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73% îò åâðîïåéöèòå
ïëàíèðàò ïúòóâàíå
ïðåç ñëåäâàùèòå
6 ìåñåöà
73 процента от европейците планират да пътуват
през следващите 6 месеца, като 60 на сто от тях
плануват да пътуват повече от веднъж през този
период, сочат данните от
проучване на Европейската комисия по туризъм,
предаде БНР. Най-висок е
процентът сред поляците,
испанците, нидерландците,
където трима от четирима
анкетирани планират летни пътувания. 31 процента се насочват към съседните страни, 30 процента смятат да почиват
в собствената си страна.
Най-популярни през това
лято са ваканциите с
продължителност 4 - 6
нощувки. Данните сочат,
че хората, които ще
почиват на море, са посклонни да прекарат подълги ваканции в сравнение с тези, които ще
предпочетат почивка в
планината или в града.
Близо половината от
анкетираните са отделили
до 1000 евро бюджет на
човек за предстоящото
си пътуване. ç
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COVID-19 ïëúçíà â
ñúïåðíèê íà Ëåâñêè
Съперникът на Левски
във втория квалификационен кръг на Лигата на
конференциите ПАОК
днес ще замине на лятна
подготовка в Нидерландия. Един от играчите ще
остане в Солун, тъй като
е заразен с COVID-19.
В отбора се притесняват,
че може да има и други
инфектирани, и затова
са направени спешни
тестове на останалите
футболисти. В Гърция в
момента има нова вълна
на повишени случаи на
заразени с коронавирус.
В същото време ПАОК
обяви, че по време на
лагера в Нидерландия ще
проведе четири контролни срещи. Съперници
на "двуглавите орли"
ще бъдат Го Ахед Ийгълс
(29 юни), Грьонинген
(2 юли), АЗ Алкмаар
(6 юли) и Стандард
 12
Лиеж (9 юли).

Ôàëøèâè
áåæàíöè
налазиха селата

À

социация на българските села (АБС) предупреждава, че в много области на България се разгръщат измами и кражби от
домовете от лица, които се представят за
емигранти от Украйна и Молдова.
Престъпните схеми се случват под
прикритието, че лицата търсят евтини хотели или къщи, в които никой не живее,
за да могат да се настанят и да "избягат
от войната". В много от случаите, където
се натъкват на местно население, искат
пари, а също предлагат нерегламентирана продажба на ножове и дребни технически инструменти.

Èçìàìíèöèòå
èçïîëçâàò
ïîäïðàâåíè
óêðàèíñêè
è ìîëäîâñêè
ïàñïîðòè,
ïðèñâîÿâàò
èìîòè
è ïîìîùè

Криминалните лица използват фалшиви паспорти на Украйна и Молдова, които
са с неистинска информация, освен профилните снимки. Избират за посещение основно по-развити села в регионите на Варна, Шумен, Велико Търново, Ловеч, Пловдив, Стара Загора и др., където са налице
повече нови и ваканционни имоти.
Новата престъпна схема замества широко разпространените до момента телефонни измами, като за пореден път отваря темата за липсата на специализирана селска полиция в България, пишат
от АБС. ç

Германия.
Работник
премита
червения
килим,
подготвен
за лидерите
на държавите от Г-7,
които вчера
се събраха
на двудневна среща
в замъка
Елмау
в Бавария
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Снимка
БГНЕС

Ïåòêîâ: Àç ïàê ùå ñúì ïðåìèåð
Българското правителство изпълнява точно решението на Народното събрание и не е
имало директен внос, по
никакъв начин, на оръжия от България към
Украйна.
Така премиерът Кирил Петков коментира
пред БНР горещата тема от последните дни.
"Имаме експорт към
наши традиционни партньори - страни в Европейския съюз. Но такъв директен трансфер

Òàêà ôàêòè÷åñêè
òîé îòõâúðëè
ñïàñèòåëíà çà
îòèâàùàòà ñè
âëàñò îôåðòà íà
„Èìà òàêúâ íàðîä“
България - Украйна няма", категоричен е
той.
Петков добави, че с
Изпълнителния съвет
на "Продължаваме промяната" е обсъдено съставът на правителство-

то да не бъде променян.
Според него всички са
много сплотен отбор и
"продължават в същия
формат". Министърпредседателят уточни, че
все още не иска да говори за отделни министри,
докато не получат подкрепата на независими
депутати.
Във връзка със заявената от шефа на ПГ
на ИТН Тошко Йорданов
готовност формацията
да влезе отново в коалицията, но при условие,

че Петков не е кандидат-премиер, той заяви:
"не може да направи дори и една стъпка или
едно изказване, без разрешението на Слави
Трифонов". Затова подчерта: "За съжаление, и
с него няма да можем
да говорим. Но сме готови да говорим с всички други", намеквайки,
че ще опитат да въздействат на колебаещи се
народни представители
от ИТН или други формации.
3

Н

а 26 юни 2022 г.
се навършиха седем
години от кончината
на големия руски и
световен учен, теоретик
на международните
отношения, дипломат
практик академик Евгений
Максимович Примаков.
Имах честта да го познавам и да ме напътства в
полето на научните
изследвания, да бъда
издател на български
език на неговите непреходни трудове и мемоари.
Акад. Примаков бе голям
и искрен приятел на
България, бе личност с
необятна култура и
незабравимо човешко
присъствие.
Съдбата, стъпвайки
върху знанията и опита
му, е изпращала Евгений
Примаков в много и
различни професионални
и творчески сфери,
където той е оставил
трайна диря. Акад.
Примаков е бил журналист и кореспондент в
горещите точки в Близкия
изток, където изпълни и
деликатни дипломатически месии. Ръководил бе
големи мозъчни центрове
към АН на СССР и РФ със
световна известност институтите по изтокознание и за световна
икономика и международни отношения, ръководи
последния съветски
парламент и бе пръв шеф
на руското разузнаване, а
след това оглави руската
дипломация и бе премиер
на Русия, номиниран
консенсусно между
политическите партии
като единствения лидер,
който е способен да
овладее тежката икономическа криза в края на
90-те години на ХХ век.
Символичен, но знаков
личен акт на акад.
Примаков се случи,
когато обърна самолета
над Атлантика и отказа
да кацне във Вашингтон в
деня, в който колективният Запад нападна суверенна Югославия и
бомбардира славянска и
православна Сърбия. Това
бе първата решителна
лидерска крачка към
връщането на достойнството на Русия след
поредицата срамни и
предателски компромиси,
на разпад от времето на
Горбачов и Елцин.
2
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Òðåòè ñëó÷àé íà ìàéìóíñêà øàðêà

Световната здравна организация съобщи, че засилващото се разпространение на маймунска шарка трябва да бъде наблюдавано, но засега няма
основания да бъде обявявана глобална здравна криза

от двамата заболели, които в момента се лекуват в София. Първите два случая на маймунска
шарка вече бяха потвърдени.
"Днес най-вероятно ще излезе третият положителен случай, който е партньор на единия от заболелите. Това показва още веднъж, че е необходим
много близък, много тесен контакт", обясни вчера Кунчев. По
негови думи засега заболяването
се движи в една по-затворена
група - предимно в тази на мъжете, които се определят като

такива, правещи секс с мъже.
Според него обаче неминуемо
то ще излезе от тази група.
"Дори да станат 10-15 (случая - бел.ред.), това не представлява кой знае каква опасност
нито за заразяване, защото не
е лесно, нито пък за здравната
система. Тя спокойно може да
лекува такъв брой хора", увери
доц. Кунчев.
По данни на СЗО от началото на годината са установени над
3200 случая на маймунска шарка при хора в 48 държави.ç

Има съмнения за трети случай на маймунска шарка в България, съобщи за "Нова телевизия" главният държавен здравен

инспектор доц. Ангел Кунчев.
Третият пациент, чиито окончателни резултати от изследванията се
очакват, е мъж, близък на единия

Ïðåäñåäàòåëÿò
íà ÁÑÏ
àòàêóâà
äúðæàâíèÿ
ãëàâà íà ôîíà
íà ñêàíäàëà
ñ îðúæèåòî
çà Óêðàéíà

Ðàäåâ: Öåëåéêè ñå
â ìåí, Ïåòêîâ
ïðîñòðåëÿ Íèíîâà

С интервюто си за
"Гардиън" Кирил Петков
лично призна, че България изнася оръжие за
Украйна. А в своето желание да уцели мен, той
простреля вицепремиера
Корнелия Нинова, която
оглавява комисията,
отговорна за издаване на
разрешителни за това
оръжие. Така коментира в
събота президентът Румен
Радев от авиобаза "Граф
Игнатиево" публикациите в
българската преса относно петъчното интервю на
министър-председателя
Петков за влиятелния
британски вестник.
В интервюто преразказано от българския "Дневник" Петков признава
индиректно, че българско
оръжие все пак стига до
Украйна, макар и пообиколни пътища. В
отговор на въпрос премиерът коментира, че ако
не е успее да сглоби
нова коалиция, то това
щяло да означавало, че
"част от нашия износ за
Полша ще бъде рязко
намален". Припомняме,
че хора от оръжейния

Президентът Румен Радев участва в тържествата по повод 110-годишнината от първия български боен полет, които се проведоха в събота в
Граф Игнатиево
Снимка Администрация на президента

бранш, както и политици
от "Възраждане" съобщаваха многократно, че
българско оръжие се
продава на Полша и
Чехия, откъдето после се
изпраща в Украйна.
Петков казва пред "Гардиан", че президентът Румен
Радев, че бил "много
категорично против"
доставката на оръжия за
Украйна чрез трети страни. "Ние бяхме много
категорични за това",
казва Петков пред британското издание.

По-същото време, в
събота, лидерът на БСП и
икономически вицепремиер Корнелия Нинова
нападна държавният глава
като го обвини в намерения задкусилно да управлява държавата. "Президентът Радев и вицепрезидентът Йотова започнаха
да атакуват правителството буквално в първия
месец, коментира вицепремиерът в оставка и
лидер на БСП Корнелия
Нинова в "Денят започва"
с Георги Любенов в

събота. На президента
Радев президентската
институция му е тясна,
той иска реална власт.
Служебните кабинети му
се усладиха. Президентът
чрез своите назначения в
администрацията искаше
да бъде скрития премиер,
а Кирил Петков да бъде
лицето, допълни Нинова.
"България не дава
оръжия на Украйна, а
какво правят другите
държави с българското
оръжие, което получават
по договори, е техен
проблем, заяви вчера
пред Нова телевизия
социалният министър
Георги Гьоков.
Депутатът от БСП
Филип Попов пък коментира преди вчерашния
Национален съвет на
БСП, че разпространеното факсимиле от президентския секретар Димитър Стоянов, в което
пише, че оръжейна пратка пренасочва крайната
си дестинация от Ислямска република Афганистан
към Украйна, не е актуално, защото ставало дума
за минал период.ç

Ïðîêóðàòóðàòà ïðîâåðÿâà äîãîâîð
íà Ëåíà Áîðèñëàâîâà ñ ÁÁÐ

Лена Бориславова
Снимка БГНЕС

Прокуратурата проверява договор на Българската банка за развитие (ББР), свързан с Лена Бориславова. Това се разбра от публикация на началника на кабинета на премиера в оставка Кирил
Петков във Фейсбук от 22 юни,
съобщи "Дневник".
В нея тя припомня, че като служебен министър на икономиката
Петков "започва битката за държавната Банка за развитие (ББР),
която под ръководството на ГЕРБ
раздава 2 млрд. лв. на 8 съмнителни компании с неясни бизнес
цели и при невнятно добри непазарни условия". Бориславова до-

пълва, че тези кредити така и не
са върнати, а наказани няма.
"Прокуратурата се е "самосезирала", само че не за просрочените кредити или увреждането на държавния ресурс, а заради договор, сключен с кантората, подпомогнала новото ръководство (на ББР - бел. ред.) в
първите дни на битката. Жълтите медии на ГЕРБ и ДПС и те
ревностно участват в битката от
ден едно. През май 2021г. си
мислех, че най-голямата лъжа за
мен може да бъде, че лично получавам заплата от ББР в размер на 14 000 лв. на месец. 12

месеца по-късно осъзнавам, че
просто ми е липсвало въображение. Нищо, човек се учи, докато е жив, хеле ако си жена",
пише още тя.
Пред в. "Сега" Бориславова
уточнява, че не е разпитвана по
проверка или досъдебно производство по казуса и отказа друг
коментар. От медията твърдят, че
от ръководството на ББР е търсена информация за договора му с
адвокатското дружество "Джингов,
Гугински, Кючуков и Величков".
Лена Бориславова беше част от
това адвокатско дружество, преди да се включи в политиката.ç

ÇÅÌß
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"Ïðèìàêîâ"
От стр.1
Стъпвайки върху традициите на руската дипломация, акад. Евгений Примаков стана основател на
съвременната руска дипломация, а нейните модерни
принципи са ненамеса в
чуждите дела, уважението
към различията и спецификите на другите държави,
стремежът към защита на
националния интерес,
отказът от силова дипломация и налагане на своя
модел на развитие.
Неслучайно достойни
наследници на делото му са
дипломат № 1 на днешния
свят Сергей Викторович
Лавров и плеядата руски
посланици, работещи с
изключителен професионализъм и патриотизъм, сред
които е и Н. Пр. Елеонора
Митрофанова.
Но връх и венец на
многостранното дело на
акад. Примаков бе епохалната по своята значимост и
актуалност Концепция за
многополюсния свят, която
той формулира във времето, когато мнозинството
учени и политическите
елити конформистки
аплодираха "края на
историята" и приемаха като
"хилядолетно" конюнктурното възцаряване на американското глобално господство.
Днес научнообоснованите теории и прогнози на
акад. Евгений Примаков се
сбъдват с абсолютна
точност - еднополюсният
свят рухва, макар и драматично, се ражда нов
световен ред, в който
славянска и православна
Русия и социалистически
Китай заемат своите места
в глобалния ред, а народите отказват да приемат
налаганите им отвън
модели на глобализъм,
неолиберализъм, евроатлантическите "ценности",
които днес САЩ изнася,
както някога СССР изнасяше революция...
Идеите за многополюсния свят сближиха два от
най-големите световни
дипломатически умове акад. Евгений Примаков и
д-р Хенри Кисинджър,
който и днес е един от
защитниците на политиката
на стремежа към мир,
зачитане на реалностите за
диалог между Запада и
Москва. Ето защо акад.
Примаков ни липсва
толкова много - като човек
и като държавник.
Поклон пред светлата
му памет и пред историческото му дело!
Интелектуалната енергия
е вечна и затова ще кажа:
Благодаря ти, учителю!
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Àíäðåé Ðàé÷åâ: ÏÏ èçãóáè 350 000 åëåêòîðàò ÈÒÍ ãîòîâè
Социологът Андрей Райчев направи анализ на политическата обстановка у нас след успешния вот
на недоверие към кабинета на Кирил Петков пред в. "Марица".
Според него "Продължаваме
промяната" няма никакъв шанс в
рамките на този парламент да направи втори кабинет, дори с цената
на договорки и привличане на чужди депутати.
"Шансът е никакъв! Те и досега
допуснаха грешка, след като хората на Слави Трифонов обявиха,
че напускат кабинета. Трябваше
още тогава да кажат: край - отиваме на избори! И междувременно им костваше три поражения,
след като предприеха три грешни
атаки - до една неуспешни", коментира Райчев.
"Първата беше: "Ние ще останем правителство на малцинството, няма да можете да ни свалите!". Втората: "Ние ще завоюваме

някакви депутати от Трифонов". И
третата: "Ще спасим нашия председател на НС". Те минаха в състояние на постоянна отбрана. Всяко решение оттук нататък за тях,
което е свързано с борби в парламента, ще им носи загуби. А с
всяка една такава загуба те се изхабяват в очите на избирателите",
заяви Райчев.
Според него ПП вече е изгубила 300-350 хиляди свои избиратели.
"След изборите "Продължаваме промяната" имаха един допълнителен бонус. Хората решиха, че
са единствените, които могат да
бият Борисов след неуспеха на
Слави да направи правителство.
Те имаха 12-13%, но получиха
25%. Слави беше по същия начин. Много хора гласуваха за тях,
за да приключи тая история с революцията и да започне пак нормалното. Е, тези хора няма да гла-

суват за тях. "Продължаваме промяната" си имат свои привърженици - около 400 000. А бяха 750
000 - два пъти над това", добави
Райчев.
ГЕРБ няма да увеличи преднината си, но ще я запази, което е
голямо постижение, прогнозира
Райчев.
"Доскоро щях да ви кажа, че
ще има и някаква делба между Стефан Янев и партия "Възраждане",
но сега аз не виждам такава. Стефан Янев се загуби - аз не го виждам, не го чувам", обясни социологът.
Преди 6 месеца правителството
събра огромна подкрепа, но се
провали катастрофално. То се самосвали, защото продължи да живее в сферата на фантазията, на
революционен авангард, който ще
ни заведе в светлото бъдеще. Така
метафорично описа ситуацията социалният доц. Харалан Александ-

ров в сутрешния блок на БНТ.
По отношение на премиера в
оставка Кирил Петков той заяви:
"Този човек е много внимателно
подбран, направен му е психологически профил и е целенасочено
експлоатирана неговата патология,
която е от нарцистичен тип. Тези,
които конструират поведението,
насочват и експлоатират неговата
психологическа патология, които
манипулират неговия ум, който е
доста семпъл, са истинските злодеи. Той е жертва и в нормална
ситуация трябва да потърси терапевтична помощ" коментира доц.
Александров.
По отношение на Асен Василев антропологът заяви, че има
подчертано социопатни характеристики, които си проличават в
отношението му към социалното
страдание - липса на всякаква емпатия и свързаност, колкото и добре да се опитва да го изиграе.ç

ÁÑÏ ñ ïëàí îò 4 òî÷êè çà
èçõîä îò ïîëèòè÷åñêàòà êðèçà
Ñîöèàëèñòèòå î÷àêâàò ïîêàíà çà
ó÷àñòèå â íîâ êàáèíåò, èñêàò
àêòóàëèçàöèÿ, ðàáîòà ïî Ïëàíà çà
âúçñòàíîâÿâàíå è ïîäãîòîâêà íà
Áþäæåò 2023, à ñëåä òîâà - èçáîðè
Дневният ред на пленума ще включва отчет за
свършената работа от министрите в оставка на БСП
и даване на мандат за преговори за съставяне на правителство, съобщиха от
партията.
Очаква се позиция и за
това какви да са стъпките
след края на кабинета на
Кирил Петков. Това съобщи
сайтът „Епицентър”.
„Очакваме покана за преговори, защото г-н Петков изрази публично че с БСП работят добре, че сме разумни, можем да водим диалог,
свършихме добра работа“,
обяви по-рано лидерът на
партията Корнелия Нинова.

„В БСП имаме план
какво трябва да се
направи“, каза тя и
посочи какви са стъпките по него:
„Първо – този парламент
спешно да приеме актуализацията на бюджета, не можем сега да оставим хората. Да оставим пенсионерите без увеличение на пенсиите, земеделците без помощта, защото трябва да ни осигурят храната за есента, младите семейства без помощите за деца, да се изземат
свръхпечалбите от енергийните дружества и да се помогне на фирмите. Част от
парите от Плана са включени в бюджета като приходи,
тоест ако има служебен кабинет, това не може да се
случи“, обясни Нинова.

Втората задача - тези
закони по Плана вървят
със сериозни промени.
„Как това ще се случи без
парламент и в политическа криза?“, попита икономическият министър. И даде пример с парите за напоителни системи, които
ще дойдат по Плана за възстановяване и устойчивост,
но докато това стане, трябва да се направят проекти, предпроектно, проектно финансиране, отчуждаване на терени.

Третата задача – подготовка за проекти,
а четвъртата е подготовка
на бюджет за 2023 година.
„Предлагаме да се съберем и да разпишем тези 4
неща, да ги сложим в срокове, да направим прави-

Искам да предупредя пенсионерите, че вероятността да не си получат
увеличените пенсии на 1 юли е голяма. Това каза социалният министър
Георги Гьоков по "Нова телевизия" преди пленума на БСП. Той уточни, че
актуализацията е минала на комисия, но към този момент не и в
пленарната зала.
Според него има 50% вероятност новите пенсии да се забавят и да бъдат
изплатени между 7 и 20 юли. Той предвижда средното увеличение за 750
000 пенсионери да е с 15%
Снимка БГНЕС

Íîâà ÷åðâåíà ëèíèÿ –
äà ñå ðåñòàðòèðàò
ïðåãîâîðèòå ñ „Ãàçïðîì”?
Проф. Румен Гечев потвърди позицията на БСП по отношение
на “Газпром“, която е много ясна и допълни: „Ние не разглеждаме “Газпром“ и Русия като враг на България, трябва да разглеждаме и САЩ, и Русия като конкуренти. Нека се конкурират и с
Азербайджан, нека се доставя газ и от други източници, ние сме
против смяната на един монопол с друг“, обясни той. По думите
му левицата подкрепя да има диверсификация, но не разбира
защо българите трябва да плащат цената на геополитическите
игри на водещите сили в Европа и НАТО. Според социалния
министър Георги Гьоков, цитиран от БГНЕС, обаче разговорите с
„Газпром” не са приоритет, но подчерта, че няма нищо лошо в
това да се преговаря с всички директни доставчици на енергоносители за постигане на по-ниски цени в България, включително
и с „Газпром”.

телство в рамките на този
парламент с конкретни срокове за изпълнение на тези точки. Правим това, осигуряваме държавата и след
това да ходим на избори. Ние го предложихме това на нашия Национален
съвет, предложихме го и
публично. Ако първата политическа сила ни покани
на преговори, ще го предложим отново“, обясни Корнелия Нинова.
Преди Съвета представители на левицата за пореден път отрекоха признанието на Петков пред
„Гардиън”, че България изнася оръжия за Украйна,
минаващи през Полша.ç

çà êîàëèöèÿòà,
íî áåç Ïåòêîâ
êàòî ïðåìèåð

Тошко Йорданов

Коалиционно правителство,
в което са ГЕРБ и с ДПС, ние
категорично няма да го подкрепим, но те си имат вече мнозинство.
Това е заявил зам.-председателят на "Има такъв народ"
Тошко Йорданов на среща на
депутатите и експерти на партията с граждани, която се е
провела в събота в Стара Загора.
Той е уточнил още, че ще
се водят разговори с досегашните партньори за ново правителство при ясни правила и
ангажименти, но "не на всяка
цена".
Партията на Слави Трифонов, заради която падна правителството на Кирил Петков,
е готова отново да управлява
заедно с "Продължаваме промяната". Но с условието Кирил
Петков да не е премиер.
Това обяви зам.-шефът на
ИТН и председател на парламентарната група Тошко Йорданов пред БНР.
"Ако ПП си охладят главите, и ние, ако сме в ситуация
да избираме по-малко лошото, ако има разговор с отстъпки, включително Кирил Петков
да не е премиер, не е невъзможно да се постигне разбирателство. Имаме ужасно много
общи цели, въпреки че почти
нищо не изпълняваме. Ще трябва да работим по други правила, с по-голяма конкретика", заяви Йорданов.
Една от опциите на "Демократична България" е да се яви
заедно с "Продължаваме Промяната" на изборите. Това обяви министърът на електронното управление от ДБ Божидар
Божанов в студиото на "Събуди се".
Хартиеното гласуване позволява по-лесно да се правят
старите схеми с купени и контролирани гласове. Една от
причините за това е наличието
на "тъмна" стаичка, каза той относно идеите за връщането на
хартиената бюлетина.
Ако няма ново мнозинство
в парламента, предсрочните
парламентарни избори са решението, каза още Божидар Божанов.
Той подчерта, че "Демократична България" няма да направи коалиция с ГЕРБ, като се
надява от втория опит "Продължаваме промяната" да съставят правителство. ДБ не са
обсъждали дали да искат да се
предостави оръжие на Украйна, за да подкрепят вторият кабинет на "Продължаваме промяната".ç
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Ëþäìèë Ðàáîòîâ ïîæåëà áåðåêåò è
êà÷åñòâî è ïóñíà êîìáàéíèòå çà æúòâà
Ñàìî çà ïúðâàòà íèâà îò 700 äêà å÷åìèê
çúðíîïðîèçâîäèòåëÿò ùå ïëàòè ìåæäó
3500 è 4200 ëåâà çà ãîðèâîòî
Да има берекет и
качество! Да приберем
стоката от полето навреме и без проблеми! Това
си пожела Людмил Работов, после поля вода пред
комбайна и машината
тръгна за първата жътва в
житните посеви на полето
до село Борец. Тези първи
дни на жътва около посрещането на астрономическото лято са ритуални
за зърнопроизводителите
в цялата страна и са найзначимите, защото в тях е
истината за всичките
усилия от миналата есен
досега, за правилността
на взетите решения и за
благосклонността на
небето и земята. Мъдрият
земеделец знае, че късметът е на ръба между
природните стихии и
изобилието. И така е
всяка година от памтивека
насам, независимо от
напредъка на технологиите.
Първата нива на Людмил Работов, председател
на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив, е
с ечемик върху 700 декара. Ако времето позволи,
комбайнерите ще започват жътвата в 9 часа
сутринта и ще приключват
деня по тъмно. По време
на тази най-важна кампания работното време е
извън нормите, защото не
се знае кога поредният
дъжд ще затвори прозореца. Затова не се прахосва
всеки позволен час.
По окомерна преценка
на зърнопроизводителя от
община Раковски добивът
от ечемик ще е между 600
и 700 кг/дка. Защото
посевът е върху чернозем
и е наторен според нормите. При пшеницата
добивът може и да е понисък, защото дъждовете
закъсняха на места,
преценява Людмил Работов.
"Ечемикът от тази нива
ще се ожъне за два дни и
само разходът на дизел
за 700-те декара ще е към
1300 до 1500 литра, което
ще струва между 3500 и
4200 лева. Миналата
година дизелът се продаваше по 1,20 лв. за литър
без ДДС, а тази година е
2,80 лева", сравнява
Работов. От Съюза на
зърнопроизводителите от
Пловдив предложиха на
НАЗ да сигнализира
всички важни институции
- от Комисията за защита

Людмил Работов ще е с комбайнерите от сутрин до вечер в следващите
седмици

на конкуренцията до
правителството и парламента, за спекулативното
пълзящо покачване на
цените на горивата и в
частност на дизела.
Новите реалности тази
година показват рекордна
себестойност на есенните
култури, увеличена от
четирикратното покачване
на цените на торовете,
високата рента от около
100 кг/дка зърно в Южна
България, по-скъпите
горива и продукти за
растителна защита. "Засега изкупните цени на
житни и рапица само се
коментират. Когато приберем зърното в хамбарите,
тогава ще имаме реални
сделки и ще видим какво
се предлага от търговците", каза фермерът от
Раковски. Паралелно с
ечемика той ще започне и
прибирането на грах за
зърно. Редът на жътвите
ще зависи от влажността
на продукцията, а тя пък
ще е според количествата
дъждове, паднали на едно
или друго поле. А всичко
това ще е съобразено и с
очакваните валежи в
следващите дни. Така
Людмил Работов ще
решава в движение дали
да пусне комбайните найнапред при рапицата или
в полетата с пшеница
върху по-песъчливи почви.
На мястото на прибрания
грах той планира да засее
царевица с по-къс вегетационен период и това ще
е за пръв път от десет
години насам.
"Имаше три причини да
не отглеждам царевица.
Първата е кражбите на
зърно, втората е скъпата
поливна вода, третата липсата на поливачи.
Засега съм решил само

При старта на жътвата най-много се радваше малкият син на зърнопроизводителя - Лъчезар Работов. На важното събития се събраха и
дъщерята Памела, както и механизаторите Иван Романов, Красимир
Караджов, Младен Шишков

За недостиг на зърно за осигуряване на българското потребление
въобще не може да се говори, казва земеделецът

И нека жътвата да върви по вода!

един от трите проблема.
Със собствени средства
закупих поливна система
пивот, която мога да
управлявам от телефона
си, така че поливачи вече
не са ми нужни. Факторът
скъпа поливна вода е
частично решен, тъй като
с пивота се постига икономия на вода. При гравитачно поливане се изразходват 120 литра на декар,
а с поливната инсталация
нормата е намалена на 90
литра заради прецизното
използване на водата.
Третият проблем - кражбите на зърно, си остава
отворен", обясни зърнопроизводителят.
"Производството на
пшеница в страната ще е

между 6 и 7 милиона
тона. От години се знае,
че у нас се използва
годишно 1,5 милиона
тона, но всъщност потреблението вече е доста
по-малко. Едно, защото
броят на животните
драстично намаля. И
второ, българите консумират все по-малко хляб и
тестени изделия", посочи
Людмил Работов. И
затова той е категоричен,
че за недостиг на зърно
за осигуряване на българското потребление въобще не може да се говори.
От името на бранша
той критикува администрацията за ненавременния контрол, който упражнява. Доскоро е

имало проверки за наличието на продукция. За
недостиг на зърно за
осигуряване на българското потребление въобще не
може да се говори, казва
земеделецът. В момент,
когато земеделците са
били заети с обичайните
грижи по време на на
пролетната вегетация.
Само че контролът продължава и досега, когато
цялото внимание на стопаните е ангажирано с
предстоящата жътва.
"Далеч съм от мисълта, че
не трябва да има проверки
и дисциплина, но е добре
те да се извършват през
зимата. Това е времето,
когато земеделците са посвободни да обърнат
внимание на администрацията", обясни зърнопроизводителят.
На въпроса сега ли е
времето за закупуване на
торове, при които се
забелязва лек спад, Людмил Работов отговори:
"Вярно е, че има лека
тенденция към поевтиняване, но за мен тези цени са
високи. Може да се окаже,
че сегашната цена от 1200
лева за тон е най-добра,
но въпреки това знам, че
тя е висока като процент
разход в себестойността.
Миналата година по това
време торът струваше 460
лева. Не мога да дам съвет
да купуваме, защото не
мога да предскажа бъдещето",пише сайтът АгроПловдив.ç
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Ôåðìåðè èñêàò äàíú÷íà âàêàíöèÿ âúðõó ñóáñèäèèòå
Необходима ни е данъчна ваканция върху субсидиите, за да
си стъпим на краката. Това каза
Димитричка Търпанова,член на
Управителния съвет на Добруджанския овощарски съюз за Агри.БГ. Тя изтъкна, че приоритетните сектори имат нужда да се в
тези трудни години да получат
"глътка въздух" от 3-4 години, в
които субсидиите им да не се
облагат с данъци.
Тя, както и други производители на костилкови плодове, търпят огромни загуби заради времето през последните седмици.
"Имаме поражения, защото имаше много дъжд - 86 л за 24 часа, а в района има и по 100 л.
При това положение, каквото и
да й сложиш на тази череша, няма как да я спасиш. Имам сортове, които оцеляха, но има и
такива, които доста се нацепи-

Íàé-âèñîêà å
ñðåäíàòà öåíà
íà ñäåëêèòå â
Ñåâåðîèçòî÷íèÿ
ðàéîí - 1569 ëâ.
íà äåêàð, à íàéíèñêà â
Þãîçàïàäíèÿ 678 ëâ. íà äåêàð
Средната цена на
сделките с ниви в България през 2021 г. достига
1192 лв. за един декар,
което е с 14,4 на сто
повече в сравнение с 2020
година, съобщи Националният статистически институт. Средната цена на
сделките между физически
и юридически лица достига 1184 лв. за декар, а на
сделките между юридически лица - 1133 лева. Средната цена на сделките с
постоянно затревени
площи (естествени и
изкуствени ливади, мери и
пасища) през 2021 г. е 278
лв. за един декар и също
отбелязва увеличение
спрямо предходната
година - с 3,9 на сто.
През 2021 г. повишение

ха. Въпреки застраховките, този
проблем не се поема от застрахователните компании", отбеляза Търпанова. Тя посочи, че нацепените череши могат да се преработят само на сок, но брането
на килограм излиза по-скъпо отколкото на цената, на която ще

го купят от предприятията за сокове. "В момента много ни притеснява актуализацията на държавния бюджет и какво ще се
случи с него. Проблемът е, че в
бюджета за растениевъдство влизат розите, винените лозя и оризът - по обвързана подкрепа. Не
знаем какво мислят да правят. Нямаме никаква индикация как ще
бъде разделен бюджетът. Нямаме
нищо против колегите, но трябва
да се реши акцизни стоки и парфюмерия ли ще се подпомага или
храни", каза Търпанова.
По думите й овощарите са на
ръба на оцеляването. "Нещата
са трагични при нас, защото първо реколтата е по-слаба, второ
- има сортове, които въобще нямаха заложби. При кайсията основните сортове - Мъркулещи и
Унгарка, са почти без реколта.
Много малко плодове. И това е

повсеместно - тези сортове нямаха реколта и миналата година, и тази. Сливите Стенлей в
нашия район въобще не цъфнаха, но по-надалече има. Докато
в цялата Силистренска област, където най-масовата кайсия са унгарката и мъркулещи няма. Това
е свързано с устойчивостта на
сорта. Сменяме сортовете, но
това е дълъг процес", обясни Търпанова.
Тя допълни, че разочарованието и трудностите при овощарите водят до изкореняване на стотици декари с череши. "Масово
в нашия район се изкореняват
черешовите градини. Отказват се
- при 1,20 лв. цена за пулп, няма как да го работиш. Брането е
много скъпо. Само в община Тутракан над 140 дка ще бъдат изкоренени тази есен", каза още
Търпанова. ç

Ñ 14,4% ïîñêúïíàõà
íèâèòå ïðåç 2021 ã.

в цената на сделките с
ниви спрямо предходната
година е отчетено във
всичките шест статистически района. В Северозападния район увеличението е с 32,8 на сто, в
Северния централен район
- с 11,9 на сто, в Североизточния район - с 6,8 на
сто, в Югоизточния район
- с 5 на сто, в Югозапад-

ния район - с 69,2 на сто,
и в Южния централен
район - с 5,8 на сто. Найвисока е средната цена на
сделките с ниви в Североизточния район - 1569 лв.
на декар, а най-ниска в
Югозападния - 678 лв. на
декар.
През 2021 г. средната
цена за наем/аренда на
един декар ниви достига

55 лв., което е с 20,5 на
сто повече спрямо 2020
година. Средната цена за
наем/аренда на един
декар постоянно затревени площи е 25 лв. и е с
19,4 на сто повече спрямо
предходната година.
Цената, платена за
наем/аренда на един
декар ниви, отбелязва
повишение спрямо предходната година и в шестте
статистически района. В
Северозападния и Северния централен район
повишението е с 10,1 на
сто, в Североизточния
район - с 51,3 на сто, в
Югоизточния район - с
16,4 на сто, в Югозападния район - с 6,1 на сто, и
в Южния централен район
- с 8,4 на сто. През 2021 г.
най-висока е средната
цена за наем/аренда на
един декар ниви в Североизточния район - 82 лв.,
а най-ниска - в Югозападния район - 32 лв. ç

×åðíîçåìúò â Äîáðóäæà çàïî÷âà äà ñå íàïóêâà,
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Черноземът в Добруджа започва да се напуква. Въпреки локалните валежи през последните дни, засушаването вече се е
отразило върху посевите. След
около месец земеделските стопани трябва да започнат прибирането на пшеницата в Добричка област. В същото време в други части от страната се изсип-

ват порои. "Изключително притеснени сме, това е истината,
май месец се оказа доста сух
за разлика от април. Април месец имаше доста добри дъждове от 60-70 литра за целия месец. Към този момент на полето, на което се намираме и в
голяма част от Добруджа - Тервел, Крушари, Каварна, Шабла
има по 12 литра на декар, което е абсолютно недостатъчно,
най-малкото защото пшеницата
и ечемикът се намират във фаза на наливане на зърното. Липсата на влага ще доведе до намаляване на добива. Пролетни-

ците също е изключително важна влагата. Те в момента стартират, много трудно върви царевицата, това е истината. Така че
дъжд със сигурност ни трябва",
заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз
на зърнопроизводителите.
В част от добруджанските общини по полетата се вижда, че
растенията изпитват остра нужда от влага. В други райони, в
които са паднали локални валежи, пшеничните посеви се държат добре и обещават добив.
Метеорологичните данни за
Добричка област показват оскъд-

ни валежи през март, известни
количества през април и едва
10-15 литра през май. В отделни землища на крайморските общини дъжд няма от 50-55 дни.
За съжаление през последните
години стана обичайно по 4-5
месеца от небето да няма нито
капка дъжд. Ако не паднат достатъчно количества валежи, липсата на запаси от почвена влага могат сериозно да компрометират и реколтата от пролетни култури. През тази година
стопаните успяха да засеят общо 1 млн. 750 хил. дка с царевица и слънчоглед. ç

Çàáðàíÿâàò
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Когато пчелният мед се
пуска на пазара или се влага
в продукти, предназначени за
консумация от човека, не се
допуска добавянето на хранителни съставки, добавки в
храните или друго освен пчелен мед. Това е записано в
Проект на Наредба за изискванията към пчелния мед,
предназначен за консумация
от човека, която отменя сега
действащата наредба, приета
с постановление на МС от
2002 г. Пчелният мед, с изключение на индустриалния
пчелен мед, не трябва да има
чужд вкус или мирис, признаци на начална ферментация, изкуствено предизвикани промени в киселинността
или да е бил нагряван по начин, който води до разрушаване или значително деактивиране на естествените му ензими. Страната или страните
на произход, където е бил добит медът, се посочват върху
етикета. Когато той произхожда от повече от една държава членка или трета страна,
се изписва: "смес от мед с
произход от ЕС"; "смес от мед
с произход извън ЕС"; или
"смес от мед с произход от
ЕС и извън него".
При етикетирането на индустриален пчелен мед изразът "предназначен за кулинарни цели" се отбелязва до основното наименование на продукта. Когато медът за индустриални цели е съставна част
на многокомпонентна храна,
"пчелен мед" може да бъде използвано в наименованието на
храната, а "индустриален пчелен мед" се включва в списъка на съставките.
В зависимост от произхода на меда се използват следните наименования за отделните видове мед: "цветен или
нектарен пчелен мед" и "манов пчелен мед". В зависимост
от начина на производство и/
или представяне на меда се
използват следните наименования за отделните видове
мед: "пчелен мед във восъчна
пита"; "пчелен мед с восъчна
пита"; "отцеден пчелен мед";
"центрофугиран пчелен мед";
"пресован пчелен мед"; и "филтриран пчелен мед".
Предвижда се постановлението да влезе в сила в 14дневен срок от деня на обнародването му в "Държавен
вестник". Проектодокументът
е на обществено обсъждане
до 21 юли.ç
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Êîðíåëèÿ, à ñåãà íàêúäå?

Премиерът в оставка
Кирил Петков заяви пред
британския вестник "Гардиън", че се страхува от
нов служебен кабинет,
съставен от президента
Румен Радев, защото той,
видите ли, "щял да води
преговори за доставки на
природен газ от "Газпром"
и да спре доставките на
българско оръжие за
Украйна през Полша"!?
Подобна политика К.П.
определя като "загуба на
лидерска позиция на
България в ЕС и НАТО".
Уволненият премиер
очевидно бърка лидерството със слугинажа на
чужди интереси. "Храни
куче да те лае" е наймекото определение за
поведението на К.П.
спрямо президента Радев.
Защото, преди да бъде
назначен на 11 май 2021 г.
за служебен министър на
икономиката от същия
този президент, К.П. беше
поредният емигрант и
дребен бизнесмен, един
от многото протестиращи.
Същото важи и за редица
новопоявили се "спасители" от кабинета в оставка.
Без Радев бившият премиер щеше да си остане
"Господин Никой". Наред с
това президентът преля
авторитет и доверие на
К.П., които му позволиха
не само да избегне скандала за нарушената
Конституция, но и да
създаде партия с претенциозното име "Продължаваме промяната". Име,
изпразнено от съдържание, но ясно признаващо,
че темелите на промяната
са поставени от президента и служебните кабинети

на Стефан Янев! Грозната
неблагодарност, съчетана
с клеветничество и опит
да доносничи и "натопи"
българския държавен
глава пред чужди медии,
показва, че К.П. не може
да бъде носител на промяната - нито в държавата,
нито в личния си морал.
Но наред с нападките
към президента, "откровенията" му поставят редица
остри въпроси пред БСП
и председателката Корнелия Нинова - вицепремиер
и министър на икономиката в оставка! Признанието, че България е изнасяла оръжие за Полша,
предназначено за Украйна, освети не просто една
търговска геополитическа
схема, но и показа, че
Нинова съзнателно е
прекрачила многократно
повтаряната "червена
линия" на социалистите срещу износа на оръжия
за киевския режим. Безкрай пъти Нинова се кле,
че като министър няма да
допусне и един патрон да
замине за Украйна, иначе
ще подаде оставка, а БСП
ще напусне коалицията.
Как днес ще обясни пред
Националния съвет на
БСП и редовите социалисти думите на К.П.!? Защото, каквито и опровержения да пуска правителственият пресцентър, тези
твърдения пред британския вестник не предполагат увъртания и оправдания. Лъсна голата и нелицеприятна истина, че
някой на най-високо ниво
откровено е лъгал българите през последните
месеци за оръжията за
Украйна. И това се случ-

ваше, въпреки че всекидневно излизаха факти и
снимки в украински и
западни медии, които
открито изобличаваха
тази лъжа и демонстрираха българско оръжие,
постъпило на "служба" на
украинския режим и
насочено срещу руската
армия.
БСП отстъпи съзнателно или в най-добрия
случай се скри зад процедурни парламентарни
хватки от типа: "Ние
искаме, но мнозинството
ни наложи", от почти
всички свои заявени
принципи. И за антируските санкции, и за оръжията
за Киев, и за Северна
Македония, и за приемането на команден център
на НАТО във Варна, и за
ръста на доходите. Единствената засега "удържана"
"червена линия" е тази за
Истанбулската конвенция,
и то защото на К.П. все
още не са поръчали тя да
бъде приета и ратифицирана.
Докога свиващият се
социалистически електорат ще търпи подобни
политически игри на
партийното ръководство,
подчинени единствено на
желанието на шепа хора
да останат на всяка цена
на власт? Желание, което
е напът да занули важните цели на социалистическата, миролюбива и
русофилска политика на
партията, завещана ни
отпреди 130 години? БСП
няма място в подобна
коалиция, защото тя
изпълнява социалните
политики половинчато, а
ръстът на доходите не

догонва ширещата се
инфлация, защото далаверите с газа, купуван чрез
посредници, осъжда на
гладна и студена зима
левите избиратели бедните, пенсионерите,
хората на наемния труд.
Защото с българско
оръжие и задкулисни
ангажименти България се
превръща в прифронтова
държава срещу славянска,
православна Русия. Тази
политика е в разрез с
мнението на 80% от
българите. Дори К.П.
цитира пред "Гардиън", че
20% одобряват руската
политика, а 60% не желаят да заемаме страна в
конфликта. Колкото до
социалистите - 100% от
тях са на това мнение.
Част от електората на
БСП все още търпи подобна безпринципност,
защото за пръв път от 9 10 години БСП е на власт,
но и това е до време. Как
левият избирател ще
прости коалицията с
десните "умно-красиви"
русофоби, соросоиди и
привърженици на гей
парадите? Как ще прости
търговията с оръжие,
което убива руски войничета? Или липсата на
отношение към хората на
Духа и българската култура? Ами далаверите с
газа, отказът за преговори с "Газпром" и явната
зависимост от чужди
посолства, които диктуват
ежедневната работа на
кабинета? Назначенията
от квотата на БСП на
ключови властови позиции на младежки активисти на СДС, на хора с
десни и русофобски

възгледи!? ЛЪЖАТА, превърната в заместител на
политиката, не може и не
бива да бъде прощавана!?
Защото тази лъжа и
политическо лицемерие
ще доведат социалистическата партия на следващите избори да се бори
за жалките 4%, за да
влезе в парламента.
Време е за отговори и
за действия! За скъсване
на срамния съюз с К.П. и
компания! За реална
социална програма за
ръст на доходите и справяне с кризите. За външна политика, която ще
постави България до
държавите, които се
стремят към деескалация
на конфликта, към мирни
решения и диалог, към
балансирани и уважителни отношения в новия
многополюсен свят.
Само така бавно и
полека би могло да се
върне доверието в БСП.
Оставането в коалиция с
"Продължаваме промяната" и "Демократична
България" ще е краят на
една системна и държавостроителна 130-годишна
партия, оцеляла във
времена на насилие,
терор, фашизъм, репресии
и отрицание. Ще позволим ли алчността за власт
и демагогията на шепа
хора от ръководството
(назначени от Нинова в
министерства и бордове с
високи заплати) да унищожат мечтите, идеалите,
морала и достойнството
на поколения честни
социалисти!?
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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- Г-жо Робева, как ви изглеждат от
село Трудовец горещите политически
страсти на жълтите павета?
- О, аз си режа лозето, пръскам го,
когато трябва, упражнявам се, а резултата ще го видим наесен. И дърва режем
за зимата, подреждаме ги тук с мои приятели съседи.
Не искам да ги гледам, не искам да ги
виждам! Чувствам се толкова унизена като
българка! За първи път, гледайки парламента, заради поведението на тези млади хора толкова страдам, толкова се срамувам… За първи път се срамувам, че
съм българка!
- Кои млади хора имате предвид?
- Тези от "Продължаваме промяната",
от "Има такъв народ". Те се надприказват! Толкова грозно се държат, толкова
грозно поведение… Довчера са били един
до друг, днес започват да се замерят, да
се клеветят. Те нямат елементарно възпитание. Нямат истински задълбочени
знания. И най-страшното: Нямат култура. И още по-страшното: Те не са никакви българи!
Старите политици си ги знаем какви
са. Те не могат да ни учудят. И тъй като
те са по-опитни, повече пазят поведение. А това, което правят младите, е да
обслужват статуквото, от което уж искат
да избягат. Но от статуквото човек може
и да се научи на нещо, нали? А те си
въобразяват, че всичко знаят.
- Напоследък станахме свидетели на
грозни сцени, обиди и дори стълкновения между депутати. Дъно ли е това,
или може и още?
- О, да. Видях, че се блъскаха, и веднага изключих телевизора. Не искам да
ги виждам, не искам да ги слушам, защото и изказът им е много елементарен.
Аз гласувах за "Продължаваме промяната", даже убеждавах много хора, че
това е бъдещето на България, че това е
младостта! Защото те искаха да оправят
своята държава. А се оказа, че искат да
ни направят американци! Е, не можем
да станем американци. Бай Ганьо си е
Бай Ганьо.
Кръвта вода не става. Като погледнеш представителната извадка, разбираш
какво сме.
- Е, нали са учили в Харвард…
- Ами, те правят най-лошата реклама на Харвард! Какво разбрахме за Харвард? Харвард подготвят своите кадри
така, че Америка да прилапа всичко,
което иска. Те не запазват своята националност. Те стават едни пратеници дали платени, дали неплатени, един Бог
ги знае. Тези младоци не могат да разберат, че ако светът трябваше да бъде
Америка, щеше да бъде Америка. С тях
или без тях. Светът трябва да запази
своето многообразие. Не може да има
един господар. Баланс трябва да има.
Баланс! Ние неслучайно сме родени на
тази земя, с такъв манталитет и с такава народопсихология. Ние няма да станем американци. А пък те да си вървят
в Америка! Очаквах друго от тях.
- Кои политици ви омерзиха най-много с поведението си?
- О, вие мислите, че аз ще си направя усилието да им запомня имената? Абсурд! Те са толкова преходни в българската история, те са дошли да си изпълнят задачата, те са безродственици, разбирате ли? Те ще изпълнят това, което
им е поръчано, ще си вземат паспортчетата и ще отидат там, където им плащат
или където са ги учили, или където знаят, че ще бъдат щастливи. Ще им платят,

Нешка
РОБЕВА,
легендарен
треньор по
художествена
гимнастика и
общественик

Харвард
може да ги
е научил
как да
смятат, как
да лъжат,
как да
печелят.
Но Харвард
им е отнел
морала.
Няма
морал!

разбира се, за всичко. Ще ограбят каквото могат… Хайде да не ми обясняват колко са против корупцията. Какво говореха
в началото? Нали казваха, че няма да
има скрито-покрито, че всичко ще е прозрачно, всичко ще е пред обществеността? Сега вие разбрахте ли тия американски кораби с втечнен газ какво правят,
къде се разтоварват? Какво стана с цените, с поскъпването на газа, на тока?
Ако имахме свестни хора, щяхме да
бъдем прекрасна държава.
- Ето, вие пак сте разочарована, защо се стига все дотук?
- Ами защото някак си тази политическа класа се репродуцира. Машината
приема в себе си тези, които може да
смели. Ако в машината влезе едно камъче, механизмът ще се повреди. Или
тя ще изплюе това камъче. Хора с определен манталитет влизат в политиката.
Другите знаят, че ще бъдат изхвърлени.
Защото ще са безполезни. На всичкото
отгоре ще бъдат ужасно унизени. Вижте
каква елементарна пропаганда, толкова
елементарна, че просто ми е обидно: "Вие
защо гласувате с ДПС и ГЕРБ?". Ами
утре като те гласуват бюджета с ДПС и
ГЕРБ, това лошо ли ще е? Казват: "Ще
се погрижим за пенсионерите и за младите семейства". И горкият пенсионер
наистина е толкова зле, че си казва: "Ето
тези млади хора мислят за нас". Но не
се замислят, че цените хвърчат с десет
пъти нагоре. И че в действителност те
не им увеличават пенсиите, а ги доограбват и ги обричат. Обричат и децата
им, обричат и внуците им. "Ама ние мислим за младите семейства!" За кои млади семейства? Какво правите за младите семейства?
Не, не им вярвам. Ужасно е, елементарни са. Харвард може да ги е научил
как да смятат, как да лъжат, как да печелят. Но Харвард им е отнел морала. Няма морал. Няма!
- И смятате, че правителството трябва да си ходи?
- Ами, ако не си ходи, те ще целунат
ръка на Макрон. Той гарантирал, той
какво предлагал... Какво ще гарантира
Макрон?!
Ами тогава да станем македонци. Какво значение има дали ще се наричаме
българи или македонци, след като македонците, които искат да влязат в Европейския съюз, никой не може да ги накара да кажат истината, а ние трябва да
си затворим очите и да се отречем от
себе си, да се отречем от историята си,
да се отречем от прадедите си. Семейството на моята майка са македонски бежанци от Щип. Ама те винаги са се смятали за българи!

- Каква според вас е ролята на Слави
Трифонов в политическия пасианс, подставено лице ли е, за кого работи?
- Вие знаете ли със сигурност за кого
работят "Продължаваме промяната"? Нали не вярвате наивно, че те дойдоха с
най-добрите намерения да спасяват България? Ако знаем за кого работят ПП,
ще знаем за кого работи и Слави Трифонов.
Как може с това самонадеяно момиченце да вдигнат цял самолет до Солун
(бел. ред. - Кирил Петков и Лена Бориславова), а ние знаем колко харчи той, за
да отидат там, докъдето с кола ще им
отнеме 3 часа и половина? Тези хора имат
самочувствието на невежия. Това, че имат
някакви познания, не значи, че имат култура. Те нямат необходимото образование, което дава по-широк кръгозор. Найстрашното е, че са се научили как да лъжат. Дори не са се научили как да лъжат
качествено. Лъжат елементарно, защото
имат високо самочувствие. В нищо не се
съмняват. Не се съмняват дори, че сред
този народ има по-интелигентни хора,
които виждат лъжите им. Не, те смятат,
че всички са под тях.
- Не казахте какви са впечатленията
ви от "политика" Слави Трифонов.
- Според мен между ПП и Слави Трифонов няма разлика. Категорично. Едните имат по-добри съветници.
В момента "Възраждане" набират сила. Защото народът е толкова отчаян, че
няма ново лице освен "Възраждане", които още не са били в управлението. И
затова народът им увеличава все повече
и повече рейтинга.
- Това опасно ли е?
- Не мога да кажа дали е опасно, казвам каква е действителността. В момента
най-големият враг на ПП е "Възраждане". При едни нови избори те се страхуват от "Възраждане". Да, ГЕРБ ще отидат напред. Безспорно. Защото хората си
казват - може би се наядоха, ама поне
повече знаеха, по-добре бяхме, нямаше
такава инфлация. Колкото и да обясняват, че всичко идва отвън, не е така.
Не може България първа да каже: "Не,
ние няма да купуваме руски газ!" Защо?
Кой си ти? Те не проумяват, че така дори
американците не ги уважават. Приемат
ги като техни лакеи. На лакея може да
подхвърлиш нещо с презрение. Най-бедната страна в Европа се отказа от руския
газ. И сега ни залъгват, че има някакви
митични кораби с евтин газ. На кого ги
разправяте тия неща?
- Като човек, който е гласувал за ПП,
какво бихте казали на Кирил Петков?
- Бих му казала: Извинявай, момче,
ако все още имаш достойнство, напусни
този пост!
Опитайте се да направите ново правителство. Спрете с тъпата си пропаганда, спрете да си назначавате жените, приятелките... А с всичките милиони, които
заявявате, че имате, се откажете от заплатите си. Защо не станеш и не кажеш:
"Аз ще работя за България". Махни се,
докато е време, докато не си натрупал
такава карма, че и правнуците ти да плащат след теб.
- Ново правителство в рамките на този парламент ли?
- Трябва да се опитат. Но не ПП. Не
Кирил Петков, не Асен Василев. Василев
е по-страшен, той е по-подмолен от Петков, по-умен. Трябва да се направи експертно правителство.
Интервюто е на ПИК и "Ретро"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Ïîâå÷å ÍÀÒÎ, îùå ÍÀÒÎ! Îùå?
Европа пак се плъзга към голямата война и пак не знае как да спре
Георги ГЕОРГИЕВ
"Застинали в ужас пред
зейващата бездна, държавните глави, които в крайна сметка щели да носят
отговорност за съдбата на
своите страни, се опитваха
да включат на заден ход,
но натискът на военните
планове безмилостно ги
тласкал напред."
Това е откъс от главата
"Войната започва" на
отличената през 1963 г. с
"Пулицър" книга "Оръдия
през август". Авторката,
историчката Барбара
Тъкман описва механизма,
по който започва Първата
световна война.
Някои аналогии с
времето преди нея също са
плашещи. "Никога Европа
не е била по-силна, побогата, по-красива, никога
тя не е вярвала по-съкровено в още по-добри
бъднини; никой, освен
малцина вече оглупели
старци, не жалееше както
по-рано за "доброто старо
време". Описанието е от
проникновената автобиография на Стефан Цвайг
"Светът от вчера", в
главата "Блясък и сянка
над Европа".
Днес сянката отново
пада над блясъка на
Европа. В много отношения по вина на същата
тази Европа, която, както
и да го гледаме, лежи от
Лисабон до Владивосток.
Прологът на задаващата
се трагедия се разгръща
пред очите ни, а ние
оставаме пасивни зрители,
водени към кървава развръзка от фанатици, лицемери и циници. Луди.
Едните мислят, че са в
безопасност, защото са
отвъд океана, другите защото имат 6000 ядрени
бойни глави и могат да
изгорят всеки и всичко, и
третите, които смятат, че
щом са членове на НАТО,
могат да дразнят вторите,
тъй като са уверени, че
първите ще ги защитят,
щото им вършели мръсната работа. Това е схема,
при която, както цитира
Чърчил Барбара Тъкман:
"Ужасните "ако" се натрупват".
Издателите на книгата
"Лунатици. Как Европа
прекрачи прага на Първата световна война", на
професора по история от
Кеймбридж Кристофър
Кларк, обръщат внимание
в анотацията към труда, че
през 2014 г., когато е
първото му издание, в
интервю за в. "Билд"
Хелмут Шмит - покойният
бивш канцлер на ФРГ казва за кризата в Украйна: "Европа, САЩ и Русия
се държат като лунатици".

Ние дърпаме дявола
за опашката.
Преди дни литовското
държавно ръководство
реши, че 10 920 санкции
(според специализирания
ресурс www.castellum.ai),
въведени срещу Русия до
момента, са очевидно
недостатъчни, за да я
принудят да измени
политиката си, и поради
това започна опасна игра
- въведе частична блокада
на руския анклав Калининградска област, затворен между Литва и Полша. Разбира се, в строго
изпълнение на европейските изисквания (както

belli (от лат. - повод за
война)? Да не е нужно
говорителят на руското
външно министерство
Мария Захарова да предупреждава, че руският
отговор ще бъде "не в
дипломатическата, а в
практическата плоскост".
Т. е. той може да бъде или
икономически (където
възможностите на Москва
са ограничени, освен ако
не става въпрос да спре
газа на целия ЕС), или
военен.
Точно военният пробиването на 70-километров коридор от беларуско-литовската граница до
Калининград (известен

възприемате както като
предупреждение към Русия
да не помисля да защити
интереса си с военна
сила, така и като подстрекаване на Литва към
действия, които Москва
може да приеме за провокационни. Подобни ситуации засилват усещането,
че от членовете на НАТО
по източния фланг като
че ли се очаква да играят
ролята на дразнители,
прикрити зад щита на
Алианса.
Точно тези държави,
които са и удобно опаковани в т. нар. формат Б9,
или Букурещката деветка България, Чехия, Есто-

годините на най-голямо
разложение
и слабост на руската
държава. Това не е историята за яйцето и кокошката. Американската
квачка снесе своите яйца,
след като СССР предаде
богу дух. А сега излюпените агресивни пиленца
не от нейно, но в нейно
име кълват събудената
руска мечка и при това не
от днес, и не толкова
заради Украйна. Едно
показателно изказване
на полския президент
Анджей Дуда, цитирано
от БНТ през февруари
т. г.: "Руснаците разбират
само езика на силата,
Снимка БГНЕС

На снимката: Испански войници от бойната група на НАТО в Латвия. Алиансът струпва войски в Прибалтика и Източна Европа, защото се опасява
от хипотетично руско нападение. Руснаците вземат огледални мерки, защото се опасяват от натовска агресия. В условията на отсъстващата
дипломация това са стратегии, водещи до потенциален военен сблъсък.

първоначално каза европейският дипломат № 1
Жозеп Борел) и подкрепени от САЩ в лицето на
говорителя на Държавния
департамент Нед Прайс.
По-късно Борел заяви, че
точно тези рестрикции ще
бъдат прецизирани, за да
не засягат доставките
собствено за областта, а
само тези, предназначени
за износ към ЕС през
Калининград, но негативното усещане остана.
Можеха ли тези санкции (става дума за забрана за транзит на ембаргови стоки - около 40-50% от
това, което досега е влизало през Литва) да бъдат
спестени, за да не дават
повод на руските коментатори да говорят за Casus

още като Сувалкски коридор, по името на крайгранично градче в Полша) е един от най-известните
сценарии за започването
на война между НАТО и
Русия. За целта Москва
трябва да бъде просто
предизвикана. Евентуална
пълноценна блокада на
анклава е прекрасният
повод за това. Русия е
велика сила, а великите
сили не обичат да бъдат
унижавани. Това е и
капанът на тяхното величие.
Когато Нед Прайс
подкрепи действията на
Вилнюс, той спомена
категорично за прословутия чл. 5 от устава на
НАТО за колективната
защита. Това може да го

ния, Унгария, Латвия,
Литва, Полша, Румъния и
Словакия,

най-много искат
„повече НАТО“.
Странна наглед
формулировка, при положение че те самите са
членове на пакта, но
напълно разбираема, ако
вземем предвид, че са в
силни зависимости от
Съединените щати. Да,
руското нападение над
Украйна е трудно оборим
повод тези страни да
искат "повече НАТО", но
проблемът е в това, че те
станаха членове на НАТО, и някои от тях получиха американски бази и
приеха чужди войски в

така беше в царска
Русия - в комунистическа,
а сега и в Путинова".
Това изказване няма
нужда от особен коментар.
Това е цяла политика на
поколения източноевропейци, но не и на поколения българи, което само
показва, че сме в компания, чужда на историческите ни нагласи, компания, която ни прави
заложници на русофобския й наратив. Това се
усеща от българите. Ние
сме единствената нация в
Източна Европа, в която
расте броят на хората,
които искат България да
напусне НАТО. Според
публикуваното в началото
На стр. 9

ÌÍÅÍÈÅ

Протестите,
изискващи
промяна, все
ще довеждат
до подмяна,
докато всички
предлагани
алтернативи
остават
само десни

27.06.2022 ÇÅÌß

9

Îñòðî ñå íóæäàåì
îò íîðìàëíà ëåâèöà

Къдринка КЪДРИНОВА
Нелепо е това тръшкане за падането на правителството на Петков и за
очертаващите се неизбежни извънредни избори.
Най-нормално и демократично е да се отиде на
избори, щом не може да
се сформира работещо и
стабилно управление.
Обаче отвсякъде ехти:
"Ама и новите избори
нищо няма да решат! То
няма за кого да се гласува! Всички се изложиха!
И след ново гласуване пак
същото зацикляне ще се
получи".
Така е. И това е основният проблем за България
- че няма реален избор.
При това далеч не от днес
или от вчера. А още от
нескопосания "край на
историята", заел се да
сложи всъщност край на
идеологиите и на ясното
разграничение между леви
и десни политически
програми. С течение на

От стр. 8
на юни изследване на
словашкия форум за
сигурността GLOBSEC
38% от анкетираните
българи са обявили, че
ще подкрепят напускане
на НАТО, ако се състои
референдум за членството
ни в него, което е с 13%
повече в сравнение с
данните от 2020 г. "България, изглежда, е регионално отклонение по
темата НАТО", се посочва
в анализа.
Ние не сме регионално
отклонение. Просто българите не искат "още НАТО".
Сегашното им стига. Ние
имаме друг тип исторически опит с Русия, а желанието да бъдем подравнени в
една редичка с желаещите
исторически реванш срещу
Русия е повод за криза на
първо място вътре в
България.
Защо критично коментираме НАТО, след като
мнението, че Русия е
агресор, е доминиращо
сега? Защото напредването

Без нормална левица сме обречени да се въртим в кръг между Кирчо и Бойко

годините свикнахме, че за
избори минава чуденето
ни дали да пуснем бюлетина за една разновидност
на десницата (приватизаторско-плоскоданъчната),
или за друга (мафиотската). Да, може да се появи
и трета - парфюмирана
на западни стандарти и
усмихната, но и тя пак си
остава десница. Всичките
са направени от една и
съща кайма, нищо, че в
едната може тлъстинката
да е повече, а в другата подправките. Те просто са
дело на един и същи
производител и на една и
съща технология.

Няма как да се замесват постоянно еднакви
месни съставки и да
искаме от тях да излезе не
кюфте, а крем брюле.
Няма как да гласуваме все
за адепти на капитализма
и свободния пазар и да
очакваме, че вместо нагла
олигархия и мултиплицираща се корупция ще
получаваме грижовна
социална държава. А
смехориите за "леви цели
с десни средства" няма как
да са нещо по-друго от
брашнената лапа на
вълка, баламосващ седемте козлета, че е майка им.
Подмяната на антаго-

низмите е същият сорт
измама. Който вярва, че
"почтеност срещу мафия"
(или "евроатлантизъм"
срещу модерното световно
зло, което впрочем също
си е чисто дясно по
генезис) е някакво противопоставяне, очевидно
харесва да живее в приказки - например в онази,
която се мъчи да внуши
поне на половината
човечество, че социалните
неравенства и геополитическите трусове се пораждат заради дисбаланса
между етични и безскрупулни герои на нашето
време. Който обаче изпол-

на НАТО на изток ни
доведе до сегашното застрашително положение.
Това е извън всякакво
съмнение, дори за западните политици, но само
когато излязат в оставка
или в пенсия.
"Ние отиваме на изток,
защото се чувстваме
застрашени", беше рефренът, под който се приемаха източноевропейски
държави в НАТО. "Ние се
чувстваме застрашени,
защото те идват на изток",
бе руската реакция на това
действие. После някои се
учудват, че Русия възприема разширяването на
НАТО като продължение
на политиката Drang nach
Osten.
Какво означава на
практика "повече НАТО"?
Това означава струпване
на все повече и повече
американски и западноевропейски военни части в
Източна Европа, най-вече
в близост до руските
граници. И това движение
започна далеч преди 24
февруари.

Но има и недоволни.

време ще укрепва и русофобското говорене на
местните елити, предизвикателното поведение. В
някакъв момент събитията
може да се развият главоломно. Логиката на военната подготовка, взаимното недоверие и дори презрение могат да повлекат
всички ни.
След 22 юни 1941 г.
съветското, а сега руското
съзнание е обладано от
мисълта: "Никога повече!".
Никога повече няма да
допуснем врага да навлезе
навътре в наша територия,
да я разори и да ни избие.
Това бе и едно от обясненията (постфактум) за
нападението над Украйна.
"Още НАТО" не ни
отдалечава от войната.
Москва вижда нещата
така: "Евросъюзът, заедно
с НАТО събират съвременна коалиция за борба, а
като цяло за война с
Руската федерация." Това
заяви в петък в Баку
руският външен министър
Сергей Лавров.
"Защо дипломацията

Например министърпредседателят на Естония
Кая Калас заяви преди
дни пред "Файненшъл
таймс", цитирана от
рускоезичното естонско
издание "Делфи", че не й
харесва страната й да бъде
унищожена при конфликт
с Русия и да чака половин
година, за да бъде освободена от руска окупация,
както било по план. Поради това Калас иска цяла
дивизия на НАТО, а не
просто някаква бойна
група, каквато има в
момента. Т. е. тя иска "още
НАТО" към "повечето
НАТО".
Прибалтика е трудна за
отбрана, но отлична като
плацдарм за настъпление,
казват руски военни
експерти. Колкото повече
войски се струпват в
Прибалтика и Полша,
толкова повече Русия ще
смята, че те се готвят да
извършват внезапно
нападение. Това е неизбежното мислене на военната тревога. В същото

зва главата си за мислене, е наясно, че за социалните проблеми, справедливостта и мира се търсят
решения не в областта на
етиката (тя е задължителна, но крайно недостатъчна), а на политиката - и
именно с това се занимават различните видове
левици по света.
На никой от тези
видове обаче хич не
прилича днешната БСП.
Нейната метаморфоза от
последните години остави
България дори без онова
подобие на левица, което
по-рано соцпартията
криво-ляво се стараеше
да бъде. Днес у нас напълно липсва реален и
стабилен ляв политически
субект на политическата
сцена. И да, нямаме избор
на алтернатива - ляво
срещу дясно и обратното.
Това си е много сериозен
проблем, обричащ обществото ни да продължава да
се терзае защо никой от
изредилите му се "спасители" все не го спасява.
А изходът е прост - остро
се нуждаем от нормална
левица. Ако продължаваме
да гребем в бурното
днешно море все само с
дясно весло, ще продължаваме да се въртим в
безнадежден кръг около
Кирчовци и Бойковци.
От "Барикада"

Заглавието е на ЗЕМЯ

върви след ракетите и
бомбите", попита по време
на Третия софийски икономически форум президентът Румен Радев и обърна
внимание, че липсата на
дипломатическо решение
на конфликта разрушава
европейските икономика.
Залата нямаше как да му
отговори. Това обаче паралелно и не свързано с
президентския въпрос направи популярният в
последно време блогър,
бившият руски президент
и премиер Дмитрий Медведев. "Проблемът за
израждането на европейската политика е свързано
преди всичко с това, че тя
стана бледен беквокал на
американските солисти."
Може да не харесвате
Медведев, защото е руснак
или защото носи отговорност за войната в Украйна, но в едно е прав. Без
солисти, в политиката
Европа е обречена не
просто да тича след събитията, но да се превърне в
инструмент в чужди ръце.
Ако вече не е станала.

27.06.2022 ÇÅÌß

10

ÑÂßÒ

:

Íàêðàòêî

Снимки Интернет
Президентът на САЩ Байдън и германският
канцлер Шолц разговаряха вчера преди
началото на тридневната среща на върха на
Г-7 в замъка Елмау в Бавария, близо до
Гармиш-Партенкирхен. Байдън е благодарил
на Шолц за лидерската му роля при
реакцията на украинската криза. Байдън
отбелязал, че "руският президент Путин е
разчитал нахлуването в Украйна да доведе
до разцепление в средите на НАТО и Г-7, но
това не е станало и няма да стане".
Основни теми на разговорите на лидерите
от Г-7 са войната в Украйна и цените на
петрола. Очаква се участниците в срещата
да вземат решение за поставяне на горна
граница за покупката на руски петрол.
Планирано е и ембарго на руското злато.

Преди срещата

Êèåâ èñêà îò Ã-7 ïîâå÷å îðúæèÿ è
íîâè ñàíêöèè ñðåùó Ìîñêâà
Óêðàèíñêàòà àðìèÿ ñå èçòåãëÿ, ðóñíàöèòå îâëàäÿõà Ñåâåðîäîíåöê
Украинското правителство призова лидерите на
Г-7, които се събраха в
Германия, да предоставят
повече оръжия на Украйна и да наложат допълнителни санкции срещу
Москва, предаде Епицентър.
"Срещата на върха на
Г-7 трябва да отговори с
повече санкции срещу
Русия и повече тежки
оръжия за Украйна. Болният руски империализъм
трябва да бъде победен",
написа външният министър Дмитро Кулеба. Призивът беше отправен
няколко часа след като
руски ракети поразиха
жилищни сгради в Киев.
Председателят на
Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен,
която е в Германия за
срещата на върха на Г-7,
посочи, че блокът "ще
продължи да подкрепя
Украйна толкова дълго,
колкото е необходимо".
"Негативното глобално
въздействие на руската
война ще бъде водещо и в
центъра на нашите обмени на мнения на срещата
на Г7", добави тя. Междувременно британският
премиер Борис Джонсън
призова лидерите на

Групата на седемте да
продължават да оказват
подкрепа на Украйна, като
отбеляза, че страната се
нуждае от нея "сега повече от всякога". От офиса
на Джонсън съобщиха, че
британският премиер и
френският президент
Еманюел Макрон са се
съгласили да предоставят
повече подкрепа на
Украйна във войната й с
Русия. Това е станало по
време на техен разговори
в кулоарите на срещата
на върха на Г-7. "Те се
съгласиха, че това е
критичен момент за хода
на конфликта и има
възможност да се обърне
хода на войната", каза
говорител на Даунинг
стрийт. Същевременно
Джонсън е предупредил
Макрон, че "всеки опит за
уреждане на конфликта
сега само ще доведе до
трайна нестабилност",
предаде АФП. Това също
така рискува да предостави "лиценз" на руския
президент Владимир
Путин "да манипулира
завинаги както суверенните страни, така и международните пазари", казал
Джонсън.
Падна големият бастион на украинската съпро-

на министрите на околната среда
на ЕС във вторник Италия предложи отлагане на забраната на двигателите с вътрешно горене с пет години - до 2040 г. Според документа, представен в петък на посланиците на 27-те държави-членки на
ЕС, Италия има подкрепата на България, Португалия, Румъния и Словакия. В началото на юни парламентът на ЕС гласува забрана на
двигателите с вътрешно горене до
2035 г. По този начин евродепутатите последваха предложението на
Европейската комисия. Сега държавите членки трябва да постигнат споразумение по този въпрос. Италия
предложи до 2035 г. емисиите на
CO2 от новите автомобили да бъдат намалени с 90 % вместо със
100%. Рим посочва "непропорционално високи и ненужни разходи
за автомобилната индустрия и потребителите". За да се постигне движение на автомобили без емисии
на CO2, трябва да се преодолеят
многобройни пречки; Рим спомена
например разширяването на инфраструктурата за зареждане, производството на батерии, евтини технологии и стимули за покупка от
потребителите.

Турция

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу инспектира руски
военни части в Украйна. На командните пунктове на руските части
армейски генерал Сергей Шойгу прие рапортите на командирите за
текущата обстановка и действията на руските въоръжени сили. Засега
не е ясно къде точно е била инспекцията на министър Шойгу.

тива в Луганск - руснаците овладяха Северодонецк, предаде Епицентър.
Украинските сили започнаха изтегляне от Северодонецк - последния голям
бастион на украинската
съпротива в Луганска
област. Това става четири
месеца след началото на
руската инвазия, съобщиха световните осведомителни агенции. На украинските военни части беше
наредено да се оттеглят,
тъй като вече няма смисъл да се защитават
разпокъсаните позиции,
защото всеки следващ
ден води до нови жертви,

заяви управителят на
Луганска област Серхий
Гайдай.
С падането на Северодонецк, цяла Луганска
област минава под руски
контрол, с изключение
на град Лисичанск, който
според местните власти
руснаците много трудно
ще превземат, защото
има сериозни отбранителни позиции. Териториите на юг от него вече са
под руски контрол. След
като превзеха няколко
села в района, руските
сили напредват бързо и
се опитват да обсадят
града. ç

ще преосмисли решението си от
2004 г. за премахване на смъртното
наказание. Това обяви правосъдният
министър Бекир Боздаг, след като
президентът Реджеп Ердоган повдигна въпроса за връщане на смъртното наказание заради умишлено причиняване на горски пожари. Смъртното наказание беше отменено в ранните години на управлението на Ердоган. След горските пожари, които
унищожиха 45 000 дка на егейското
крайбрежие обаче, турският държавен глава призова за по-тежко наказание. За пожарите е задържан заподозрян, който е признал, че е отговорен за разпалването на огъня
край курорта Мармарис. Властите
обявиха, че пламъците са овладени.
На посещение в района в събота Ердоган поиска смъртно наказание, а
вчера правосъдният министър Бекир
Боздаг заяви, че коментарите на Ердоган са със силата на инструкции
за министър. В момента наказанието за предизвикване на горски пожар е 10 години затвор.

Най-малко

18 мигранти загинаха и над 300 души бяха ранени при добре организиран масиран опит за насилствено преминаване през граничната ограда между Мароко и автономния
испански град Мелийя. Нападението е извършено от повече от 2000
души, като 130 от тях са успели да
влязат в Испания и са настанени в
Центъра за временен престой на
имигранти.

Áîðèñ Äæîíñúí ñìÿòà, ÷å ùå ñïå÷åëè ñëåäâàùèòå èçáîðè, î÷àêâà òðåòè ïðåìèåðñêè ìàíäàò
Британският премиер Борис Джонсън обяви, че ще
спечели следващите общи
избори и сериозно мисли и
за трети мандат като премиер. Това съобщиха британските медии, цитирайки негово изявление пред журналисти в последния ден на
участието му в срещата на
високо равнище на Общността на нациите в Руанда, предаде БНР.
Борис Джонсън иска трети премиерски мандат въпреки поредна бурна седмица за торите след загубата
на две депутатски места в
извънредните избори.
Джонсън омаловажи политическите трусове в управляващата Консервативна
партия и заяви, че "прави-

Британският премиер Борис Джонсън и съпругата му Кари Джонсън на
26-ата среща на Британската общност (CHOGM) в Кигали, Руанда

телството е захванало колосален проект за изравняване на стандарта на живота"
и му трябва още време да

го довърши. И не само това: по думите на премиера
се извършва промяна в управлението, в конституция-

та на страната, в начина на
работа на правната система, в защитата на границите и в икономиката.
На въпрос ще води ли
консерваторите на следващите общи избори Джонсън
отговори: "Дали ще спечеля? Да. Мисля активно и за
трети мандат и какво ще
свърша през него, но повече за това, когато му дойде
времето". Преди около три
седмици 41% от депутатите
в неговата Консервативна
партия не го пожелаха за
лидер във вота на доверие
след "Партигейт".
Британските медии отбелязват, че е възможен нов
партиен вот на недоверие
срещу британския премиер
Борис Джонсън. Това става,

след като Консервативната
партия загуби две депутатски места на извънредните избори в четвъртък, а в петък
сутринта председателят на
партията Оливър Даудън подаде оставка. Според сегашните правила на торите ако
лидерът на партията и премиер на страната оцелее при
гласуване на вот на недоверие, той има гарантирани поне 12 месеца, защото не може да има повторно гласуване. "Комитет 1922", който
организира този вот, обаче
може да промени правилата. Усилено се говори, че депутати от партията на Джонсън са готови да започнат
отново да внасят писма за
гласуване на вот на недоверие в "Комитет 1922". ç
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Òóðöèÿ: Øâåöèÿ è Ôèíëàíäèÿ îùå íå ñà
èçïúëíèëè óñëîâèÿòà íè çà ÍÀÒÎ

Снимки Интернет
Турският президент Реджеп Тайип
Ердоган заяви в телефонен
разговор с генералния секретар на
НАТО Йенс Столтенберг, че Швеция
и Финландия все още не са
предприели "конкретни и искрени"
стъпки, за да разсеят опасенията
на Турция. Коментарът на Ердоган
идва по-малко от седмица преди
срещата на върха на лидерите на
НАТО в Мадрид. Понастоящем
Турция е единственият член на
НАТО, който публично блокира
началото на процеса на приемане
на Швеция и Финландия в Алианса,
като обвинява двете страни в
подкрепа за забранената Кюрдска
работническа партия (ПКК). Двете
скандинавски държави отхвърлят
обвиненията на Турция.

Турските власти все още
не виждат конкретни стъпки от страна на Швеция и
Финландия, които биха накарали Анкара да преразгледа позицията си за присъединяването към НАТО на
двете северни страни, заяви вицепрезидентът на Турция Фуат Октай по телевизия "Си-Ен-Ен-Тюрк".
Ние чакаме конкретни
действия от страна на Швеция и Финландия, каза Фуат Октай, коментирайки позицията на Турция преди

срещата на НАТО в Мадрид,
на която се планира да бъде разгледан въпросът за
присъединяването на двете северни страни към НАТО. Октай уточни, че стъпки, които удовлетворяват
Турция, засега не са предприети. Под "конкретни"
стъпки турският вицепрезидент има предвид в Швеция и Финландия да бъде
забранена дейността на организации, които Турция
смята за терористични и да
бъдат предоставени съот-

ветни писмени задължения.
По мнението на нашата
страна НАТО е "чадър за сигурност", поради което всички влизащи в блока страни
поемат върху себе си задължения за защита на общите граници. Ние не искаме страни, поддържащи терористични организации, да
се намират в пределите на
границите на НАТО. Това е
нашата позиция, а възражения против разширяването
на НАТО ние нямаме, заяви Октай. ç

Ïóòèí îáåùà íà Ëóêàøåíêî ðàêåòíè
êîìïëåêñè „Èñêàíäåð-Ì“
Ðóñêè áîìáàðäèðîâà÷è çà ïúðâè ïúò ñà äåéñòâàëè îò âúçäóøíîòî ïðîñòðàíñòâî íà Áåëàðóñ,
ñúîáùè óêðàèíñêîòî ðàçóçíàâàíå
Русия ще достави на
Беларус ракетни комплекси "Искандер-М", обеща
президентът Владимир
Путин на беларуския си
колега Александър Лукашенко, с когото се срещна в Санкт Петербург,
предаде Епицентър. Лукашенко е поискал помощ,
за да може Беларус да
даде "симетричен отговор"
на прелитането на бойни
самолети на НАТО над
беларуско-полската граница, които според него са
въоръжени с ядрени
оръжия.
По информация на
руски и беларуски държавни агенции Путин и
Лукашенко са обсъдили
доставките на поташ
(калиеви съединения - б.
р.) за Европа и други
продоволствени въпроси.
Срещата на двамата
лидери и съюзници е
станала в Санкт Петербург в деня, в който
руската армия в ранните

часове на деня обстреля с
крилати ракети шест
области на Украйна,
включително централни и
западни. Украинското
разузнаване съобщи, че
три от областите са
нападнати за първи път от
началото на военната
офанзива на Русия в
Украйна от въздушното
пространство на Беларус.
Руският президент
Владимир Путин е предложил да обсъди с беларуския си колега Александър
Лукашенко ситуацията с
доставките на торове за
селското стопанство. Той
е посочил, че Москва и
Минск са "най-големите
доставчици на торове на
световния пазар". Путин
отбеляза и че 15% от
световната търговия и
25% за някои видове
торове е "много значителен обем". "Бих искал да
поговоря с вас и за това по отношение на задоволяването на нуждите на

световния пазар и на
нашите редовни клиенти",
добави руският лидер,
цитиран от ТАСС.
Разговорът специално
за торовете се провежда
на фона на блокирането
на производството в
Украйна (също един от
големите износители)
заради бойните действия
и на фона на продоволствената криза с блокираните доставки на зърно.
Лукашенко е осъдил Литва
за налагането на забрана
върху транзита на стоки
към Калининградска
област.
Руски бомбардировачи
за първи път са действали
от въздушното пространство на Беларус, съобщи
украинското разузнаване
и обвини Кремъл, че се
стреми да въвлече Минск
във войната като страна в
конфликта.
След седмици на
кървави сражения руските
сили установиха пълен

Украински войници напускат Северодонецк след седмици на ожесточени боеве с настъпващите руски части. Губернаторът на Луганска
област Сергей Гайдай обяви още на 24 юни, че украинската армия е
получила нареждане да се оттегли от вече разрушения Северодонецк

контрол над Северодонецк, съобщи кметът на
източния украински град.
Губернаторът на Луганска
област потвърди, че
украинските сили са се
оттеглили от града на
"предварително подготвени позиции". Руската

страна обяви, че химическият завод "Азот" е минал
изцяло в руски ръце, след
като са го напуснали 800
мирни жители. Според
кмета на Северодонецк в
завода има още хора.
Боевете за Лисичанск
продължават. ç

„Ñúíäè òàéìñ“: Ïðèíö ×àðëç å ïîëó÷èë 3 ìëí. åâðî â áðîé îò áèâø ïðåìèåð íà Êàòàð
Британският принц
Чарлз е получил на три пъти по 1 милион евро в брой
от противоречивия политик
шейх Хамад бин Ясим бин
Джабер ал Тани, бивш премиер на Катар, за периода
2011 - 2015 г. при лични срещи, пише в. "Сънди таймс".
При един от случаите шейх
Хамад е дал на сина на британската кралица 1 милион
евро в маркови чанти на
магазина за луксозни стоки Fortnum & Mason, който
разполага с кралска харта
за доставка на продукти и
чай на принц Чарлз, предаде Епицентър.
При друг случай принц
Чарлз е приел голяма торба с 1 милион евро при частна визита на четири очи
на шейх Хамад в Кларънс

Британският в. "Сънди таймс" пише, че принц Чарлз е приел 3 млн.
евро от шейх Хамад бин Ясим бин Джабер ал Тани, бивш премиер на
Катар, за периода 2011 - 2015 г. при лични срещи

Хаус в Лондон през 2015 г.
От Кларънс Хаус заявиха,
че парите незабавно са би-

ли внесени в едно от благотворителните дружества
на принца, като са следва-

ни всички закони. "Сънди
таймс" допълва, че двама
съветници в кралското домакинство са преброили
ръчно парите, които са били в банкноти от по 500 евро, каквито вече са извън
обращение. След това парите са били предадени на
частната банка Coutts и депозирани на сметката на
Благотворителната фондация на принца на Уелс, която е смятана за скромно
дружество за отпускане на
безвъзмездни средства за
реализиране на проектите
на Чарлз за домашни любимци и поддръжката на неговото имение в Шотландия.
Членове на кралското семейство нямат право да получават парични подаръци,
но могат да приемат чекове

като покровители или благотворители. Срещите на
принца с шейха не фигурират в регистъра за официалните ангажименти на
кралските особи.
Не се твърди, че са правени нелегални плащания,
но разкритията повдигат
въпроси около делата на
принц Чарлз. От 2007 до
2013 г. Ал Тани е премиер
и външен министър на Катар, през което време изгражда много близки отношения с кралското семейство. "Сънди таймс" припомня, че миналия ноември бившият личен помощник на принца и директор
на фондацията Майкъл Фосет е подал оставка във
връзка със скандала "звания срещу пари". ç
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Ëþáèìèÿò îòáîð íà ïàïàòà íà
îïàøêàòà çà Æîðäè Êàéñåäî
Нападателят на ЦСКА
може да е решение
на проблемите в атака
на Сан Лоренсо
Аржентинският Сан Лоренсо е
поредният отбор, който се нареди
на опашката за нападателя на
ЦСКА Жорди Кайседо. Информацията за това беше споделена в социалните мрежи от сайтове приближени до "Ел Циклон", както е прякорът
на тима. Източникът съобщава още,
че същински преговори към момента няма нито с ръководството на
"червените", нито с агента на еквадореца - Ернан Банято.
Аржентинският отбор, който е
известен като любимия тим на папа
Франциск, носи още няколко звучни прякора като "светците", "гарваните" и "матадорите". В момента
Сан Лоренсо е в средата на класирането на аржентинския елит, като
в четирите си изиграни мача от
настоящия дял на сезона има три
равенства и една победа. Тимът от
столицата Буенос Айрес е отбелязал неособено впечатляващ брой
попадения - шест. Именно Кайседо
може да е решението на проблемите в завършващата част на атаката.
Както е известно, през зимата
интерес към Жорди Кайседо имаше
от страна на аржентинския гранд
Ривър Плейт, който обаче се отказа, след поисканите тогава от ЦСКА
5 милиона долара.

COVID-19
ïëúçíà â
ñúïåðíèê
íà Ëåâñêè
От стр. 1

Жорди Кайседо направи първа тренировка с ЦСКА за новия сезон

В същото време Жорди Кайседо
най-сетне сложи край на сагата със
закъснялото си присъединяване към
лятната подготовка на ЦСКА. Голмайсторът направи вчера сутринта
първа тренировка с отбора в Австрия. В събота еквадорският национал се завърна от Истанбул в
София, където беше през последните три дни, а вечерта с първия
удобен полет се присъедини към
лагера на отбора в Санкт Йохан в
Тирол, информира официалният
сайт на "червените".
Кайседо първо закъсня с прибирането си в България заради самолетни неволи, а после, без да даде
резонно обяснение, отказа да вземе

полета за Австрия и отпътува за
южната ни съседка при своя агент.
"Ръководството на ЦСКА веднага
предприе законови мерки с позитивното намерение играчът по найбързия начин да започне подготовка с отбора, което даде резултат.
Със сигурност неоправданото
поведение на Кайседо ще бъде
сурово наказано според вътрешния
правилник на клуба", обявиха в
своя сайт "червените".
Към лагера на ЦСКА ще се присъедини и най-новото попълнение
на тима Брадли де Нойер. Трансферът на нидерландския ляв бек от
Фарул (Констанца) беше официално
обявен в петък вечерта. ç

Лагерът на ПАОК
ще продължи до
10 юли. 11 дни покъсно гръцкият тим
ще гостува на "Герена" в първия мач
срещу Левски.
В същото време
ПАОК представи
поредното си ново
попълнение. Това е
игралият за Байерн
португалски халф
Тиаго Данташ. Той е
четвъртият нов футболист за тима от Солун
след дошлия от Майорка Хоан Састре,
привлечения от Морейрензе Фелипе
Соареш и Николас
Куалята, за когото
бяха платени 2,5
милиона евро.
21-годишният Данташ, който е юноша
на Бенфика, игра за
Байерн през сезон
2020/2021, но записа
едва два мача за
тима в Бундеслигата.
През миналия сезон
бе под наем в португалския Тондела, с
който завърши на
предпоследната 17-а
позиция и изпадна. ç

Ìúðè Ñòîèëîâ ãíåâåí
íà ôóòáîëèñòèòå
Ако играчите мислят, че ще дойде първенството
и след два мача ще се продадат - няма да стане,
категоричен е треньорът на "сините"
Треньорът на Левски Станимир Стоилов
заяви след победата с
3:1 над северномакедонския Академия Пандев, че "сините" имат да
променят две основни
неща. Мъри не е доволен от играта в защита
и мотивацията в тима.
Той обяви, че е крайно
разочарован от състезателите си и заяви, че
за някои от тях това е
последно предупреждение, независимо дали
са българи, национали
или чужденци.
"Няма да търпя играчи, които не се борят и не тичат достатъчно в името на Левски. За някои от футболистите това е последно предупреждение за
по-сериозно отношение
към контролите. Не ме
интересува дали е българин, чужденец или национал. За Левски повече няма да се играе
с този ритъм, това съм
200% сигурен. Сладките сънища трябва да
приключат, защото с тази игра можем да би-

ем само Академия Пандев. Несериозно отношение към действията
в защита. Виждам индивидуални качества,
но не и динамика. Не
ми харесва положението, в което се намираме, трябва да го променим", заяви треньорът на Левски.
"Няма умора, тя е в
главите им. Не тренираме нещо по-различно. Футболистите трябва да проявяват повече характер и да се избегне самозадоволството. Защото Левски
може след два мача да
тръгне в неправилна
посока. Нямаме много
време да се настройваме. Ако футболистите мислят, че ще дойде
първенството и след
два мача ще се продадат - няма да стане. В
момента сме в някакъв
мини цирк на самозадоволеност", продължи
Стоилов.
"Такива са ни възможностите като финансови параметри, но
трябва да си даваме

сметка къде бяхме преди 4-5 месеца и докъде
стигнахме. Но от нас не
се очаква разходки, а
да подобряваме нивото си във всеки мач.
Силното качество е, че
Левски беше в много
добра кондиция и динамика в края на сезона. Това ни носеше успех. Ако искаме да побеждаваме само с класа и майсторство - няма да стане. Още първия мач от първенството имаме труден противник, софийско дерби с ЦСКА 1948. След
разговорите не видях
промяна в поведението. Ако трябва ще играя
с юноши, които тичат
90 минути. Много бързо станахме любимци
и звезди. Искам отборът да е звезда. Затова съм тук, за да им
казвам истината, а не
да ги заблуждавам.
Предпочитам да ме
мразят, но трофеите да
пристигат на "Герена".
Искам да се раздават
на 200%, но такова нещо не виждам, колко-

Станимир Стоилов не остана доволен от играта на неговия тим, въпреки победата с 3:1
над северномакедонския Академия Пандев. По този начин "сините" вдигнаха трофея
в чест на Георги Соколов.

то и да не ми се иска
да го кажа. Не сме тук
да се прегръщаме и
целуваме", продължи
ядосаният Стоилов.
"Има мускулни проблеми, днес ще стане ясно каква е контузията.
Нормални неща. Период, в който трябва внимателно да се процедира. Повече тренировки
му дадохме, за да се
върне бързо към найдобрата си спортна
форма", каза Мъри за
контузилия се Ивелин
Попов.
"Доволен съм от
младите, но те не могат да носят отбора на
плещите си. Те бяха
добри за 8-о място, сега трябва да станат
добри за първото.

Трябва да ги обучим,
за да отговарят на критерия Левски. Той беше един преди 6 месеца. Сега е друг. Левски трябва да задържи
този колективен дух на
терена. Много рядко се
лъжа като гледам отбора. Не играят във
фаза защита и това ще
бъде пагубно още в
първия по-сериозен
мач. Надявам се думите ми да стигнат до
тях, защото иначе ще
е лошо за Левски. Вдигаме, вдигаме и после
се наслаждаваме на
хубавото време, а не
на работата. Най-лесно е да свалим нивото. Трудно е да го вдигнеш. Виждам разумни
хора в нашите футбо-

листи. Успехите бяха
заради сериозното отношение. Без желание, агресия и амбиция няма да стане. Ако
ги нямаш, стой вкъщи
и гледай по телевизията мачовете. Ако
трябва, ще взема и посериозни мерки. Не
ми е трудно да мина в
другата крайност. Не
искам да ме обичат, а
да играят със сърце и
душа за Левски. Развитието на един отбор
зависи от играчите и
треньора. Другите помагат. Явно не мога да
активирам агресията и
динамиката. Няма друг
виновен, освен аз. Търся вината в себе си",
завърши наставникът
на "сините". ç
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Òðåíüîð ðàçêðè êàê ñå îçîâà
ïðè çëàòîòî â Êðóìîâãðàä
Хората тук са запалени по
футбола, трябва да се
обединим за доброто на
града, каза 36-годишният
наставник на новака във
Втора лига Акис Вавалис
Амбициозният ФК
Крумовград ще дебютира в
професионалния футбол,
след като отвя конкурентите в Югоизточната
трета лига, и ще играе
във второто ниво на
родния футбол. Донякъде
изненадващо начело на
тима застана млад гръцки
треньор. 36-годишният
Акис Вавалис повежда ФК
Крумовград в историческото първо участие във
Втора лига. В интервю за
БЛИЦ той обясни как е
започнал работа в клуба,
какви ще бъдат целите
пред отбора, както и
говори за лятната селекция, а и за прословутото
злато, което се добива
край Крумовград. Езиковата бариера няма да бъде
проблем между Вавалис и
футболистите, тъй като
той е завършил висшето
си образование в България
и говори перфектно нашия
език. Освен това част от
кариерата на бившия
полузащитник преминава
във Вихрен (Сандански).
Вавалис, който притежава
лиценз УЕФА Про, работи
преди години и в Локомотив (Пловдив).
- Акис, как се озова в
Крумовград, кой те покани да станеш треньор на
ФК Крумовград?

- Обади ми се Стефан
Генов, който беше старши
треньор, а сега е изпълнителен директор в клуба.
Познаваме се от години,
уважаваме се взаимно. До
този момент не бяхме
работили заедно. Познаваме се от Пловдив, където
бях помощник-треньор в
Локомотив (Пловдив)
преди години. Треньорът
на вратарите Мишо Ролев
също ми е познат, бяхме
заедно на "Лаута".
- Изненада ли се,
когато те потърсиха, и
къде за последно беше
треньор?
- Преди един месец
подадох оставка от един
отбор в Швеция - Васалюнд. Прибрах се в Гърция, от Серес съм и
получих обаждане от
хората от Крумовград, на
които съм благодарен за
гласуваното доверие.
- Каква е целта пред вас
в дебютното участие във
Втора лига?
- Знаем, че ще е трудно.
За първа година сме във
Втора лига. Целта е по найбързия начин да запазим
мястото на ФК Крумовград
в професионалния футбол и
да изградим добър отбор,
за да може след 1-2 години
да преследваме още повисоки цели.

Акис Вавалис повежда ФК
Крумовград в историческото
първо участие във Втора лига

- Сигурно работите
усилено по селекцията?
Привлякохте ли нови
футболисти?
- Да, имаме няколко
нови играчи. Знаете, че
правилото гласи, че в
мачовете от Втора лига
трябва да играят поне
двама футболисти под 21
години. Заради това се
ангажирахме да търсим
млади момчета и привлякохме трима от Ботев
(Пловдив) - Георги Трифонов, Венцислав Богданов и
Атанас Стоименов. Подписахме също с Калоян
Пехливанов - младо момче
от ЦСКА 1948, както и с
опитния защитник Костадин Ничев. Той за последно игра в Ботев (Враца).
Търсим още трима или
четирима футболисти. Най-

важното беше да запазим
ядрото на отбора - играчите, които побеждаваха в
Югоизточната трета лига
през миналия сезон.
- Получавали ли сте
други оферти от България?
- Да, имал съм предложения, но не искам да
казвам името на отбора.
Грък съм, но имам много
приятели в България.
Винаги съм следял случващото се в българския
футбол. И докато бях
треньор в Швеция, гледах
мачове от вашето първенство. Приятно ми беше и
исках да се върна в България. И ето, че се случи.
- Разкажете повече за
вас, знаем, че сте играли
във Вихрен и сте били
помощник-треньор в
Локомотив (Пловдив).
- Да, бях в Сандански
преди години. Играх три
сезона във Вихрен. След
това се върнах в Гърция и
трябваше да спра с футбола заради проблем с
вените. Направих операция, но лекарите ми
казаха да спирам и да
играя само за забавление.
На 28 години трябваше да
приключа с футбола. Покъсно дойдох отново в
България. Бях помощниктреньор в Локомотив
(Пловдив) при Емил Велев,
след това и при Сашо
Станков. В моя град Серес
също работих помощник в Пансерайкос. След като
спрях да играя, станах
асистент там - на 29 г.
- Вече стана ясно, че
ръководството на ФК
Крумовград има да доизглажда някои неща с кмета
на града Себихан Мехмед.

Вие срещали ли сте с нея?
- Никога не съм се
срещал с кметицата. Моята
работа е във футбола, за
другите неща има хора. Би
било перфектно да имаме
добри отношения с кметството и всички в Крумовград. Хората тук обичат
футбола, идват на тренировките ни, интересуват се
какво се случва в отбора.
Спират ме по улицата да
ме разпитват. Всеки ден
има повече от 100 души на
тренировките ни. Хората са
запалени по футбола и
трябва да се обединим за
доброто на града.
- Компанията "Дънди
прешъс металс", която
добива злато край Крумовград, всяка година
прави дарения на общината. Говори се, че във
футболния клуб ще бъдат
наливани доста финансови средства. Какъв е
бюджетът ви за сезона
във Втора лига?
- Не съм запознат с
това, което се коментира
за златото. Чужденец съм,
не съм наясно с процесите
в кметството. Интересуват
ме футболните неща. И аз
чувам, че има злато тук, и
че общината е богата.
Отборът ни функционира
добре, нямаме кой знае
колко голям бюджет,
приличен е за Втора лига.
- Ще успеете ли да
победите Спортист в
първия кръг? Жребият
отреди да започнете с
гостуване в Своге.
- Ще бъде тежко, всеки
мач ще е труден. Спортист (Своге) афишират
амбиции за класиране в
топ 5. Ще се стремим да
побеждаваме. ç

Äâàìà áúëãàðè ñòàðòèðàò ó÷àñòèåòî
ñè â "Óèìáúëäúí" äíåñ
Организаторите на "Уимбълдън" обявиха програмата на турнира за днес. Така станаха ясни и приблизителните часове, в които на кортовете ще излязат
двамата български участници в надпреварата - Григор Димитров и Виктория Томова.
Според програмата най-добрият български тенисист ще излезе срещу американеца Стив Джонсън в четвърти мач от

програмата на корт №12. Това означава,
че най-рано в 19 часа Димитров ще започне своя двубой.
Виктория Томова също ще излезе на
корта сравнително по същото време като
Григор Димитров. Нейният мач от първия
кръг е четвърти в програмата на корт №8.
Съперничка на българката е австралийката Дария Севил, известна преди това с
моминската си фамилия Гаврилова.ç

Ãàðåò Áåéë èçíåíàäà âñè÷êè ñ øîêèðàù òðàíñôåð
Уелската футболна звезда Гарет Бейл
направи изненадващ трансфер. Той ще
продължи кариерата си в Лос Анджелис ФК
от МЛС. 32-годишното крило по-рано този
месец напусна Реал (Мадрид), след като
договорът му изтече.
В последните седмици имаше постоянни
информации, че Бейл ще се завърне в Уелс,
за да играе за Кардиф или ще прекрати

кариерата си. Сега обаче уелсецът на профила
си в „Туитър“ анонсира трансфера си в
американския тим. „Ще се видим скоро, Лос
Анджелис“, написа бившия играч на Тотнъм
към видео, на което позира с фланелката на
новия си отбор. Лос Анджелис ФК сподели
публикацията на Гарет Бейл, но все още не е
потвърдил сделката. Летният трансферен
прозорец в МЛС отваря на 7 юли.ç

Националният отбор по волейбол на България се бори мъжки, но допусна загуба от
САЩ с 1:3 (12:25, 25:20, 24:26, 23:25) в третия си мач от втория уикенд в Лигата на
нациите в "Арена Армеец" в София. Играчите на Николай Желязков се представиха
силно във всеки гейм след първия, показвайки че може да се противопоставят на найдобрите в света.
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Тв програма - понеделник, 27 юни
ÁÍÒ 1
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
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, 15 епизод/
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Между времето и
вечността - Паисий Хилендарски и
неговата "История славянобългарска"/п/
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /4
епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /2 сезон, 13,
последен епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Бразди /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5
сезон, 15 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./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "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. 59
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.
78
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4,
еп. 14
00.00 "Столичани в повече" - сериал,
с. 13, еп. 7
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION
06.00 Анимационен блок: "Приключенията на котарака в чизми" - сериал,
с. 2, еп. 1 - 4
08.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 6
09.00 "Легендите на утрешния ден" - се-
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01.30
02.30
03.30
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риал, с. 6, еп. 13
"Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 2
"Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 1
"Чък" - сериал, с. 5, еп. 12
"Детегледачката" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), режисьор Джордж
Менделюк, в ролите: Дафни Зунига,
Ейва Хюз, Шон Галахър, Брит Ървин
"Опасни улици" - сериал, еп. 7
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6, еп. 14
"Чък" - сериал, с. 5, еп. 13
"Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 2
Часът на супергероите: "Стрелата" сериал, с. 8, еп. 3
Екшън в 8 (премиера): "Закон и ред:
Специални разследвания" - сериал,
с. 22, еп. 4
"Южен вятър" - сериал, еп. 4
Бандата на екшън: "Мрежа от лъжи"
- екшън, трилър (САЩ, 2008), режисьор редли Скот, в ролите: Леонардо ДиКаприо, Ръсел Кроу, Марк
Стронг, Голшифтех Фарахани, Оскар Айзък, Майкъл Гастон [16+]
"Южен вятър" - сериал, еп. 4
"Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 2
"Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 3
"Чък" - сериал, с. 5, еп. 13
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6, еп. 14

bTV COMEDY
05.00 "По средата" /п./ - сериал
06.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 18,
19
07.00 "Тролчета - купонът продължава" сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация, с. 3, еп. 19, 20
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Модерно семейство" - сериал
10.00 "Снежната кралица 2" - анимация,
приключенски, семеен (Русия,
2014), режисьор Алексей Цицилин
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 "Дъ Шоуто" /п./ - комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 19, 20
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,
еп. 3, 4
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,
еп. 28
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 34
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 9, еп. 4, 5
00.00 "Почти магия" - комедия, романтичен (САЩ, 2018), режисьор Хедър
Греъм, в ролите: Хедър Греъм, Анджела Кинси, Стефани Беатрис, Крис
Д`Елиа, Майкъл Аронов, Джони Ноксвил, Клоуи Греъм 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 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 10, еп. 3
08.00 "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.
10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 10,
еп. 4

Времето
Днес ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се развие купеста облачност,
но само на отделни места, главно в източните и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в източната половина от страната до умерен север-североизточен вятър. Максимални температури ще бъдат между
27° и 32°, в София около 27°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, следобед и
вечерта с купеста облачност и на места ще превали краткотраен
дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен, предимно северсевероизточен вятър. Максималните температури ще са 26°-28°.
Температурата на морската вода е между 22° и 25°. Вълнението
на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините ще бъде предимно
слънчево, следеобед с купеста облачност и на отделни места ще
превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен северен вятър.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, на
2000 метра - около 14°.
НИМХ/БТА

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ
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email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 23.15 ч., "Неуловим" - фентъзи, екшън,
криминален (САЩ, Германия, 2008), режисьор
Тимур Бекмамбетов, в ролите: Анджелина Джоли,
Джеймс Макавой, Морган Фрийман, Терънс Стамп,
Томас Кречман, Комън, Крис Прат и др. [14+]
12.00 "Warcraft: Началото" - фентъзи, екшън, приключенски (Китай, Канада,
САЩ, 2016), режисьор Дънкан Джоунс, в ролите: Травис Фимел, Пола
Патън, Бен Фостър, Тоби Кебъл,
Доминик Купър, Кланси Браун, Даниел Ву, Рут Нега и др.
14.30 "Катастрофалният артист" - биографичен, драма (САЩ, 2017), режисьор Джеймс Франко, в ролите:
Дейв Франко, Джеймс Франко, Том
Франко, Сет Роугън, Ари Грейнър,
Алисън Бри, Джаки Уийвър, Зак
Ефрон, Джош Хъчерсън и др.
16.30 "Нокаут или Всичко, което тя написа" - драма, спортен, романтичен
(България, САЩ, 2018), режисьор
Ники Илиев, в ролите: Гари Дурдан,
Саня Борисова-Илиева, Орлин Павлов, Башар Рахал, Диана Любенова, Ники Илиев, Александър Кадиев
и др.
18.30 "Маверик" - екшън, комедия (САЩ,
1994), режисьор Ричард Донър, в
ролите: Мел Гибсън, Джоди Фостър,
Джеймс Гарнър, Греъм Грийн, Алфред Молина, Джеймс Кобърн, Дан
Хедая и др.
21.00 Премиера: "Убийства по пощенски
картички" - криминален, трилър
(Великобритания, САЩ, Германия,
2020), режисьор Данис Танович, в
ролите: Джефри Дийн Морган, Фамке Янсен, Къш Джъмбо, Йоахим
Крол, Стивън Макинтош и др. [14+]
23.15 "Неуловим" - фентъзи, екшън, криминален (САЩ, Германия, 2008),
режисьор Тимур Бекмамбетов, в
ролите: Анджелина Джоли, Джеймс
Макавой, Морган Фрийман, Терънс
Стамп, Томас Кречман, Комън, Крис
Прат и др. [14+]
01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 10, еп. 4
03.30 "Професия: Стриптийзьор 2" - музикален, комедия, драма (САЩ,
2015), режисьор Грегъри Джейкъбс, в ролите: Чанинг Тейтъм,
Амбър Хърд, Мат Боумър, Елизабет
Банкс, Джо Манганело, Джейда Пинкет Смит, Анди Макдауъл, Доналд
Главър и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 1
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,
сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
07.00 "Водопадите на любовта" - романтичен филм с уч. на Синди Бъзби,
Кристофър Ръсел, Миранда Фригън, Касиди Нюджънт и др.
08.50 "Любов в сърцето" - романтичен
филм с уч. на Джен Лили, Кристофър Ръсел, Джил Морисън, Робърт
Уиздъм и др.
11.00 "Спотлайт" - криминален филм с уч.
на Марк Ръфало, Майкъл Кийтън,
Рейчъл МакАдамс, Лив Шрайбър,
Станли Тучи, Били Кръдъп, Джон
Слатъри и др. /п/
14.00 "Тъли" - комедия с уч. на Чарлийз
Терон, Макензи Дейвис, Рон Ливингстън, Марк Дуплас, Ашер Майлс
Фалика и др.
16.00 "Когато си в Рим" - романтична
комедия с уч. на Кристен Бел,
Джош Дюамел, Дани Де Вито, Анджелика Хюстън, Уил Арнет, Джон
Хедър и др. /п/
18.00 "Костенурките нинджа" - приключенски екшън с уч. на Мегън Фокс,
Уил Арнет, Уилям Фихтнър, Упи
Голдбърг и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 6
21.00 "Телепорт" - екшън-фантастика с
уч. на Хейдън Кристенсен, Даян
Лейн, Самюел Джаксън, Джейми
Бел, Рейчъл Билсън, Майкъл Рукър
23.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 6 /п/
00.00 "Средата на 90-те" - драма с уч. на
Съни Сулджич, Катрин Уотърсън,
Лукас Хеджис, Райдър Маклафлин
и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 118
ВОДОРАВНО: Верегава. "Алото". Номинатив. Дам.
АСПИРИН. Пелени. Коридори. Инан (Абдул Кадир).
"Матен". "Наталина". Лал (Садасукх). Мидас. Чал.
Ром. Ми. Емисар. Горанов (Орлин). Нарин. Ни. Агарагар. Ва. Корали. Оран. "Калиро". Аватара. Тетово. Олар (Алфонс). Пеле (Едсон). Омар. Виме. Вето. Ориз. Мат. Нед. Дан. ТАП. ПЕ. "Леле, моме".
Ини. Кираса. Аликата (Марио). Никотин. Латек (Удо).
Пан. Силаба. Ока.
ОТВЕСНО: "Женска логика". Евелина. Ропотамо.
Ол. Ледерин. Демирел (Сюлейман). Раритет. Лак.
Гирин. Магаре. Одесос. Танид. "Миналото". АМАТИ.
Ванони (Орнела). Ори ("Граф Ори"). Омоно. ИЛ.
Рат. Радева (Искра). Авар (Ищван). Мана. "И питам". Говорител. Паве. Асинара. За. "Ила". "Лил".
Саратов. Пика. Воденичар. Налим. НАТО. Тананарив. Рамапитек. Номинал. Наварете (Химена). Ака.

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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Ïðîô. Ñòîÿí
Àòàíàñîâ èçñëåäâà
ñðåäíîâåêîâíàòà
ëèòåðàòóðà
â êíèãà
Средновековните литература и художествени процеси са
акцент на новата книга на Стоян Атанасов. Тя е озаглавена
"Средновековието - далечно и
близко" и е вече факт, изд.
"Изток-запад". "Четенето на
творби, отдалечени във времето, предполага раздвояване на съзнанието. От една
страна, желанието да се потопим в друг свят с неговите
исторически и естетически
особености ни насочва към
другост, която ни обогатява и
поставя под въпрос. Четем
старите текстове с готовност
да се променим, поне временно. Така средновековната литература се оказва среща с
далечно минало. От друга
страна, ние се потопяваме в
друг свят, съзнавайки или не,
че живеем в 21-ви век. Четейки старите творби, ние утвърждаваме себе си. Приобщаваме към собствената си
култура и средновековната",
коментира Атанасов. Проф.
Стоян Атанасов e преводач от
френски език и университетски преподавател. ç
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Êðàñèìèðà
Ñòîÿíîâà ùå
å Äåçäåìîíà
â „Îòåëî“ íà
âàðíåíñêà ñöåíà
Форумът "Опера в
Летния театър" ще поднесе на публиката три
представления в рамките
на международния музикален фестивал "Варненско лято". Това съобщи
директорът на Театралномузикалния продуцентски
център във Варна Даниела
Димова.
През юли жителите и
гостите ще видят премиерата на "Дама пика" на П.
И. Чайковски. Диригентпостановчик на операта е
Павел Балев, а режисьор
- Вера Немирова. В пред-

ставлението ще участват
солисти, оркестър, хор и
балет на Държавната
опера във Варна.
На 17 август във фокуса на вниманието е концертно изпълнение на
"Отело" от Джузепе Верди.
На диригентския пулт
отново ще бъде маестро
Павел Балев. Като солист
в ролята на Дездемона
ще се изяви световното
сопрано Красимира
Стоянова. Ще й партнират
звездите Милен Божков и
Владимир Стоянов.
В рамките на партньор-

ството между "Опера в
Летния театър" и "Варненско лято" на 24 август, ще
се радваме на балетната
премиера. "Либертанго" е
спектакъл по музика на
Астор Пиацола. Хореогра-

"Пафти от фонда на Регионален исторически музей - Пазарджик" е надсловът на изложбата, която се откри в къщата музей "Константин Величков"
в Пазарджик.
Представени са над 50
пафти, част са извадени за

първи път от фонда на музея през 60-те години на
миналия век. Голяма част
от тях са изработени в периода от началото на ХIХ
до началото на ХХ век и
са дело на местни майстори.
Изработени от златарския еснаф в Пазарджик, за

който Кондика от 1808 г.
посочва, че наброява 91
майстори златари, синовете им и калфите. Вероятно част от пафтите са дело и на златари от Панагюрище и Пловдив. Пафтите са сред най-разпространените български накити, познати като чапрази.

Те са произведения на златарския занаят. Има образци с различна форма и украса, с изображения на
растения, животни, небесни светила, религиозни мотиви, с филигранна украса. Изложбата е до 30 август всеки делничен ден от
9.00 до 17.00 ч. ç

Èùàð î÷àðîâà Áëàãîåâãðàä íà
ñöåíàòà íà South West Festival

:

Ïàôòèòå êàòî ÷àñò îò êðàñîòàòà
íà áúëãàðêàòà

фът Сабрина Боско от
Италия ще поведе варненци на пътешествие в света
на страстта с участието
на гост-солисти и балета
на Държавната опера във
Варна. ç

Íàêðàòêî

Здравка Евтимова
стана носител на
годишната награда
„Михай Еминеску 2022“
Българската писателка
Здравка Евтимова стана
носител на годишната награда
за проза "Михай Еминеску
2022" в Румъния. Престижното литературно отличие й бе
присъдено по време на
ежегодния Международен
фестивал за поезия в румънския град Крайова, с представители на повече от 10
държави. Награди бяха
връчени в различни направления - поезия, проза,
художествен превод. Евтимова получи медал "Михай
Еминеску" и диплом "за
креативно използване на
езика и въздействаща експресивност при разработка на
естетически теми и идеи".
Нейни романи и разкази са
преведени в повече от 30
държави.

„Модата се мени,
фолклорът остава“
Въпреки дъжда, публиката не се отказа от South West
Festival в Благоевград. Кулминацията на вечерта бе
качването на сцената на
хедлайнера Ищар. Певицата сподели, че в България
се чувства обичана и иска
да сподели своята любов с
публиката. На сцената Ищар
представи богат репертоар
песни от новия си албум и
някои от най-известните си
изпълнения. Ищар представи и нови аранжименти на
познати песни на други световни звезди, изпълнени на

различни езици. Популярната етно изпълнителка не
пропусна да зарадва публиката в Благоевград и с изпълнение на "Я кажи ми, облаче ле бяло", за която песен сподели, че я е "докоснала" още в момента, в който я е чула за пръв път. "За
мен сцената е като кислород, да бъда сред моята публика, която много харесвам".
Новите й проекти включват
музика, изпълнена на гръцки, за което световноизвестната певица е започнала да
учи езика. ç

Фестивалът на народната носия
под мотото "Модата се мени,
фолклорът остава" събра
стотици пазители на традициите
в тунджанското село Генерал
Инзово. По традиция фестът се
провежда след Еньовден и
отразява ритуалите, свързани с
празника от народния календар.
Изобилието от багри, орнаментика и шевици показва красотата на народни носии от
Тунджанско и от различни
краища. Проведоха се и
различни конкурси - за автентична народна носия, за наймлад и за най-възрастен
участник.

