се засилва износът на
българско грозде в чужбина.

Около 1930 г. се създава Районна производствена Пепиниерска кооперация "Лозарска обнова" с ръководител Атанас Славов. Предметът на дейност е производство на
облагороден лозов материал.

но море", като през 1927 г. думата
"поземлена" е заменена с "производителна". Основните задачи на
кооперацията са: "да урежда демонстративен обор и демонстративно
хранене на едър и дребен млечен
добитък; обособява модерна свиневъдна станция за развитие на
свиневъдството в стопанствата на
членовете на кооперацията и за
местното население".
Подобна е и дейността в областта на птицевъдството, пчеларството и бубарството. Кооперациите
уреждат застраховката на всички
селскостопански произведения, на
инвентара и сградите. Управителните им съвети съдействат пред
Българската земеделска и кооперативна банка и другите кооперативни централи за отпускане на
крепена от Варненска популярна банка, тя си поставя за цел да създаде
по-рационална организация за събиране и продажба на гроздето, както и
да контролира износа му.
Приносът на изброените кооперации за развитието на варненското
лозарство и огромен. Той включва
внедряване на нови сортове десертни и винени лози, производство на
автентичен и висококачествен материал, осигуряващ заемането на нови площи с лозя. Кооперациите обединяват земеделските стопани от околията и защитават интересите им.
Животновъдите във Варна също
започват да се обединяват в кооперации.
През 1926 г. в града се учредява
Трудово-поземлена кооперация "Чер-

На 2 юни 1930 г. в града се появява нова лозарска кооперация за общи доставки и продажби - "Мискет".
Намира се на ул. "Цар Симеон" №27.
Първоначално кооперацията брои 109
членове и работи по устав, регистриран във Варненския окръжен съд. ПодГроздоберът във Варненско започва на Кръстовден и се превръща в традиционно събитие, известно като "бабозум". Превръща се в голям градски празник от първите винарски изби, кооперации и акционерни дружества в града. Как протича
празникът, научаваме от бр. 10 от 1 октомври
1932 г. на вестник "Варненски кореняк":
"Седмица на гроздето и гроздовия сок
в града ни се проведе от комитет в който участваха представителите на кооперациите "Мискет", "Димят", "Безалкохолната кооперация", Лозарското дружество, духовенството, училището
и въздържателните дружества.
За целта в училищата и църквите се държаха беседи за ползата от консумацията на гроздето и гроздовия сок. В събота вечерта се организира танцувална гроздова вечеринка, на коя-

изгодни кредити за развитие на стопанствата на кооператорите.
Подвижната земеделска катедра организира редовно курсове,
сказки и реферати; издава се земеделска книжнина; извършват се
различни демонстрации; раздава
се посадъчен материал, земеделски сечива и машини, както и добитък за разплод.
Дирекция "КООП медии
и реклама"

то се сервира безплатно грозде и гроздов сок.
Освен това се разлепиха и пръснаха много
афиши и позиви.
Седмицата завърши с демонстрация с музика от ученици и ученички, които носеха грозде
и плакарди", пише вестникът.
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Áúëãàðñêîòî „äà“ íà ôðåíñêîòî
ïðåäëîæåíèå ùå âçðèâè Ñêîïèå
Ìàêåäîíèÿ ìîæå ñàìà äà îòëîæè åâðîïåéñêîòî ñè áúäåùå çà íåîïðåäåëåíî âðåìå
Петьо
ЦЕКОВ
След като се появи т. нар. френско
предложение за деблокиране на пътя на
Северна Македония
към ЕС, на сцената излязоха два типа хора.
Да кръстим условно
единия тип "Слави Трифонов", т. е. тези, които не смятат, че македонците въобще съществуват, че нямат
език, а държавата им
е просто измислена. И
другия тип - "Христо
Иванов" - т. е., тези,
които смятат, че щом
нещо е френско, значи е общоевропейско,
което автоматично го
прави добро и следователно не трябва да
се
мотаем,
а
да го приемем. Нещата не стоят толкова
елементарно. Ключовият елемент във
френското предложение е един: то

та България и преговорите на Македония
с ЕС ще зависят от
това. По-ясно казва
нещата бившият македонски външен министър Никола Димитров. Той описва ситуацията така: "Въвеждането на българските искания в преговорния процес, в найважната част - "Основи", поставя съдбата
ни изцяло в ръцете на
София. "Ако тя не е
доволна от нещо (не

в Македония
всички
не харесват
френското
предложение
Там има един тип
реакции.
В България има повече типове. Има реакция тип "Румен Радев", при която също
има изразено негативно отношение към
френското предложение, а ла "Слави Три-

Иванов" - давайте да
го приемем това предложение, да свършва
тая мъка и да вървим
напред. Наскоро мернах мнение от вида:
"Айде стига сме се правили на интересни
пред Европа, щото се
знаем какви сме".
Първото, което
трябва да знае тип
"Христо Иванов", е, че
предложението
е
френско и макар да е
съгласувано на сто
места, то си остава та-

двустранни спорове
на ниво ЕС.
Че предложението
не е общоевропейско,
личи и по последните
изявления на германския канцлер Олаф
Шолц, който е готов
да предложи реформа
на принципа на единодушие при процеса
на разширяване. Идеята на Шолц е да отпадне правото на блокиране на страна
членка. Т. е. от една
страна, Макрон пред-

вкарва споровете
между България
и РС Македония
в преговорната
рамка
Това възмущава
тип "Слави Трифонов"
тъй като и на теория,
и на практика преговорите за присъединяване се водят между
ЕК и държавата кандидат, т. е. България
оставя на Европейската комисия да защищава позициите ни. В
конкретния случай
обаче нещата не стоят така. Френското
предложение предвижда нещо друго България ще продължи да има възможност да контролира
процеса.
Във френското
предложение напредъкът на РС Македония зависи от един
текст, който бе разпространен в понеделник - от протокола,
подписан между Скопие и София, който
описва конкретните
стъпки, които трябва
да измине РС Македония. Там ясно се говори за отказ от претенции за македонско малцинство в България, за общи чествания на Кирил и Методий, Климент Охридски, Наум Преславски и цар Самуил.
Дали има напредък по
тези искания ще отчи-

Досегашните двустранни форуми между България и Северна Македония не успяха да сближат позициите между двете страни.
Последният такъв се състоя в началото на май
Снимка БГНЕС

само от включването
на българите в конституцията), ние ще
стоим на едно място
или ще ни върнат".
Точно това - вкарването на двустранните спорове в преговорната рамка - взривява и македонските
националисти опозиционери - за тях, щом
българските искания
са вкарани в преговорния процес, значи
България е победила
и предстои "бугаризация" на Македония.
Управляващите в Скопие също имат проблем с това - премиерът Димитър Ковачевски многократно говореше, че "двустранните въпроси не могат
да бъдат част от рамката за преговори с
ЕС". Т. е. за Македония френското предложение означава едно - Европа възприема исканията на българите и сега Скопие
още по-трудно ще защитава своите "червени линии" в преговорите. Ако пренебрегнем нюансите, оказва
се, че

фонов", но с отчитане на старанието, което французите са положили. Общо взето,
тип "Радев" изживява
развитие и критиките
му не са по същество
- към френското предложение, а са критики към правителството - защо то не е излязло с българско
предложение... Има и
реакция от типа
"френското предложение е лошо, тъй като
в него има само едно
искане - за вкарването на българите в македонската конституция и нищо друго". Това е реакция на хора, които или не са
чели френското предложение, или са го
минали по диагонал.
Има и напълно логични критики, но не към
френското предложение, а към протокола,
който е подписан от
външните министри в този протокол не са
залегнали всички български искания, гласувани от парламента
ни през 2019 г.
И така стигаме до
реакцията тип "Христо

кова. Логиката: Франция председателства
ЕС, значи това европейско предложение
не е много чисто, понеже най-голямата
съпротива срещу предложението не идва от
България и Македония,
а от ЕС.
Проблемът за Европа в това предложение е същият, който е и за двете балкански страни - издигането на двустранни
спорове на европейско ниво.
На практика

френското
предложение
усложнява
процеса на
разширяване
не само за страните
кандидатки, но и за
самия ЕС - не само че
ще се отварят и затварят глави, но ще се
регулират и балкански отношения. Това е
опасен прецедент за
Европа. Германия и
Австрия вече публично се противопоставиха на извеждането на

лага на Македония и
България да побързат
и да се разберат, а от
друга, Шолц казва, че
цялата тази работа ще
мине през отложена
във времето реформа
в ЕС.
От трета, четвърта
и пета страна - не бива да се забравя, че
цялото действие върви на фона на войната в Украйна и дебата
за нейното кандидатчленство. Факт е, че
Западните Балкани са
в чакалнята от десетилетие и ако сега бъдат
заобиколени, би трябвало Европа да им
дължи малко по-ясно
обяснение и доста поясна перспектива.
Разбира се, ЕС може да модернизира
своите структури и
процеса на вземане
на решения и докато
комисията преговаря
със Скопие. Важното
тук е изказването на
Шолц: "Няма да е възможно да се решава
всичко, което се решава днес с единодушие, да се решава с
единодушие и в бъдеще", т.е. България и

Македония са притиснати - да действат сега, или да чакат реформата на Шолц. Ако
не приеме френското
предложение, България може да загуби
правото си на вето.
Ако изчака реформата на Шолц,

Македония може
сама да отложи
европейското си
бъдеще за
неопределено
време
Важно е да се отбележи нещо друго френското предложение не решава нищо
бързо и френското
председателство е изпуснато като срокове.
Първо, на 23 юни има
среща на върха между лидерите на Западните Балкани и ЕС.
Официалният скрининг на процеса, който предхожда преговорите, по план трябва
да започне на 15 юли.
След това би трябвало да бъдат направени промените в македонската конституция,
а след тях да се проведе Междуправителствена конференция
за присъединяването
на РС Македония - и
това е официалното
откриване на преговорите. От този тайминг
лесно става ясно, че
нито ние, нито Македония сме готови с отговора си за френското предложение, а Македония съвсем не е
готова да си промени
конституцията - няма
мнозинство за това в
Скопие.
На този етап официална Македония заяви, че чака първо
какво ще кажат бълг а р и т е . Го л е м и я т
проблем за Скопие
ще настане, ако българите кажат "да". Тогава кризисната ситуация в България ще
стане съвсем трудна
за овладяване, но политическата ситуация
в Скопие ще се превърне в неспасяема.
Лошата новина във
всичко това е, че макар и добро, френското предложение се
разминава с настроенията от двете страни
на границата - нито политическите лидери,
нито обществото са готови за бърз компромис в името на общото бъдеще.
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Ако руската "специална военна операция" внезапно се превърне във война,
светлините в цяла Европа ще замръкнат, домовете ще започнат да замръзват
"Ожесточеността на
конфронтацията в Украйна
показва, че говорим за
нещо много повече от това
каква ще е съдбата на
режима в Киев. Архитектурата на целия световен ред
е заложена на карта."
Сергей Наришкин, директор на външното разузнаване на Русия.
Ето ви едно разсъждение за "резервната валута": Всеки щатски долар е
чек, изписан върху сметка,
която е надвишена с 30
трилиона долара.
Вярно е. "Пълната вяра
и доверие" в Министерството на финансите на
САЩ до голяма степен е
мит, вкаран в институционална рамка, която почива
върху основа от чист
пясък. Всъщност американският долар не си струва
хартията, на която е отпечатан; това е IOU (запис
на заповед), която вършее
из океан от червено мастило. Единственото нещо,
което предпазва долара да
изчезне в пространството,
е доверието на лековерни
хора, които продължават да
го приемат като законно
платежно средство.
Но защо хората продължават да вярват в долара,
когато недостатъците му са
известни на всички? В
крайна сметка американският национален дълг от
30 трилиона долара едва
ли е тайна, нито пък
допълнителните 9 трилиона долара, които са натрупани в баланса на Борда
на Федералния резерв.
Това е скрит дълг, за който
американският народ
изобщо не знае, но все
пак е отговорен за него.
За да отговорим на този
въпрос, трябва да разгледаме как всъщност работи
системата и как доларът се
поддържа от многобройните институции, създадени
след Втората световна
война. Тези институции
осигуряват среда за провеждане на най-дългата и
крещяща измама в историята, размяна на висококачествени произведени
стоки, суровини и тежък
труд срещу листчета зелена
хартия с мъртви президенти върху тях. Човек може
само да се чуди на гениалността на

елита, който измисли тази измама и
след това я наложи
на масите,
без да избухне протест.
Разбира се, системата е
придружена от различни
механизми за прилагане,
които бързо премахват

всеки, който се опитва или
да се освободи от долара,
или, Бог да ни е на помощ, да създаде изцяло
алтернативна система.
(Спомняме си за Саддам
Хюсеин и Муамар Кадафи.) Но фактът е - освен
институционалната рамка
и безмилостното унищожаване на противниците на
долара - няма причина
човечеството да остане
приковано към валута,
която е заровена под
планина от дългове и
чиято реалната стойност е
практически непознаваема.
Но невинаги е било
така. Имаше време, когато
доларът беше най-силната
валута в света и заслужаваше мястото си на върха.
След Първата световна
война САЩ бяха "притежател на по-голямата част от
световното злато", поради
което международна делегация "реши, че световните
валути вече няма да бъдат
свързани със златото, а
могат да бъдат обвързани с
щатския долар, "защото
зелените пари бяха сами по
себе си свързани със златото". Ето още по темата в
Investopedia:
"Споразумението стана
известно като Споразумението от Бретън Уудс. То
установи властта на централните банки, които ще
поддържат фиксирани
обменни курсове между
своите валути и долара.
От своя страна Съединените щати биха изкупили
щатски долари за злато
при поискване...
Американският долар
беше официално коронован като световна резервна валута и беше подкрепен от най-големите
златни резерви в света
благодарение на Споразумението от Бретън Уудс.
Вместо златни резерви,
други страни натрупаха
резерви от щатски долари.
Имайки нужда от място,
където да съхраняват
своите долари, страните
започнаха да купуват
ценни книжа на САЩ,
които смятаха за безопас-

но съхранение на пари.
Търсенето на държавни
ценни книжа, съчетано с
дефицитните разходи,
необходими за финансиране на Виетнамската война
и вътрешните програми на
Великото общество, накараха Съединените щати да
наводнят пазара с книжни
пари.
Търсенето на злато беше
такова, че президентът
Ричард Никсън беше
принуден да се намеси и да
премахне връзката между
долара и златото, което
доведе до съществуващите
днес плаващи обменни
курсове. Въпреки че е
имало периоди на стагфлация, която се определя като
висока инфлация и висока
безработица, щатският
долар остава световна
резервна валута." ("Как
щатският долар се превърна в световната резервна
валута", Investopedia)
Но сега златото е изчезнало и това, което е останало, е димяща купчина
дългове. И така, как, по
дяволите, доларът е успял
да запази статута си на
водеща световна валута?
Поддръжниците на
доларовата система ще ви
кажат, че тя има нещо
общо с "размера и силата
на американската икономика и господството на
финансовите пазари на
САЩ". Но това е глупост.
Истината е, че статутът
на резервната валута няма
нищо общо с "размера и
силата" на американската
постиндустриална, ориентирана към услугите,
задвижвана от балон
икономика от Третия свят.
Нито пък има нещо общо
с предполагаемата

безопасност на
американските
съкровищни облигации", които - наред
с долара - са найголямата измама
тип "Понци"
за всички времена. (Схемата, кръстена на итали-

анския бизнесмен Чарлз
Понци, кара жертвите да
вярват, че печалбите
идват от законна бизнес
дейност - например продажба на продукти или
успешни инвестиции, и не
знаят, че други инвеститори са източник на средствата - б. п.)
Истинската причина
доларът да остане водеща
валута в света е заради
картелизирането на централното банкиране. Западните централни банки са
де факто монопол, управляван от малка завера от
взаимнокръстосващи се
потайни хранители, които
координират и сговорничат по паричната политика, за да запазят своята
маниакална смъртна
хватка върху финансовите
пазари и глобалната
икономика. Това е парична
мафия и - както е казал
Джордж Карлин: "Ти и аз
не сме в нея. Ти и аз не
сме в големия клуб". В
крайна сметка: безмилостното манипулиране на
лихвените проценти,
насоките за напредък и
количественото облекчаване (QE) е това, което
поддържа долара на неговото високо, но незаслужено място.
Но всичко това е на
път да се промени изцяло
заради безразсъдната
външна политика на
Байдън, която принуждава
критични играчи в глобалната икономика да създадат своя собствена конкурентна система. Това е
истинска трагедия за

Запада, който се радва на
век на непрекъснато
извличане на богатства от
развиващия се свят. Сега
- поради икономическите
санкции срещу Русия - се
появява изцяло нов ред,
при който доларът ще бъде
заместен с националните
валути (обработени чрез
независима система за
финансови решения) в
двустранни търговски
сделки, докато - по-късно
тази година - Русия стартира обменна търгувана
валута, обезпечена със
стоки, която ще се използва от търговски партньори
в Азия и Африка. Кражбата от Вашингтон на руските чуждестранни резерви
през април засили сегашния процес, който беше
допълнително ускорен от
изолацията на Русия от
външните пазари. Накратко, икономическите санкции и бойкотите на САЩ
разшириха бездоларовата
зона в голяма степен и
наложиха създаването на
нов паричен ред.
Колко тъпо е това? В
продължение на десетилетия САЩ извършват
измама, с която обменят
своята измислена валута
за неща с истинска стойност (нефт, промишлени
стоки и работна ръка). Но
сега екипът на Байдън
напълно премахна тази
система и раздели света
на враждуващи лагери.
Но защо?
Да накаже Русия, това
ли е?
Да, това е.
Но ако случаят е такъв,
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не трябва ли да се опитаме да разберем дали санкциите действително работят или не, преди да
променим безразсъдно
системата?
Твърде късно е за това.
Войната срещу Русия
започна и първите резултати вече се появяват.
Само вижте начина, по
който унищожихме руската
валута, рублата. Това е
шокиращо! Ето част от
статия в CBS:

"Руската рубла е
най-добре представящата се валута в
света тази година...
Два месеца след като
стойността на рублата
падна до по-малко от един
щатски цент на фона на
най-бързите и най-строги
икономически санкции в
съвременната история,
руската валута направи
зашеметяващ обрат. От
януари рублата скочи с
40% спрямо долара.
Обикновено една страна, изправена пред международни санкции и голям
военен конфликт, ще бъде
свидетел на отлив на
инвеститори и постоянно
изтичащ капитал, което
ще доведе до спад на
валутата й...
Устойчивостта на
рублата означава, че
Русия е частично изолирана от наказателните икономически санкции, наложени от западните държави след нейното нахлуване
в Украйна..." ("Руската
рубла е най-силната
валута в света тази година", CBS News)"
Ха? Искате да кажете,
че атаката срещу рублата
все пак не проработи?
Сигурно изглежда така.
Но това не означава, че
санкциите са провал. О,
не. Само като погледнете
ефекта, който са имали
върху руските стоки. Броят
на експортните фактури
намалява, нали? Ето още
нещо от CBS:
"Понастоящем цените
на суровините са до небесата и въпреки че има
спад в обема на руския
износ поради ембаргото и
санкциите, увеличението
на цените на суровините
повече от всякога компенсира тези спадове", казва
Татяна Орлова, водещ
икономист за развиващите
се пазари в Оксфордска
икономика.
Русия привлича близо
20 милиарда долара на
месец от износ на енергия.
От края на март много
чуждестранни купувачи се
съобразиха с искането да
плащат за енергия в
рубли, повишавайки
стойността на валутата.
("Руската рубла е най-

силната валута в света
тази година", CBS News)
Шегувате се, нали?
Искате да кажете, че
рублата расте и Путин
печели повече пари срещу
стоки от всякога?
Да, и това е същата
сделка с търговския излишък на Русия. Разгледайте
този откъс от статия в The
Economist:
"Руският износ... се
задържа изненадващо
добре, включително този,
насочен към Запад. Санкциите позволяват продажбата на петрол и газ на
по-голямата част от света
да продължи непрекъснато.
А скокът в цените на
енергията допълнително
увеличи приходите.
В резултат на това
анализаторите очакват
търговският излишък на
Русия да достигне рекордни нива през следващите

Русия ще падне само с
19% тази година, казва
Лиъм Пийч от Capital
Economics, консултант.
Пълното въздействие на
тези санкции ще се почувства едва в началото на
2023 г. - до този момент
Путин ще натрупа милиарди, за да финансира
войната си." ("Русия е на
път за рекорден търговски
излишък", The Economist)
Позволете ми да изясня
това: санкциите всъщност
вредят на САЩ и помагат
на Русия, така че експертите смятат, че трябва да
наложим повече санкции?
Това ли е?
Точно това е. Сега, след
като се простреляхме в
крака, експертите смятат,
че би било разумно да
простреляме и другия.
Аз ли съм единственият, който е поразен от
лудостта на тази полити-

Междувременно цените
на енергията в ЕС и
Америка скочиха до връхни точки от 40 години.
Виждате ли колко
контрапродуктивна е тази
политика?
ЕС потъва в рецесия,
линиите за доставка са
сериозно нарушени, недостигът на храна непрекъснато се увеличава, а
цените на газа и петрола
са безкрайни. По всички
обективни стандарти

месеци. IIF смята, че през
2022 г. излишъкът по
текущата сметка, който
включва търговията и
някои финансови потоци,
може да достигне 250
милиарда долара (15% от
миналогодишния БВП),
повече от два пъти над
120 милиарда долара,
регистрирани през 2021 г.
Това, че санкциите засилиха руския търговски излишък и по този начин
помогнаха за финансирането на войната, е разочароващо, казва г-н Вистесен. Г-жа Рибакова смята,
че ефикасността на финансовите санкции може да е
достигнала своите граници. Следва решение за
затягане на търговските
санкции.
Но вземането на подобни мерки може да отнеме
време, за да влязат в сила.
Дори ако ЕС приеме
предложението си за
забрана на руския петрол,
ембаргото ще се прилага
толкова бавно, че вносът
на петрол от блока от

ка? Вижте този клип от
статия в RT:
"Русия може да спечели
рекордните 100 милиарда
долара от продажбите на
газ за европейските страни през 2022 г. поради
рязкото покачване на
цените на енергията,
съобщи тази седмица
френският вестник Les
Echos, позовавайки се на
анализатори на Citibank.
Според вестника прогнозните приходи от продажби на газ ще бъдат
почти два пъти повече от
миналата година. Анализът не взема предвид
печалбите от продажбата
на други руски стоки като
петрол, въглища и други
минерали.
Les Echos съобщава, че
въпреки санкциите и
предупрежденията за
широкомащабно ембарго
върху руската енергия, 27те страни от ЕС продължават да изпращат приблизително 200 милиона
долара на ден на "Газпром" ("Прогнозира се

санкциите не само се
провалиха, но имаха
ефектен обратен ефект. Не
могат ли хората от Байдън
да видят щетите, които
нанасят? Напълно ли са
откъснати от реалността?
Представете си, ако
украинците използват
новата артилерийска
установка на Байдън
(HIMARS) за обстрел на
градове в Русия? Тогава
какво?
Тогава Путин хвърля
ръкавиците и незабавно
спира потока на въглеводороди към Европа. Това
ще се случи, ако Вашингтон продължи да ескалира.
Можете да заложите на
това. Ако руската "специална военна операция"
внезапно се превърне във
война, светлините в цяла
Европа ще замръкнат,
домовете ще започнат да
замръзват, фабриките ще
замлъкнат и континентът
ще се плъзне стремглаво в
продължителна и болезнена депресия.
Някой във Вашингтон

приходите от руски газ да
достигнат нови върхове",
RT)
Така че

приходите от продажби на газ и
петрол буквално
наводняват хазната
на Москва, както
никога досега.

мисли ли за тези неща
или всички са толкова
опиянени от собствените
си изрезки в пресата, че
напълно са загубили
връзка с реалността?
Ето още от статия в RT:
"Въпреки че колективният Запад продължава да
настоява - против цялата
видима реалност - че
конфликтът в Украйна
върви добре за Киев,
големите медии стават все
по-неспокойни от ситуацията на икономическия
фронт. Все повече и повече наблюдатели признават,
че ембаргото, наложено от
САЩ и техните съюзници,
не смазва руската икономика, както първоначално
беше замислено, а поскоро тяхната собствена..."
"Русия печели икономическата война", заяви в
четвъртък икономическият
редактор на "Гардиън"
Лари Елиът. "Изминаха
три месеца, откакто Западът започна икономическата си война срещу Русия и
тя не върви по план.
Напротив, нещата наистина вървят много зле",
написа той...
В есе от 30 май колумнистът на Guardian Саймън
Дженкинс също каза, че
ембаргото се е провалило...
Както Дженкинс посочва, санкциите всъщност
повишиха цената на
руския износ като петрол
и зърно - по този начин
обогатиха, а не обедниха
Москва, като същевременно оставиха европейците
без газ, а африканците
останаха без храна. ("Тъй
като санкциите не работят
и напредването на Русия
продължава, западните
медии променят мелодията
си за Украйна", RT)
Схванахте ли тази част
за "Русия печели икономическата война"? Какво
според вас означава това
на практика?
Означава ли това, че
неуспешният опит на
Вашингтон да запази
глобалната си хегемония
чрез "отслабване" на Русия
всъщност поставя огромни
натоварвания върху Трансатлантическия алианс и
НАТО, което ще предизвика повторно калибриране
на отношенията, водещо
до предизвикателно отхвърляне на "базираната на
правила система".
Това ли означава?
Ще се раздели ли
Европа с Вашингтон и ще
остави ли САЩ да потъват под океана от червено
мастило за 30 трилиона
долара?
Да, точно това означава.
Майк УИТНИ

Превод за "Гласове":
Георги Ванчев
Източник: unz.com
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Проф. Минчо МИНЧЕВ
Като направим равносметка от войната на САЩ и
Европа против Русия, лесно
ще забележим, че Източна
Европа вече се задъхва от
наказанията срещу Русия. Изключение прави Полша. Днес
тази немалка за европейските мащаби страна е горд член
на Европейския съюз и НАТО, за което получи почти 300
млрд. евро - повече от всички други, присъединили се
към ЕС източноевропейски
страни, взети заедно.
Това сне от дневния ред
на полската политика омразата към Германия и тя започна да се разглежда като
добър партньор. Но идилията взе да отминава. Преди
няколко години Полша предяви претенции към Германия за компенсации за нанесените й вреди през Втората световна война, въпреки че този проблем отдавна
е решен.
Сега, на фона на специалната военна операция на
Русия в Украйна Полша рязко активизира добре познатите за нейния елит мегаломански великодържавнически настроения, характерни
за периода между Първата
и Втората световна война,
които завършиха с трагични за полския народ последици. Няма съмнение, че идните месеци ще сме свидетели на разгарящата се русофобия на полския политически елит.
Вече почти три десетилетия тази омраза се подклажда в полското общество и
благодарение на нея започна пренаписването на историята в изключително агресивен антируски дух. Няма
събитие в сложната обща
история на двете страни, което да не се преиначава и
от което да не се произведе антируски пропаганден
продукт. Последният израз
на ненавист е решението да
бъдат унищожени всички паметници на Съветската армия на територията на страната. При това - със специален закон!
Какво за нас, българите,
означава това? За да се отговори на този въпрос, на
събитията трябва да се гледа както геополитически, така и в историческа дълбочина. Според полските историци и политолози съвременна Полша е косвено, но
силно повлияна дори от събития на далечното минало.
Полша е страна с велико минало, която се появява на историческата сцена
в началото на Х век. Нейният разцвет настъпва през
ХIV- ХVII в. - тогава, когато
източната й съседка - Русия,
е овладяна от несекващи
размирици и когато залязва Второто българско царство. В тези два века и поло-

вина Полша има първостепенно значение за Централна и Източна Европа. Тогава тя владее земи, които
днес са част от Беларус, Украйна, Хърватия, Словакия
и Унгария. По това време
Полша застава начело на голяма християнска коалиция
срещу нашествието на османските турци в Европа.
Връхна точка на тази епоха
е създаването през 1569 г.
на единна държава, състояща се от Кралство Полша и
Великото княжество Литва,
наречена Речпосполита. Това е многонационална държава, която е проектирана
да стане ядро на обединените западни и източни славянски територии от Ниса да
Волга и от Балтика до Черно море. Грандиозен проект,
но основан на две непримирими християнски фракции и затова неосъществим
за времето си.
В началото на своето съществуване тази държава
жъне и големи военни успехи. Нейните войски водят
между 1604-1618 г. осем войни с Русия и два пъти завземат Москва. Побеждават
и мощната тогава шведска
държава. С началото на 30годишната война в Европа
обаче започва нейният упадък. А след края на тази вой-

"Поляци, не издевателствайте над историята" - с такъв призив граждани
в Калининград се обърнаха към съседите си пред консулството
на Полша в града

но - полско-руски отношения.
След Първата световна
война и след Октомврийската революция за Полша започва нов исторически период - вече на възстановената
свободна полска държава. Току-що създадената национална полска войска се възползва от катастрофалното положение на Съветска Русия
и завзема обширни територии от Беларус и Украйна, където полското население е в
абсолютно малцинство. През
1920 г. започва съветско-полската война, която Полша печели. Следват събития, за които поляците не обичат да си
спомнят - първото масово
унищожение на пленници над 80 хил. пленени съветски
воини са оставени да умрат
от глад в пленническия ла-

Поредният паметник на съветските воини в Полша е разрушен

на, завършила без победител през 1648 г., Полша, оказала се между две силни и
религиозно враждебни държави - Прусия и Русия, започва да запада. И така до
първото разделяне на победената Речпосполита между Прусия, Русия и Австрия
през 1772 г.
Всъщност от средата на
ХVIII век Полша постепенно
е лишавана от държавен суверенитет. През 1793 г. следва нова подялба - този път
между Прусия и Русия. През
1795 г. Полша е разделена
за трети път, с което е сложен край на Речпосполита.
Поделят си я и напълно я
подчиняват Русия, Прусия и
Австрия. След Наполеоновите войни, от 1815 г. до 1920 г.
се проточва стогодишна епоха на Европа без Полша, на
враждебни полско-немски,
полско-австрийски и особе-

гер. В това отношение нацистка Германия изостава от
свободна Полша с цели 20
години.
Тогава във Варшава възкръсва мечтата за Велика
Полша от Балтика до Черно
море. Тази цел определя характера на полската външна
политика между двете световни войни, като много надежди се възлагат на помощта
на нацистка Германия. Първият значим външнополитически акт на хитлеристката
власт е подписването още
през януари 1934 г. на Пакт
за приятелство, сътрудничество и ненападение с Полша.
Заслепен от традиционната
си ненавист към всичко руско, политическият елит на
Полша намира в нацистка
Германия свой мощен съюзник срещу Съветския съюз.
Връхна точка в тези приятелски отношения е присъеди-

няването на чешката област
Тешин към Полша след разпадането на Чехословакия по
силата на Мюнхенския сговор от септември 1938 г. По
този повод Чърчил нарича
Полша "хиената на Европа".
Но броени дни след окончателното окупиране на Чехословакия Германия рязко променя своето поведение към
Полша - тя става следващият прицел на немската експанзия на Изток.
Полско-съветските отношения остават изключително сложни през всички години на Втората световна
война. Тогава създаденото в
Лондон полско емигрантско
правителство се проявява
крайно враждебно към
СССР. В окупирана Полша
то създава своя армия - Армия крайова. От началото до
края на войната тя бе не
просто националноекстремистка, но и подчертано антисемитска. Сега, след откриването на огромен масив
архивни документи, става
ясно, че най-радикалните
полски антисемити по нищо
не са отстъпвали на нацистките. Не са малко поляците, които са били охранители в нацистките концентрационни лагери на смъртта.
През военните години се
проявява вечното раздвоение на поляците. Левите,
приятелски настроени към
Съветския съюз народни сили създадоха друга, своя националноосвободителна армия - Армия людова. Така в
състава и на британската,
и на Червената армия воюват десетки хиляди поляци.
Справедливостта изисква
да се отбележи, че своя принос в освобождението на
Полша имаха както воюващите в Червената армия, така и в състава на армиите
на САЩ и Великобритания
полски патриоти антифашисти - общо 550 хиляди бойци.
Те, както бе казал Сталин,
отвоюваха свободата на своята родина. Но не бива да
се забравя, че за това освобождение на изстрадалия
братски народ Червената армия заплати с живота на 600
хил. свои войници. Днес обаче крайнодясното правителство на Полша руши със садистично удоволствие паметниците точно на тези жертви. Също така не трябва да

се забравя още един факт,
който полската десница
предпочита да отминава с
мълчание - наличието на още
една - трета Полша. Тази, от
която се набираха войници,
воюващи на страната на нацистка Германия. А те не бяха никак малко: общо 945 хиляди - почти един милион
полски граждани, са служили във Вермахта и дори в
СС. На Източния фронт те
са 630 хиляди, а на Западния - 315 хиляди. И още един
интересен факт: благодарение на застъпничеството на
СССР и лично на Сталин отношението към Полша след
войната е като към мощна
антифашистка сила, дала
много жертви в борбата срещу нацизма.
По време на войната и
след нея т. нар. полски въпрос стои неизменно в центъра на вниманието на срещите на лидерите на САЩ,
СССР и Великобритания. Така, ако на конференцията на
"тримата големи" в Техеран
през 1943 г. на "полския въпрос" е било отделено едно
заседание, то на срещата в
Ялта през 1945 г. той вече
се е разглеждал на всичките осем заседания. "Въпросът" не слиза от дневния ред
и на Потсдамската конференция. Позицията на СССР
за Полша, изразявана и на
трите срещи е ясна и категорична - Москва е заинтересована следвоенна Полша да бъде силна, териториално уголемена и да събере в новите си граници
възможно най-голяма част
от полския народ.
След всичко преживяно,
след стотиците хиляди жертви на съветските воини,
след неимоверните дипломатически усилия и накрая
след цялата неоценима помощ на Москва за възраждането на следвоенна Полша днес съвременната полска държава отвръща с истеричен изблик на русофобия, достигаща немислимите предели на военно противопоставяне. Ярък пример
и символ на тази невъздържана омраза е завършващото вече варварско и демонстративно унищожение на
паметниците на загиналите
за свободата и независимостта на над 600-те хиляди
съветски воини.
Този безсрамен и подъл
акт дълго ще трови отношенията между двете славянски страни и това в никакъв
случай няма да е в полза на
съвременното полско общество. Омразата никога не е водела никого до нищо добро.
А в исторически аспект никоя държава не е печелила
от антируската си политика.
В този смисъл днес, както никога, е полезно да си припомним тезата, че историята
не е учител, а надзирател,
който наказва всеки, пренебрегнал нейните уроци.
(С големи съкращения)
Страницата подготви
Светлана МИХОВА,
в. „Русия днес Россия сегодня“
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Снимки Интернет
Китайският президент Си Цзинпин призова в сряда за
солидарност и сътрудничество в подкрепа на глобалното
икономическо възстановяване, застрашено от коронавирусната пандемия и предизвикателствата за сигурността,
като в същото време разкритикува санкциите, които
според него ще доведат само до бедствие. "Кризата в
Украйна е сигнал за тревога за света", заяви китайският
президент по време на церемонията по откриването на
Бизнес форум на БРИКС (BRICS) чрез видео връзка.
Държавите от БРИКС са Бразилия, Русия, Индия, Китай и
Южна Африка. Според Си Цзинпин "фактите за пореден
път доказаха, че икономическите санкции са нож с две
остриета и в крайна сметка ще навредят на световната
икономика". Той призова за по-силна координация на
макроикономическата политика, за да се предотврати
забавяне и дори прекъсване на глобалното възстановяване, като добави, че големите развити държави трябва
да приемат "отговорни" икономически политики. Си
Цзинпин също така посочи, че Китай работи за подобряване на своята отвореност към външния свят и приветства всички чуждестранни инвестиции, които биха
подпомогнали развитието на страната.

Íàêðàòêî
Швейцарското

правителство узакони вчера употребата на канабис за медицински цели. Това ще улесни от 1 август достъпа на пациенти до канабиса, тъй
като вече няма нужда от властите
да бъде искано специално разрешение за неговото предписване. Здравните власти на Швейцария са на мнение, че новата уредба ще облагодетелства хиляди хора. Става дума найвече за болни от рак или множествена склероза, чиито страдания могат да бъдат облекчени благодарение на употребата на канабиса.

Президентът на САЩ

Ðóñèÿ îáåùà „ïðàêòè÷åñêè“ îòãîâîð
íà îãðàíè÷åíèÿòà íà Ëèòâà
Êàäèðîâ: Ñêîðî Ëèñè÷àíñê ùå áúäå îáñàäåí è ùå áúäå èç÷èñòåí
îò „áàíäåðîâñêè îêóïàòîðè“
Отговорът на Москва
на решението на Литва да
наложи забрана на транзита на стоки, които
попадат в санкционния
списък на ЕС, до руския
ексклав Калининград няма
да бъде единствено дипломатически, но и от практическо естество. Това
заяви говорителят на
руското външно министерство Мария Захарова,
предаде БВР.
"Един от основните
въпроси беше дали отговорът ще е единствено от
дипломатическо естество.
Отговорът: не. Отговорът
няма да бъде дипломатически, а по-скоро практически. Какъв ще бъде той
и кога ще настъпи, зависи
на първо място от нуждата от промяна на предприетите стъпки, за което
са уведомени ЕС и Литва.
Ако това не се случи,
отговорът ще бъде приложен", каза Захарова. Тя не
разясни какви точни
практически мерки планира Москва срещу Литва.
Калининград е свързан
с Русия посредством жп
мрежа през Литва, която
е член на Евросъюза и
НАТО. Литва уведоми

Калининградска област, че
от 18 юни забранява
транзита на стоки, предмет на санкции на ЕС:
строителни материали,
метал, дърво, цимент,
торове, алкохол, хайвер и
някои други категории,
които общо представляват
около 50% от целия транзит до региона.
Губернаторът на ексклава Антон Алиханов
подчерта, че фериботният
комплекс на Калининградска област ще се справи
с новия обем товари.
Транспортирането на
нефтопродукти до региона
през Литва продължава,
като транзитът им не е
ограничен до 10 август.
Кремъл нарече решението на литовските власти
незаконно и безпрецедентно. От там подчертаха,
че тази ситуация изисква
задълбочен анализ, който
ще бъде направен в
следващите няколко дни,
след което ще бъдат
предприети ответни мерки.
"В най-близко време
ще чуете съобщение, че
Лисичанск е обсаден и че
е започнало изчистването
на територията му от

Земетресение с магнитуд 6 разлюля вчера рано
сутринта Югоизточен Афганистан, съобщи
Германският изследователски център за геонауки
(GFZ). Трусът е станал на дълбочина 10 км, а
епицентърът му е близо до границата с Пакистан,
посочва центърът. Загинали са най-малко 1000
души, ранените са 1500. Според Европейскосредиземноморския сеизмологичен център
земетресението е било със сила 5,8. Съгласно
неговите данни епицентърът е бил на 42 км
югозападно от Хост, град с близо 100 000
жители, а огнището - на дълбочина 30 км. АП
отбелязва, че в гъсто населения район на труса
сградите са с некачествено строителство и често
има свлачища. След като талибаните поеха
властта в Афганистан след изтеглянето на
американските военни миналата година, всички
международни хуманитарни агенции напускаха
страната, което усложнява спасителната операция. В изявление на външното министерство в
Кабул се казва, че Афганистан ще приветства
международна помощ.

Официалният представител на руското външно министерство
Мария Захарова каза, че Литва действа агресивно с решението за
Калининград и е надхвърлила недружелюбните линии. Според нея
Вилнюс трябва да разбере, че оценката на Москва за подобни
действия като враждебни означава, че сега "не е време за преговори". Руското външно министерство подчерта, че Русия си запазва
правото да защитава националните си интереси, ако ограниченията
не бъдат премахнати.

бандаровските окупатори",
написа чеченският лидер
Рамзан Кадиров в своя
Телеграм канал. По-рано
стана известно, че руската армия се е приближила
плътно до града. От
милицията на т. нар.
Луганска народна република (ЛНР) също отбелязват, че вече е създадено
оперативно обкръжение, а
командването взима
решение дали има необхо-

димост от физическо
обкръжение на украинските сили.
Според РИА "Новости"
в Северодонецк украинските войски са претърпели критични загуби и се
оттеглят към Лисичанск, а
в Святогорск, който се
намира западно от Северодонецк, украинската
групировка е загубила
контрол над по-голямата
част от града. ç

Джо Байдън възнамерява временно
да отмени федералния данък върху
горивата заради рекордните цени на
бензина в страната, пише в. "Уолтстрийт джъръл". По данни на Американската автомобилна асоциация, която следи цените на повече от 60
000 бензиностанции в страната,
средната цена на галон обикновен
бензин е 4,97 долара. Решението
за временно премахване на таксата
от 18,4 цента за галон (3,785 л)
гориво ще трябва да бъде одобрено
от Конгреса, така че, както отбелязва вестникът, подобна мярка от страна на Байдън изглежда "предимно
символична".

Членовете

на канадския парламент ще получат
паник бутони, с които да се свързват мигновено с полицията при
спешни случаи. Мярката се предприема заради нарастващия тормоз,
сплашване и заплахи за физическа
саморазправа срещу някои от тях.
Този ход беше обявен от министъра
на обществената безопасност Марко Мендичино, който също е получавал смъртни заплахи. Канадските
депутати са били заплашвани на улицата, а миналата година премиерът
Джъстин Трюдо беше замерян с камъни. На депутатите също така се
предлагат камери, аларми и други
мерки за сигурност, които да бъдат
инсталирани в домовете им, както и
обучение за това как да намалят напрежението в потенциално опасни и
придружени с насилие ситуации.

Тежки наводнения

в Южен Китай принудиха десетки хиляди да се евакуират, очакват се още
дъждове, съобщи АП. Части от производствения център Гуандун отмениха учебните занятия, работата в
офиси и спряха обществения транспорт, на фона на покачването на
водите и заплахата от свличане на
земни маси. В съседната провинция
Цзянси бяха нанесени щети на домовете на близо 500 000 души.
Приблизително същият брой бяха засегнати в Гуандун, предимно в градовете Шаогуан, Хейюан и Мейчжоу.
Проливните дъждове срина пътища
в някои части на градовете и отнесоха къщи, превозни средства и посеви, а през идните дни се очакват
още дъждове. В неделя китайските
власти издадоха първата за годината червена тревога, най-тежката степен на тревога, за опасност от потоци вода в планините. Китай често
се изправя пред наводнения през
летните месеци, най-често в централните и южни райони. В някои
райони обаче наводненията тази година са най-тежките от десетилетия
насам.

Бившата мис Бразилия

Глейси Кореа е починала от спиране на сърдечната дейност и липса
на кислород в мозъка, причинена
от кръвоизлив. Уточнява се, че причината за смъртта е усложнение след
операция на сливиците преди два
месеца. Пет дни след операцията момичето получава обилно кървене и
спиране на сърдечната дейност. В
болницата, в която е настанена, тя
изпада в кома и не идва в съзнание
до деня на смъртта си. Семейството
на починалата подава сигнал в полицията, в който се твърди, че лекарите, извършили операцията, и персоналът на болницата, в която е приета, са проявили небрежност, след
като състоянието й се е влошило.
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Êîçìèí Ìîöè ãîòîâ äà ñå çàâúðíå
íà òåðåíà çà Äèíàìî (Áóêóðåù)

Íàêðàòêî
Арда (Кърджали)
се наложи с 2:0

над Септември (София) в контрола.
Срещата се игра на
стадиона в Симитли,
а и двата гола за
успеха бяха дело на
Тонислав Йорданов в
7-мата и 58-мата
минута. За футболистите на Александър
Тунчев това бе трета
контрола, като те
имат две победи и
1 равенство. Защита
на Арда все още няма
допуснат гол. Следващата среща от подготовката на състава от
Кърджали е на 27 юни
срещу Славия.

Техническият директор на Лудогорец може да облече
екипа на румънския тим и да играе в четвърта лига
Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци изрази готовност да се завърне на терена и да
помогне на бившия си клуб Динамо
(Букурещ) в долните дивизии на
Румъния, съобщават медиите в
северната ни съседка. Моци прекрати състезателната си кариера и
зае ръководен пост в българския
шампион. Динамо ще играе в
четвърта лига, а Моци бе запитан
дали би се върнал да играе за
"кучатата", а отговорът му е бил
положителен. Той бе част от отбора,
който донесе последната титла на
"червено-белите".
"Не знам дали бих могъл, но така
мисля. Не съм тренирал от година,
но ако мога да помогна бих започнал отново", каза 37-годишният
Моци пред Orange Sport.
В същото време футболистът на
Лудогорец - Пиерос Сотириу, говори
пред камерата на NOVA за целите
пред "орлите" през предстоящия
сезон. "Тази година ще е трудно,
защото няма почти никаква почивка
между двата сезона. Това е сложно
за един футболист, защото телата
ни имат нужда от време за възстановяване. Затова трябва да бъдем
още по-големи професионалисти, за
да избегнем риска от контузии",
заяви Сотириу.
"Знаем, че нивото в българското
първенство е по-ниско от това в
Европа, но дори в шампионата
трябва да поддържаме по-високо
ниво. За да я няма тази разлика и
да изградим баланс в представянето си в България и чужбина. Влизането в групите на Шампионската
лига е нашата цел, но тя не е никак

Ботев (Враца)
представи
третото си ново

Козмин Моци
приключи
състезателната си
кариера
на 10 май
2021 година

лесна. Стартираме от първи кръг,
трябва да преминем през общо 8
срещи, за да я изпълним."
"За първи път в моята кариера
станах голмайстор на цял един

сезон, надявам се да повторя това
постижение. Това би било възможно
само ако работя здраво и помагам
на отбора да постига целите си",
завърши нападателят. ç

попълнение. Това е
колумбиецът Сантиаго
Рамирес Монтоя.
23-годишният атакуващ
халф до момента беше
част от Атлетико (Кали)
и за първи път в
кариерата си ще играе
в Европа. Монтоя вече
направи неофициален
дебют и вкара първия
си гол за Ботев (Враца), след като се
разписа за успеха с
5:2 над Янтра (Габрово). До момента тимът
от стадион "Христо
Ботев" представи като
нови попълнения
нападателя Даниел
Генов и защитника
Мартин Кавдански.

ÖÑÊÀ ñïå÷åëè êîíòðîëà ñ 8 ãîëà
ЦСКА спечели с 5:3
контролата си срещу
четвъртодивизионния
австрийски Кематен.
"Червените" изоставаха в резултата, но съумяха да стигнат до
обрата, а с това и до
първата победа под
ръководството на Саша Илич. С дебютни
попадения за "армейците" се отличиха Браян Морено, Лазар Туфегджич и Марк-Емилио Папазов, а титуляри започнаха младоците Алекс Божев и
Росен Маринов.
Илич заложи на 16годишния Алекс Божев
на вратата срещу Кематен. Младокът обаче беше неубедителен

и пролича липсата му
на опит. Заради контузии срещата пропуснаха Юрген Матай и
Енес Махмутович, както и националните
състезатели Иван Турицов, Георги Йомов и
Яник Вилдсхут, които
са само с една тренировка в Австрия.
В същото време
стана ясно, че Стамен
Белчев вече е избрал
екипа си, с който ще
работи във втория отбор на ЦСКА. Помощник на 53-годишния
наставник ще бъде
Живко Желев, който
напусна Литекс. Кирил
Динчев ще отговаря
за кондиционната подготовка, а наставник

от школата на тима ще
е треньор на вратарите. Става въпрос за
Илия Иванов, тренирал досега младоците
на отборите до 16, 17
и 19 години. Както е
известно, Динчев доскоро бе част от мъжкия състав на "армейците".
Вторият отбор на
ЦСКА ще се подвизава в Югозападната
трета лига. Там от новия сезон ще видим
състави на Левски,
Славия, както и третия тим на ЦСКА 1948.
Което означава, че
предстоят интересни
битки и в третото ниво на българския футбол. ç

Íèêîëàé Êèðîâ îòðå÷å çà íàöèîíàëíèÿ òèì
Спряганият за нов
национален селекционер - Николай Киров,
сподели, че на този
етап не се срещал с
президента на БФС Борислав Михайлов. "Никой не ме е търсил от

БФС, не съм се виждал с Борислав Михайлов, защото бях в Турция. В момента си почивам", бе лаконичният коментар на Киров.
Специалистът впечатли с отличните си

резултати с Ботев
(Пловдив) и Арда, като
с единия отбор спечели Купата и Суперкупата на България, а другия изведе до финал и
до дебютно класиране
в евротурнирите. ç

Любослав Пенев стартира начело на ЦСКА 1948 с три изразителни победи

Îòáîðúò íà Ëþáî Ïåíåâ
ñ íîâà èçðàçèòåëíà ïîáåäà
ЦСКА 1948 постигна
нова изразителна победа в контролите.
Футболистите на Любослав Пенев отвяха с
4:1 Локомотив (Пловдив) след обрат в Банско. Преди този мач
"червените" се наложиха с 5:0 срещу новака
в елита Спартак (Варна) и с 3:0 над Пирин
(Благоевград).

В 28-ата минута Локомотив поведе чрез
Димитър Илиев. ЦСКА
1948 изравни в 60-ата
минута, когато Ангел
Бастунов стреля от
далечна дистанция и
не остави шансове на
Кристиан Томов - 1:1.
Само две минути покъсно момчетата на
Любо Пенев достигнаха и до пълен обрат,

след като Георги Русев със странична ножица порази вратата
на "смърфовете" - 2:1.
В 74-ата минута
"червените" получиха
правото да изпълнят
пряк свободен удар,
който Джонатан Перейра реализира технично - 3:1. До края
точен за ЦСКА 1948
беше и друг новопривлечен - Стефан Цонков, който вкара в 89ата минута за крайното 4:1. ç
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Áúëãàðñêèòå âîëåéáîëèñòè ñ ïúðâà
ïîáåäà â Ëèãàòà íà íàöèèòå
Имахме нужда от този
импулс, заяви
националният селекционер
Николай Желязков
Воденият от Николай
Желязков тим надигра
Иран с 3:0 (25:19, 25:23,
25:23) в мач от Група 4 на
втората седмица на Лигата на нациите, изигран в
столичната "Арена Армеец". Така българските
волейболисти прекъснаха
серия от 4 поредни поражения. Най-резултатен за
дебютния успех на "трикольорите" в тазгодишното
издание на турнира стана
младият Александър
Николов с 20 точки. За
състава на Иран със 17
точки се отличи Амин
Есмаеилнеджад.
Националите ни се
изкачиха на 13-а позиция
в класирането с 5 точки (1
победа, 4 загуби). Иранците са 11-и с 6 точки (2
победи, 3 загуби). Днес
националите ни почиват, а
в петък от 20 часа срещат
основния конкурент за
оставане в Лигата - Австралия.
"Направихме един
силен мач днес. Показахме много добра игра в
атака и посрещане. Отборът на Иран не успя да
разколебае нашата защита в нито един момент и
това ни даде един ритъм в
играта и едно самочувствие да имаме добър сайдаут. От там нататък успях-

ме да направим това,
което изисквахме от
нашия начален удар, но
на блокада не се справихме по най-добрия начин.
Имахме още много резерви на този елемент, но
срещата беше такава беше много важна и като
резултат и на моменти
имаше напрежение, но в
крайна сметка това, което
показаха момчетата,
трябва наистина да ги
поздравим", заяви Николай Желязков.
"Искам да благодаря и

Българските волейболисти прекъснаха негативна серия от четири поредни загуби

Êàíàäà îáúðíà ïðåêèÿ íè
êîíêóðåíò Àâñòðàëèÿ
Мъжкият национален отбор на Канада записа втори успех в
тазгодишното издание на Лигата на нациите. "Кленовите листа"
се наложиха над прекия ни конкурент за оставане в турнира
Австралия с 3:1 (18:25, 28:26, 25:19, 25:22) в мач от група 4 от
втората седмица на надпреварата, изигран в столичната "Арена
Армеец".
Северноамериканците са 12-и в таблицата с 5 точки (2 победи, 3 загуби), "кенгурата" са 16-и с 0 точки (5 загуби). Днес от
13 часа Канада среща световния шампион Полша.
на хората, които дойдоха
да ни подкрепят. Бяха
наистина като 7-и играч.
Видях в очите на момчетата как се радват от тази
подкрепа. В трудни моменти публиката помага.
Бил съм състезател и

знам какво е, това дава
една енергия да не се
отказваш. Тази подкрепа
днес много помогна. Във
вторият гейм имахме
момент, в който играта
вървеше точка за точка и
серия на Мартин Атанасов

обърна нещата. Много
важна серия. Но днес
трябва да отлича целия
отбор, не мога да кажа, че
само Мартин игра добре.
Всички играха много
добре", коментира националният селекционер.
"Имаме много резерви.
Днес подобрихме много
атака-пайп, беше ни на
високо ниво. Играхме побързо в нападение. Имаме
още много къде да се
развиваме като цяло - на
блокада, в защита. Това
са елементи, които не се
усъвършенстват за един
ден. Работим за всичко,
анализираме всеки елемент, състезател и детайл
и се стараем. Но както
съм казвал, трябва време.
Не става винаги веднага",

допълни Желязков.
"Гледах мача на Австралия с Канада. Малко
странен двубой. Един
отбор, който не трябва да
бъде подценяван. Високи
момчета с разпределител,
който взема топката
метър над мрежата, който
може да ни създаде
проблеми в организацията
на блокада. Така, че
трябва да излезем напълно концентрирани срещу
Австралия. Имаме доста
задължаващ елемент за
спечелване на тази среща, така че ще търсим
успеха. Винаги съм казвал, че аз се радвам за
момчетата. Искам да
повярват в своите възможности", каза още
Николай Желязков.ç

Åïèòðîïîâ ñå êëàñèðà çà ïîëóôèíàëèòå Èíòåð äîãîâîðè
íà 200 ì áðóñò íà ñâåòîâíîòî ïúðâåíñòâî Ëóêàêó, áåëãèåöúò ñå
Любомир Епитропов се класира за полуфиналите на 200 метра бруст на световното първенство по плуване в Будапеща. 23-годишният студент в университета
в Тенеси даде 14-о време в сериите с
2:11.52 минути. Той не успя да се доближи
до националния си рекорд от 2:09.68, който
постави на Олимпиадата в Токио преди година, но постижението бе достатъчно да
намери място сред 16-те полуфиналисти.
Най-бърз в сериите бе австралиецът Зак
Стъблети-Кук с 2:09.09 минути.
Крищоф Милак защити планетарната си
титла на 200 метра бътерфлай с нов световен рекорд от 1:50.34 минути. Олимпийският шампион наложи тотална доминация
пред родна публика в Будапеща и победи
сребърния медалист с повече от 3 секунди.
В крайна сметка за среброто се пребори французинът Леон Маршан с 1:53.37
минути. Японецът Томору Хонда грабна
бронза с 1:53.61 минути.
"Това е моят дом, всичко беше зад мен.
Плувах в най-бързия четвърти коридор, толкова много страхотни хора ме гледат тук.
Нямаше как да ги разочаровам", каза Милак
веднага след финала. Той получи и чек от 50
000 долара от FINA за световния си рекорд.ç

çàâðúùà íà "Ñàí Ñèðî"

Любомир Епитропов е първият български плувец, който успя да се класира за полуфиналите на Световното в Будапеща

Според "Скай Италия" Интер се е разбрал с Челси за трансфера на Ромелу Лукаку. Медията твърди, че "нерадзурите" ще
го вземат под наем за един сезон за сумата от 8 милиона евро, плюс бонуси. Новият собственик на Челси Тод Боели бил уверен, че раздяла с белгиеца е най-доброто
решение и за двете страни.
В договора няма опция за откупуване.
Бонусите са свързани с представянето на
отбора. Ако тимът спечели титлата, Шампионската лига или Лига Европа, те може
да достигнат до 4-5 милиона. Тази сума не
е свързана с индивидуални постижения на
играча. Очаква се Ромелу да мине медицински прегледи до петък и след това официално да се завърне на "Сан Сиро".
През 2021 г. белгийският нападател изведе Интер до първа титла на Италия от
11 години. Той обаче реши да си тръгне
миналото лято и да се върне в Челси, което се случи за 113 милиона евро. Лукаку
бързо съжали за решението си и не успя
да покаже качествата си на "Стамфорд
Бридж". От известно време белгийският национал искаше да се върне в Интер.ç
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Тв програма - четвъртък, 23 юни
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко
Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5
сезон, 13 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавнопознавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Музика безкрай /п/
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /3
епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /2 сезон, 11
епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Туризъм.бг /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5
сезон, 13 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00
часа/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ комедийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" сериал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, с. 3, еп. 58
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал,
еп. 77
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" (най-доброто)
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23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4,
еп. 12
00.00 "Столичани в повече" - сериал,
с. 13, еп. 5
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 2
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал,
с. 12

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

bTV ACTION
05.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Приключенията на котарака в чизми" сериал, еп. 19 - 22
08.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 4
09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 6, еп. 11
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 22
11.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 9
12.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 10
13.00 "Изгубената сестра" - трилър
(САЩ, 2019), режисьор Крейг
Голдстийн, в ролите: Катрина Бегин, Дайора Беърд, Марк Фамилиети, Рейчъл Брук Смит и др.
15.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 5
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 6, еп. 12
17.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 11
18.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 1
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и
ред: Специални разследвания" сериал, с. 22, еп. 2
21.00 "Наркос" - сериал, с. 3, еп. 10
22.00 Бандата на екшън: "Лудия Макс:
Пътят на яростта" - фантастика,
екшън, приключенски (Австралия, САЩ, 2015), режисьор
Джордж Милър, в ролите: Том
Харди, Шарлийз Терон, Зоуи Кравиц, Никълъс Хоулт, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Райли Киоу, Нейтън Джоунс, Джош Хелман и др.
00.15 "Наркос" - сериал, с. 3, еп. 10
01.15 "Тредстоун" - сериал, еп. 10
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 1
03.15 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 11
04.15 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 6, еп. 12

bTV COMEDY
05.00 "По средата" /п./ - сериал
06.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп.
12, 13
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 3, еп. 15, 16
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 "С любов, Роузи" - комедия, романтичен (Германия, Великобритания, 2014), в ролите: Лили
Колинс, Сам Клафлин, Крисчън
Кук, Джейми Уинстън и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 15,
16

Времето
Днес през страната ще премине
атмосферно смущение. Още предиобед над Западна, по-късно през деня и над Централна България ще се
развива купеста и купесто-дъждовна
облачност и на много места ще има
краткотрайни валежи с гръмотевици. Има повишена вероятност в отделни райони явленията временно да са интензивни, възможни са и градушки. Вятърът ще отслабне, за кратко ще се обърне от изток-североизток, дневните температури ще се понижат. В петък в по-голямата част от страната
ще преобладава слънчево време, с по-значителни временни
увеличения на облачността над източните райони, следобед
и над планините, където ще превали. Вятърът ще е от северсеверозапад, слаб до умерен. Температурите отново ще се
повишат.
НИМХ/БТА

bTV Cinema, 23.00 ч., "Вероника Марс" криминален, мистъри (САЩ, Великобритания,
Франция, Германия, 2014), режисьор Роб Томас, в
ролите: Кристен Бел, Джейсън Доринг, Енрико
Калантони, Крис Лоуъл, Джери О`Конъл и др.
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, еп.
21, 22
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,
еп. 26
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 32
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с. 8, еп. 16, с. 9, еп. 1
00.00 "Родители" - комедия, драма
(САЩ, 1989), режисьор Рон Хауърд, в ролите: Стив Мартин,
Мери Стийнбъргън, Даян Уийст,
Киану Рийвс, Хоакин Финикс и
др.
02.00 "По средата" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
04.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с. 10, еп. 1
08.00 "Дюнкерк" - военен, драма, исторически (Великобритания, САЩ,
Франция, 2017), режисьор Кристофър Нолан, в ролите: Том Харди, Фион Уайтхед, Килиън Мърфи, Бари Киогън, Марк Райлънс,
Кенет Брана, Хари Стайлс,
Джеймс Д`Арси, Анайрин Барнард, Джак Лоудън и др.
10.15 "Случаите на Поаро" - сериал,
с. 10, еп. 2
12.15 "Тъмна вълна" - приключенски,
трилър, хорър (САЩ, Великобритания, ЮАР, Германия, Франция,
2012), режисьор Джон Стокуел,
в ролите: Хали Бери, Оливие
Мартинез, Ралф Браун, Сизве
Мсуту, Марк Елдъркин и др.
14.30 "Лейди Бърд" - драма, комедия
(САЩ, 2017), режисьор Грета
Гъруиг, в ролите: Сърша Ронан,
Лори Меткалф, Трейси Летс, Лукас Хеджис, Тимъти Шаламей
16.30 "Капитан Фантастик" - комедия,
драма (САЩ, 2016), режисьор
Мат Рос, в ролите: Виго Мортенсен, Джордж Маккей, Саманта
Айлър, Аналийз Басо, Никълъс
Хамилтън, Стив Зан, Франк Лангела и др.
19.00 "Машината на времето" - фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, 2002), режисьор Саймън
Уелс, в ролите: Гай Пиърс, Сиена
Гилъри, Марк Ади, Джереми Айрънс, Орландо Джоунс, Саманта
Мъмба и др.
21.00 "Ченге за един ден: Мисия Маями" - екшън, комедия (САЩ,
2016), режисьор Тим Стори, в
ролите: Айс Кюб, Кевин Харт,
Оливия Мън, Кен Джонг, Нейдин
Веласкес, Тика Съмптър, Глен
Пауъл, Бенджамин Брат, Тайрийз
Гибсън, Брус Макгил и др.
23.00 "Вероника Марс" - криминален,
мистъри (САЩ, Великобритания,
Франция, Германия, 2014), режисьор Роб Томас, в ролите:
Кристен Бел, Джейсън Доринг,
Енрико Калантони, Крис Лоуъл,
Джери О`Конъл и др.
01.15 "Любовната квартира" - психотрилър, романтичен (Белгия, САЩ,
2014), режисьор Ерик фон Лоой,
в ролите: Карл Ърбън, Джеймс

Марсдън, Уентуърт Милър, Ерик
Стоунстрийт, Матиас Схунартс,
Изабел Лукас, Маргарита Левиева и др. [14+]
03.15 "Господар и командир: Далечният край на света" - приключенски, екшън (САЩ, 2003), режисьор Питър Уиър, в ролите: Ръсел
Кроу, Пол Бетани, Били Бойд,
Джеймс Д`Арси, Крис Ларкин,
Лий Ингълби и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.40
01.20
02.00
03.30

"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България"
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал
"Неразделни" (премиера) - сериал
"Не ме оставяй" (премиера) сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично шоу
"Откраднати мечти" (премиера) сериал
"Семейни войни" - тв игра
Новините на NOVA
"Черешката на тортата" (нов сезон) - риалити
"All Inclusive"- сериал, сезон 1
Новините на NOVA
"Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
"Слуга на народа" (премиера) сериал, сезон 3
"Военни престъпления" - сериал,
сезон 15
"Специален отряд: Хамбург" - сериал, сезон 2
"Някой като теб" - сериал
"Неразделни" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.40 "Пчеличката Мая: Игрите на меда" - анимационен филм
08.30 "Благодарим за добрата служба"
- военна драма с уч. на Майлс
Телър, Джо Коул, Беула Коале,
Холи Бенет, Скот Хейз и др.
11.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 5
12.00 "Моето момиче 2" - семеен филм
с уч. на Дан Акройд, Джейми Лий
Къртис, Ана Клъмски, Остин
О’Брайън, Ричард Мазур и др.
14.00 "Да изненадаш любовта" - романтичен филм с уч. на Лекси
Джоиваньоли, Брант Дохърти,
Лекси Аткинс, Ранди Уейн и др.
15.45 "Мъж на годината" - романтична
комедия с уч. на Робин Уйлямс,
Лора Лини, Люис Блек, Кристофър Уокър, Джеф Голдблум, Тина
Фей, Джон Ритер и др.
18.00 "Пагубна стихия" - криминален
екшън с уч. на Мел Гибсън, Емили Хърш, Кейт Босуърт, Дейвид
Заяс, Стефани Кайо и др.
20.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 6
21.00 "Грозната истина" - романтична
комедия с уч. на Катрин Хейгъл,
Джерард Бътлър, Брий Търнър,
Ерик Уинтър, Черил Хайнс и др.
23.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 6 /п/
00.00 "Благодарим за добрата служба"
- военна драма с уч. на Майлс
Телър, Джо Коул, Беула Коале,
Холи Бенет, Скот Хейз и др. /п/

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Ìåæäóíàðîäåí
àðò ïëåíåð
„Èçêóñòâîòî
â Ìúãëèæ“

Ðåòðîñïåêòèâíà èçëîæáà íà
Èâàí Âåñåëèíîâ - „Ëàòåðàëè“

Община Мъглиж е
домакин на Международен арт пленер "Изкуството в Мъглиж", който се
провежда за осми път.
Това съобщиха в пресклуба на БТА в Стара
Загора. Организаторите
са Фондация "Център за
правно и културно
застъпничество "Темида
Арт" - Стара Загора.
Участват Атанас
Дончев, Вахит Акан,
Георги Чернев, Гюлчин
Онтас, Константино
Льондев, Людмил Блажев, Намик Исмаилзаде, Пуунам Тиаги,
Регина Бачинска, Сандра Блажева, Селда
Меней, Светлозар
Недев и Теменуга Димова. Те ще рисуват в
балканското село
Селце, ще пресъздадат
живописната природа.
Официалното откриване
на изложба от създадените картини е на 25
юни от 17.30 ч. ç

"Латерали" ще бъде
представена в галерията
на СБХ на 24 юни.
Експозицията е по
повод 90-ата годишнина
на художника Иван
Веселинов. В "Латерали"
са подредени над 200
картини, както и видеофилми, свързани с
кариерата на автора
като аниматор.
Иван Веселинов е
роден в ловешкото село
Крушуна през 1932 г.
През 1956 г. завършва
ветеринарна медицина,
а 12 години по-късно
завършва приложна
графика в Художествената академия при
проф. Александър Поплилов. През 2003 г. е
удостоен със званието
"Почетен професор на
Нов български университет" за заслуги към
университета и българското анимационно кино.
Веселинов е член на
СБХ и на Съюза на

българските филмови
дейци. Автор е на десетки анимационни филми,
работи и в областта на
илюстрацията и оформлението на различни
издания.
През 1971 г. получава
"Златна палма" от филмовия фестивал в Кан
за най-добър късометражен филм за "Малка
дневна музика". Година
по-рано печели "Сребърен дракон" от кинофестивала в Краков за
"Наследници".
Признанието му като
карикатурист се измерва и с отличия като
наградата на СБХ на
името на Илия Бешков
за сатирична графика и
карикатура (1988), първа
награда от Националната изложба на карикатурата (1996), Специална
награда на секция "Карикатура" на СБХ за
цялостно творчество
(2010). ç

Документална изложбата "Кукерските игри - феерия от багри, магия и мистерия" представя Българският културен институт в
Прага, в партньорство с
РИМ - Ямбол, в галерията
на института в чешката
столица. Изложбата е до
1 юли и включва архивни
снимки, съпроводени с

ÏÐÅÄÑÒÀÂß
Слово
на д-р Елена
Алекова,
художествен
ръководител
на НЛС "Старинният файтон"
С участието
на издателя
Трендафил
Василев,
Стефан Желев съставител и
редактор,
актьора
Георги
Златарев,
роднини,
съратници,
колеги и почитатели
на Веселин
Андреев.
Със съдействието на
ДВИЖЕНИЕ НА ВЕТЕРАНИТЕ В БСП
БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ
27 юни 2022 г., понеделник, 18.00 ч.
клуб-кафе на НС на БСП, ул. "Позитано" № 20

текстове на български и
чешки език. Три автентични кукерски маски - старинни образци и костюми,
с елементи на обредните
действия и персонажите
на кукерската дружина.
Кукерските игри са древен земеделски обичай за
плодородие. Познати са в
почти всички селища в Ям-

болско с изключение на
малка група села, разположени в западната част на
региона. Тези игри впечатляват с разнообразие на
обредни действия, с атрактивни маски и костюми и
интересен реквизит. Провеждат се през Сирната неделя или в понеделник след
Сирни заговезни. ç

Ìàðòèíà Ëàïèêà ïðåäñòàâÿ â ãàëåðèÿ
„Ñåðäèêà“ - „Ñïîìåí çà ãðàäîâå“
Експозицията е озаглавена "Спомен за градове"
- живописни творби, които са посветени на близо
40 града в България и Европа. Сред тях са София,
Бургас, Белоградчик, Тетевен, Балчик, Приморско,
Поморие, Царево, Смолян,
Казанлък, Русе, Батак,
Мелник, Стрелча, Копривщица, Познан, Варшава,
Нови Сад, Братислава, Милано, Истанбул, Атина. Това
е първа самостоятелна изложба на художничката,
като откриването бе на 22
юни.
"В идеята се срещат географската карта и личното впечатление, изразено
чрез комбинация от различни цветни петна и линии. Водеща цел на младата авторка е да постигне автономността на картата от клишето "графична
информация" - навигация

или архитектурен чертеж и да я превърне в източник за създаването на визуален материал с подчертани естетически качества".
Мартина Лапика е участвала в групови експозиции като "Разстояния", "Европейско културно наследство на сцената". В момента художничката е докторант в Националната художествена академия към катедра "Стенопис". Изложбата "Спомен за градове"
е реализирана със съдействието на национален
фонд "Култура" и програма "Творчески инициативи"
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„Êóêåðñêèòå èãðè - ôååðèÿ îò áàãðè,
ìàãèÿ è ìèñòåðèÿ“ îæèâÿâàò â Ïðàãà
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Австралийският актьор
Джефри Ръш
ще бъде удостоен
с „Кристален глобус“
Джефри Ръш ще бъде удостоен с „Кристален глобус“ от
международния кинофестивал в
Карлови Вари през юли - за
"изключителен принос към
световното кино", съобщи АФП.
Ръш е на 70 години, носител
на награда "Оскар" за "найдобър актьор" за ролята си в
"Блясък" от 1996 г.
Популярен като Капитан
Барбоса от "Карибски пирати",
Ръш е номиниран за награди
"Оскар" и за ролите си във
"Влюбеният Шекспир", "Историята на маркиз Дьо Сад" и
"Речта на краля". Чешкият град
Карлови Вари ще бъде домакин
на 56-ото издание на международния кинофест
от 1 до 9 юли.

Харисън Форд влиза
в петия сезон на
сериала „Йелоустоун“
"Йелоустоун" е един от найпродуктивните сериали по
американската телевизия.
Съвременната уестърн драма е
създадена от Тейлър Шеридан и
е с участието на Кевин
Костнър в главната роля.
Премиерата на петия сезон е
на 13 ноември. Тази нова
история за Йелоустоун ще бъде
с участието на Харисън Форд и
Хелън Мирън според Deadline.
Известне е с играта си в
драмата "Невинен до доказване
на противното" и свръхестествения трилър "Прозрачно
минало" (2000). Форд се
появява в романтични комедии
и като "Работещо момиче",
"Сабрина", "Шест дни, седем
нощи", "Иронии на съдбата".

