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Връщането на хартиената бюлетина се
отлага на този етап. В началото на пленарния ден вчера от левицата предложиха
техния законопроект, предвиждащ възможността да се гласува и с хартиена бюлетина
да влезе в дневния ред и предложението
на левицата бе гласувано два пъти от народ-

ните представители, но не успя да мине.
Крайният резултат в пленарната зала беше
115 гласа "за", 115 - "против", и 1 - "въздържал се". Сред гласувалите "против" бе депутатът от БСП Крум Зарков, а колегата му
Благовест Кирилов не се включи в гласуването.
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Европейската комисия съобщи, че увеличава значително помощта за украинските бежанци, потърсили закрила в ЕС. Предвижда се да бъдат осигурени допълнителни средства от общия бюджет,
неусвоени след 2014 г. по
различни фондове. ЕК
отпуска още 3,5 млрд.
евро до края на 2023 г.,
като ще признава на
държавите от ЕС разходи
на човек по 100 евро
седмично, вместо по 40
евро, както досега. Удвоява се срокът, в който тези средства ще бъдат осигурявани - от 13
на 26 седмици от пристигането на украинския
гражданин. Бюджетът ще
продължи да покрива
разноските за подслон,
здравни грижи и езиково
обучение на украинците.
Поне 30% от средствата
трябва да достигат до
местните власти и граждански организации. ç
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Завръщането на Александър Везенков в националния отбор на България
след близо четиригодишно прекъсване грабна
вниманието и на специалистите от ФИБА. Българинът бе нареден сред
десетте звезди, които
отново обличат екипа на
родината си след известно прекъсване заради ангажираността към съответните си клубни отбори
в НБА и Евролигата. "Везенков беше водещата
сила на България по време на предишните световни квалификации, когато записваше средно по
16.4 точки и 8.7 борби в
седем мача. 26-годишният баскетболист регистрира три дабъл-дабъла, като
върховото му постижение
бе 28 точки срещу Финландия. Везенков е нужно
попълнение в състава на
България, който ще се
опита да циментира мястото си във втората фаза
на пресявките. В момента
българите са в директна
битка с Чехия за продължаване напред", пишат от
ФИБА. ç
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топираме всякакви преговори за правителство с "Продължаваме промяната"
(ПП), заяви вчера вицепремиерът в
оставка и лидер на БСП Корнелия
Нинова след заседание на Изпълнителното бюро и парламентарната група
на партията. Социалистите обявиха, че
са готови да се върнат на масата на
преговорите с ПП само ако Кирил
Петков не бъде премиер като знак на
поемане на отговорност за изгонването

Çàðàäè èçãîíåíèòå ðóñêè
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на 70-те членове на руското посолство.
С това решение на БСП предсрочните
избори стават на практика неизбежни,
защото ГЕРБ, ДПС и "Възраждане" са
за разпускане на парламента, а "Има
такъв народ" също поставя условия за
ново правителство на ПП, но без
участието на Петков и Асен Василев.
Петков обаче обяви, че той ще бъде
номинацията на партията си за министър-председател.
< 2, 3, 8, 9

Рибена чорба
бе курбанът
за Петровден
вчера, даден
в метоха
"Орлица"
над гр. Рила.
Службата води
адрианополският епископ
Евлогий,
игумен на
Рилския
манастир.
Тук в храма
"Св. св. Петър
Павел" на
29 юни 1469 г.
са пренощували нетленните
мощи на
св. Йоан
Чудотворец при
връщането им
от Търново в
Светата Рилска
обител.
Снимка БГНЕС
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европейската статистическа агенция Евростат,
систематизирала база с
данни, показващи въздействието на пандемията от COVID-19 върху 11 страни от ЕС.
Данните обхващат периода на четвъртото

едва 4,4 на сто през четвъртото тримесечие на
миналата година. Найвисок е показателят във
Финландия, като цели
43,7 на сто от финландците не са имали затруднения при посрещане на разходите си.< 5

Делът на населението, което може да свърже двата края трудно
или много трудно, варира от 37 на сто в България и 9,2 на сто във
Финландия. Това сочи
публикуваното вчера
най-ново изследване на

тримесечие на 2021 г.
Единствено в България
(сред посочените от ЕС
страни) делът на гражданите, които не са изпитвали никакви или
почти никакви затруднения да посрещат разходите си за живот, са

Ïîçîðåí äåí
çà Áúëãàðèÿ!

П

ремиерът в оставка,
безродникът, който
преди дни загуби
доверието на българския парламент и легитимността си да взима
стратегически решения,
изгони 70 руски дипломати и служители на руското посолство и консулствата на Русия във Варна и Русе. К.П. не представи и едно доказателство за вина на тези руски представители, сред
които, освен кариерни
дипломати, са шофьори,
техници, озеленители,
секретарки, учители, плюс
семействата им. Актът е
авантюристичен и нелегитимен, защото не е взет
на Министерски съвет, не
е информиран парламентът, направено е в
отсъствие на държавния
глава и външния министър, прокуратурата е
научила за него от
медиите, а нотата е в
противоречие със закона
и практиката на международните отношения.
Нов момент внася
признанието на дясната и
русофобска партия ДБ,
която отначало заяви, че
не е информирана, но покъсно лидерът й Христо
Иванов заяви, че мярката
е обсъждана на коалиционен съвет още на
18 май т. г.! Участниците
в коалицията, особено
БСП, определено дължат
обяснение за това!
Очевидно е, че от
решението на К.П. ще
страда цяла България защото ще се влошат
дипломатическите,
стопанските и културните
ни връзки с най-голямата
по територия и ресурси
държава в света постоянен член на Съвета
за сигурност на ООН. Да
не говорим за ответните
мерки, които Москва ще
предприеме със сигурност,
които дълготрайно ще се
отразят тежко върху
туризма, търговските и
икономическите отношения на прага на една
тежка студена и гладна
"кирчовска" зима, както
справедливо я наричат в
социалните мрежи!
Историята на българската дипломация не
помни подобно антибългарско и слагаческо
действие - нито в Царство България, което,
бидейки даже съюзник на
Третия райх, отказва да
скъса дипломатическите
отношения със СССР и да
прати войски на Източния
фронт, нито в социалистическа България, която
поддържаше добри
отношения със Запада и
имаше особено интензивен диалог със страни от
другия лагер като ФРГ и
Япония, нито в годините
на прехода, когато поехме
по русофобския път. < 2
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Стопираме всякакви преговори за правителство с "Продължаваме промяната" (ПП), заяви вицепремиерът в оставка и лидер на
БСП Корнелия Нинова на специална пресконференция вчера. Тя
събра на извънредно заседание Изпълнителното бюро и парламентарната група на партията, за да
обсъдят реакцията на социалистите на безпрецедентното изгонване на 70 членове на руската дипломатическа мисия у нас, по решение на министър-председателя
Кирил Петков.
Социалистите обявиха, че са
готови да се върнат на масата на
преговорите с ПП за нов кабинет
в този парламента само ако Кирил Петков не бъде премиер като
знак на поемане на отговорност
за изгонването на дипломатите.
БСП иска още президентът да свика
незабавно КСНС, а председателят
на ДАНС да бъде изслушан на закрито заседание на парламента.
С това решение на БСП предсрочните избори стават на практика неизбежни, защото ГЕРБ, ДПС
и "Възраждане" са за разпускане
на парламента, а "Има такъв народ" също поставя условия за ново правителството на ПП, но без
участието на Петков и Асен Василев. Премиерът в оставка обаче
твърдо обяви, че той ще бъде номинацията на партията си за нов
мандат начело на кабинета.
Решението да бъдат изгонени
70 дипломати от Русия е безпрецедентно в българската дипломатическа история и е на прага на
скъсване на дипломатическите отОт стр.1
Подобен пагубен за дипломацията акт не са осъществявали даже водещите страни от НАТО,
които заради своята територия,
икономически и военен потенциал, за разлика от България,
могат да си го позволят…
Да се запита човек дали начело на изпълнителната власт
стои човек без грам политическа култура, с нестабилна психика и слаб ум или абсолютен
безродник, за когото чуждите
интереси са много по-важни от
българските, или - и двете! "Този човек трябва да бъде поставен под запрещение", заяви даже един утвърден юрист конституционалист, известен с умерения си и обран изказ!
Със сигурност част от логиката на това решение е чисто
предизборна - Петков с перфидна подлост забива нож в
гърба не само на лявата и русофилска БСП, чийто лидер и
неговият екип продължават наивно и против волята на пар-

2

30.06.2022

ÇÅÌß

Ïðåäñðî÷íèòå èçáîðè
ñòàâàò íåèçáåæíè

След като БСП спира преговорите с ПП, партията може да разчита само
на ДБ и няколко независими депутати
Снимка БГНЕС

ношения. За нас това е абсолютно неприемливо - и по начина, по
който е взето, и по съдържанието
му, коментира Корнелия Нинова.
Тя каза още, че то е взето абсолютно еднолично от премиера, няма такова решение на Министерския съвет.
Решението на БСП да спре преговорите за нов кабинет ще бъде
обсъдено на заседание на парламентарната група на ПП, обяви
нейният председател Андрей Гюров, като призова левицата да преосмисли реакцията си.
В същото време спортният министър в оставка Радостин Василев обяви, че темата за руските
дипломати е била обсъждана все
пак от правителството. Това се е
случило на закрито заседание на
Министерския съвет в оставка,
предаде БНР. Министрите от квотата на БСП са реагирали негативно, каза той.
От "Демократична България"
(ДБ) също заявиха, че решението
на Петков не е било еднолично.
Въпросът е обсъждан още на 18
май, на коалиционен съвет, съобщи в парламента съпредседателят
на ДБ Христо Иванов. Той заяви,
че десницата подкрепя мярката, за

която е настоявала отдавна.
"Има такъв народ" (ИТН) подобно на БСП не подкрепи Петков в
дипломатическия скандал. "Истината е, че това е лично негово решение и то му хрумна, докато пътуваше във влака за Украйна, някъде
там по гарите", коментира председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов пред Нова телевизия. По негови думи министърът на външните
работи Теодора Генчовска, е обяс-

нила на премиера преди време, че
това е мярка, която не се прави по
този начин.
От Мадрид, където е на среща
на върха на НАТО, президентът Румен Радев заяви, че не разполага
с достатъчно информация и се въздържа от коментар. Той обаче добави, че се надява министър-председателят в оставка да е взел решението за изгонването на толкова много дипломати на базата "на
достатъчно информация и да го е
обмислил добре - и като мащаби,
и като последствия".
"Безпрецедентно е решението
за отзоваването на руските дипломати и е трудно да бъде коментирано, защото нямаме никаква
информация", заяви вчера в Павликени вицепрезидентът Илияна
Йотова. Безпрецедентно е, защото е взето от правителство, което
вече е изгубило доверието на българския парламент, което е получило вот на недоверие и е в оставка, каза тя. Според нея е било
редно подобно решение да бъде
взето с отговорността на следващия кабинет. От прокуратурата, ко-

Òðúãâàò ñè 17 äèïëîìàòè è 53-ìà òåõíè÷åñêè ñúòðóäíèöè
Според неофициална информация на сайта "Гласове" изгонените дипломати са 17, а останалите 53-ма
души са технически персонал без дипломатически статут.
От България си тръгва пълномощният министър на Руската федерация у нас Филип Воскресенски, който е
най-високопоставеният дипломат в тази група, съобщи
ТАСС. Освен него от България са гонени генералните
консули на Русия във Варна и Русе - Владимир Климанов и Андрей Громов, както и директорът на Руския
културно-информационен център Юрий Макушин.
"В резултат на това се закрива нашето генерално
консулство в Русе, от което всички служители са изгонени, почти всички служители са изгонени от генералното консулство във Варна. Всички наши служители
трябва да напуснат България до 3 юли. Като в това
число влизат и членовете на семействата им, а това са
повече от 200 души, казва още Воскресенски пред
ТАСС. Той поясни, че консулството в Русе се затваря, а

консулствата във Варна и консулският отдел в София
прекратяват своята дейност. Съответно България е затворила консулството си в Екатеринбург.
Припомняме, че във вторник заместник-министърът на външните работи Ирена Димитрова е извикала
на среща в МВнР посланика на Русия Елеонора Митрофанова и й връчила имената на 70 сътрудници на
представителствата на Русия у нас, които следва да
напуснат страната до 24:00 ч. на 3 юли 2022 г.
"Посланик Елеонора Митрофанова беше информирана за решението на българската страна за намаляване на числеността на персонала на руските представителства в Република България в граници, ненадвишаващи числеността на българските представителства в Руската федерация. Числеността следва да бъде поддържана в рамките на до 23 дипломатически и
25 административно-технически служители", се посочва в съобщението на Външно.

Ïîçîðåí äåí çà Áúëãàðèÿ!
тията да го подкрепят, но и срещу дясната и русофобска ДБ,
чийто електорат иска да присвои на вече неминуемите предсрочни избори. Подхранван от
безотговорността и властолюбието на партньорите си, Петков
стана изключително опасен за
България и час по-скоро трябва
да бъде отстранен от властта! Заради неговите чупки в кръста България рискува да остане без природен газ или да купува прескъп
газ, плащан на посредници, което ни обрича на глад и хиперинфлация, Петков призна (колкото
и вицепремиерът Нинова да отрича), че изнасяме оръжие за Украйна, после предадохме българския интерес по отношение на
Северна Македония, а сега и тази опасна за страната "дипломатическа" атака. Какво следва
за България, ако оставим тази
войнстваща и слугинска посредственост на власт!?

ято иначе бе най-активна през последните години в съобщаването за
разкрити руски агенти, също съобщиха, че са изненадани от решението на премиера Петков. Сайтът "Епицентър" съобщи, че според негови източници главният
прокурор Иван Гешев е разбрал
от медиите. В прокуратурата не е
бил изпратен никакъв сигнал за
незаконна дейност на тези дипломати, няма документ, въз основа
на който тя да разреши тяхното
изгонване, разказват от държавното обвинение пред "Епицентър"
и коментират: "Подозираме, че и
ДАНС са научили от медиите".
Руската държавна телеграфна
агенция ТАСС припомни вчера, че
още в края на април по време на
работното си посещение в Киев
Кирил Петков обяви, че София иска да намали размера на руската
дипломатическа мисия в българската столица. След това изявление към българското външно министерство е била сформирана
междуведомствена комисия, която да проучи този въпрос, съобщава ТАСС.

Но какво следва и за БСП.
Лидерката Корнелия Нинова се
разграничи от решението, но не
и от Петков. Предстои партийните органи да решат, но днес е
време не за протяжни заседания и витиевати фрази, а за едно-единствено действие - незабавно напускане на преговорите
за нова коалиция с недоразуемението ПП, изповядващо дясна
неолиберална, глобалистка,
джендърска идеология и издигаща слугинажа на чужди интереси в ранг на държавна политика.
Вицепремиерката Нинова дължи и обяснение дали е вярно,
че гоненето на 70 дипломати е
решено още на 18 май и как е
реагирала БСП тогава, защо е
мълчала и с какви очи е продължила да участва в коалицията, а
и да се превърне в основен апологет на Петков в последните
дни!? Корнелия, кажи си!
Ако БСП днес не затръшне

вратата без "но" и "обаче", утре
ще е късно, резултатите от изборите ще го покажат! И дано
сега, след този дипломатически
и политически гаф, невиждан от
145 години българска държавност, Корнелия Нинова намери в
себе си сили да се извини на
редовите социалисти за оставането в коалицията с Кирил Петков и Асен Василев още след
месец март, когато беше видно,
че политиката на БСП е абсолютно несъвместима с тази на
ПП и ДБ. И да се извини на президента Радев за атаките и обидите, изречени от нея и обкръжението й. Да осъзнае, че издигнатият и подкрепен от българските социалисти президент
Румен Радев единствен в тази
тежка криза се държи достойно
и като национален, а не като
котериен лидер. Българските социалисти не са виновни и не бива да бъдат превръщани от сво-

ето ръководство в съучастници в подобни авантюри срещу
националните интереси!
Явно е, че това вредно и
опасно за България правителство си отива и едва ли ще се
върне някога! Но в държавата,
оставена от него в хаос, има
двама души и две институции,
които ще останат овластени и
в следващите години. Това са
президентът и главният прокурор, които следва да разчистват авгиевите обори на Петков
и неговото провалено правителство. Случайно или пък съвсем
нарочно те са държани в неведение за сътвореното от вече
нелегитимния премиер в оставка. И ще е уместно да вземат
отношение към неговия гаф от гледна точка на закона и от
гледна точка на дългосрочните
интереси на българския народ!
Защото България с години
ще плаща за непрофесионализма, безродието, слагачеството
и грешните действия на Петков
и компания.
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ÑÅÌ íå èçáðà øåô íà ÁÍÒ, Êîøëóêîâ
îñòàâà äî ïðîöåäóðàòà ïî íîâ èçáîð
Съветът за електронни медии
не успя да излъчи генерален директор на Българската национална телевизия и при трите гласувания днес. Нито един от кандидатите не успя да събере три гласа от
членовете на СЕМ, предаде репортер на БГНЕС. За да бъде избран
нов генерален директор на обществената телевизия, той трябва да
получи най-малко три гласа от състава на СЕМ. Процедурата се прекратява при три провалени опита.
По закон, докато бъде обявена
нова процедура за избор, генерален директор остава настоящият Емил Кошлуков.
Кандидатите за поста бяха осем:
Сашо Диков, Ирина Величкова, Сашо Йовков, Василена Матакева,
Емил Кошлуков, Венелин Петков,
Красимир Ангелов и Светлана Бо-

жилова. През последните два дни
СЕМ изслуша концепциите им за развитие на обществената телевизия.
СЕМ не успя да избере генерален директор на БНТ при първото
гласуване. Членовете на СЕМ очертаха проблемите и предизвикателствата пред БНТ, свързани с финансирането, отчетността и прозрачността, модернизацията, привличането на аудитория, необходимостта от реформи.
- Емил Кошлуков получи 1 глас
"за" и 4 "против".
- Венелин Петков също получи
1 глас "за" и 4 "въздържал се".
- Ирина Величкова има 1 глас
"за", 2 "против" и 2 "въздържал се".
След едночасово заседание
СЕМ проведе второ гласуване и
отново не избра кандидат. Симона Велева направи ново предло-

жение - Сашо Диков. Резултатите
от гласуването са следните:
- Емил Кошлуков 1 глас "за" и
4 "против"
- Венелин Петков - 2 гласа "за",
3 "въздържал се"
- Сашо Диков - 2 гласа "за",
3 "въздържал се"
На третото заседание от 13:55
часа членовете на СЕМ препотвърдиха гласовете си:
- Емил Кошлуков: 1 глас "за" и
4 "против"
- Венелин Петков: 2 гласа "за",
3 "въздържал се"
- Сашо Диков: 2 гласа "за",
3 "въздържал се".
Съветът избира директор на Националната телевизия, тъй като мандатът на настоящия ръководител
Емил Кошлуков приключва на 10
юли.ç

Íà òîçè äåí

Емил Кошлуков

Çíàêîâè ñîöèàëèñòè ïúðâè ïðèçîâàõà ÁÑÏ äà
íàïóñíå ïðåãîâîðèòå ñ Ïåòêîâ çà íîâ êàáèíåò
Ïðèëåïâàíåòî êúì òàíäåìà ÏÏ - ÄÁ å ïúëíà
àáäèêàöèÿ îò áîðáàòà çà äðóã, ñïàñèòåëåí
ïúò çà Áúëãàðèÿ, êàòåãîðè÷íè ñà òå

Изявени личности от
левицата призовават
ръководството на БСП
незабавно да напусне
преговорите за съставяне
на ново правителство с
ПП и ДБ и повече да не
влиза в коалиционни
взаимоотношения с тези
формации. Те излязоха със
специална декларация,
изпратена до медиите.
Нейният фокус е изгонването от страната на руски
дипломати. Според тях
това е "крещящо погазва-

не на изконния национален интерес на Република
България за градивни
отношения с Русия в добри
и в трудни времена".
"Трогателното възхваляване на "забележителните
качества" на премиера
Петков и безпрекословното прилепване към тандема ПП - ДБ са пълна
абдикация от борбата за
друг, спасителен за страната път на развитие - този
на социалната, национално
отговорна и суверенна
българска държава", се
посочва още в документа.
"Ако и този път ръководството на БСП остане глухо
за нашия призив, въпросът
за нова, автентична българска левица става неотложен", предупредиха социалистите.
Те определиха като
"безочлива лъжа" твърдението, че нямало да се

достави "дори един патрон"
на украинската армия,
бяха многократно и категорично опровергавани от
най-отговорни представители на производителите и
доставчиците на оръжие,
посрещани от Нинова с
поредната демонстрация
на безпардонна наглост!
Според 17-те социалисти "трогателното възхваляване на "забележителните
качества" на премиера
Петков и безпрекословното прилепване към тандема
ПП - ДБ са пълна абдикация от борбата за друг,
спасителен за страната път
на развитие - този на
социалната, национално
отговорна и суверенна
българска държава".
Социалистите са категорични, че т. нар. социални постижения, с които се
кичи ръководството, не
заблуждават никого за
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истината, че това е циничният начин за властово
"напазаруване" на БСП от
страна на ПП и спонсорите им, така че партията и
левицата да бъдат превърнати в безличен подгласник на тяхната национално
предателска коалиция!
"Призоваваме ръководството на БСП незабавно да
напусне преговорите за
съставяне на ново правителство с ПП и ДБ, заявиха
социалистите, и повече да
не влиза в коалиционни
взаимоотношения с тези
формации" сред които са
проф. Светлана Шаренкова,
Юрий Асланов, Георги
Пирински, Михаил Миков,
Костадин Паскалев, проф.
Ваня Добрева, Велислава
Дърева, Велиана Христова,
Георги Божинов, проф.
Захари Захариев, Калоян
Паргов, Валери Жаблянов и
други.ç

Събития
 1876 г. - Избухва Сръбскотурска война, в която като доброволци вземат участие и много български националреволюционери.
 1908 г. - В Сибир е регистрирана огромна експлозия, която се предполага, че е предизвикана от падане на т. нар.
Тунгуски метеорит.
 1913 г. - Турция се включва
в Междусъюзническата война.
 1934 г. - В нацистка Германия по нареждане на Хитлер
се провежда брутална политическа чистка сред членовете на
Щурмабтайлунг, известна като
"Нощ на дългите ножове".
 1960 г. - Конго обявява независимост от Белгия, една седмица по-късно започва гражданска война.
 1971 г. - При катастрофа с
кола в прохода Витиня загиват
легендарните български футболисти от "Левски" Георги Аспарухов и Никола Котков.
 1971 г. - Екипажът на съветския космически кораб Союз 11 загива при завръщането си на Земята, след изтичане на въздуха през повредена
клапа.
 1999 г. - Българското правителство продава на абсурдно ниска цена 75% от националния превозвач авиокомпания "Балкан" на израелската
фирма "Зееви Груп".
Родени
 1911 г. - Чеслав Милош,
полски писател, Нобелов лауреат
 1964 г. - Таня Богомилова,
българска плувкиня
 1966 г. - Майк Тайсън, американски боксьор
Починали
 2002 г. - Николай Хайтов,
български писател, академик,
председател на Съюза на българските писатели
 2012 г. - Ицхак Шамир, израелски политик, седми министър-председател на Израел

Åëåíà Ãóí÷åâà íÿìà äà íàïóñêà
Äâàìà îò ÁÑÏ ñå îáÿâèõà ïðîòèâ
âðúùàíåòî íà õàðòèåíèòå áþëåòèíè ÍÑ, ñòàâà íåçàâèñèì äåïóòàò
Депутатът от БСП Крум Зарков
гласува "против" по проекта за връщане на хартиената бюлетина успоредно с машинното гласуване.
В началото на пленарния ден
от левицата предложиха техният законопроект, предвиждащ възможността да се гласува и с хартиена
бюлетина да влезе в дневния ред
веднага след приемането на бюджета на второ четене.
Предложението на левицата бе
гласувано два пъти от народните
представители, но не успя да мине.
Оказа се, че двама депутати
от левицата имаха различно мне-

ние от това на ръководството Крум Зарков, който гласува "против", и Благовест Кирилов, който изобщо не гласува.
Оказа се, че силите "за" и
"против" връщането на хартиените бюлетини са изравнени.
Крайният резултат в пленарната
зала беше 115 гласа "за", 115 "против", и 1 - "въздържал се".
Кирилов обясни поведението
си във Фейсбук. "БСП беше един
от силните гласове за машинния
вот, аз не разбрах защо си променихме мнението за по-малко
от година", заяви той в социалната мрежа. И допълни, че не мо-

же да участва в действия, които
нареждат БСП до ГЕРБ и ДПС.
С позиция "против" ревизия
на изборните правила в частта
"машинно гласуване" бяха народните представители от ПП, ДБ,
ИТН, "Възраждане" и шестима от
независимите, отцелипи се от
партията на Слави Трифонов.
"Въздържалият" се депутат е от
ПП, показа справката на вота по
парламентарни групи.
Изцяло машинното гласуване
във всички избирателни секции
с над 300 избиратели и в страната, и в чужбина, бе въведено
през 2021 г.ç

Обрат в позицията на Елена
Гунчева. Тя се отказа от намерението си да напусне парламента.
Днес сутринта е подала две заяв-

ления в деловодството на НС. С
едното отменя предишното си заявление да напусне парламента,
а с второто декларира, че напуска само групата на "Възраждане"
и остава депутат, нечленуващ в
парламентарна група.
Решението си Гунчева обяви
във "Фейсбук" в нощта на 23 срещу 24 юни. "Напускам "Възраждане", въпреки че още вярвам на
идеите. Но вече не вярвам на лидера", написа тогава тя.
Гунчева беше единственият отсъстващ от залата депутат, когато
се гласуваше вотът на недоверие
към кабинета.ç
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Îò Àãðîìèíèñòåðñòâîòî ìåñåöè íàðåä
îáåùàõà, ÷å ùå ñå
áîðÿò çà íàìàëÿâàíå
íà íàëîãà íà âñè÷êè
õðàíè, íî íå ïîñìÿõà
äà ñå îïúë÷àò íà
ôèíàíñîâèÿ ìèíèñòúð
Àñåí Âàñèëåâ
"Не ги слушайте какво
говорят, а гледайте какво
правят" е добра препоръка. При второто четене на
актуализацията на държавния бюджет в парламентарната Комисия по
бюджет и финанси не
беше прието ДДС облекчение за храни от малката потребителска кошница. Одобрение получи
само нулевата ставка за
хляба. Това е новината,
това е фактът, другото
остава в небитието. До
следващия път, когато
дойде време за обещания.
Затова не просто гледайте
какво правят, а и помнете
какви са ви ги говорили.
Предизборните речи
вече започнаха. В Бюджетната комисия някои хвърляха смели предложения за
харчове, като няма вече
какво да се губи, други
обърнаха палачинката,
защото още има какво да
губят. И така. Депутатите
разгледаха две предложения по темата с данък
добавена стойност на
храните: за 9% ДДС на
плодове, зеленчуци и
слънчогледово олио на
"Има такъв народ" (ИТН),
както и 0% на брашното;
диференцирана ставка от
9% за плодове, зеленчуци и
живи животни на ГЕРБ. И
двете не бяха приети. Но
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Ôàíôàðè çà ÄÄÑ,
à íàêðàÿ ïàê 20%

как стана тази математика?
Знаем, че досега за
сваляне на ДДС на храни
през времето в различни
ситуации призоваваха от
БСП, ДПС, ИТН, ГЕРБ и
"Възраждане". Реално
само от "Продължаваме
промяната" явно не
подкрепяха тезата, че
такава данъчна политика
ще доведе до добри
резултати, въпреки че
още в края на април
признаха, че се работи
за премахване на ДДС
върху родното производство плодове и зеленчуци
и са изпратени запитвания към Министерството
на финансите.
Два месеца по-късно
финансовият министър в
оставка Асен Василев
изчисли и обяви на
заседанието на бюджетната комисия, че искане-

то на ГЕРБ ще струва на
бюджета около 790 млн.
лв. на годишна база (395
млн. лв., ако е за шест
месеца). "За животновъдството, плодовете и
зеленчуците в разходната
част на бюджета има
предвидени средства по
програми за подпомагане
на тези производители.
Според нас това е потаргетирана мярка от
това да се премахне ДДС
на крайния продукт",
заяви Василев и добави:
"Когато производител на
плодове и зеленчуци
продава директно на
пазара, така или иначе е
при нулева ставка. Тя се
начислява за производител, който минава през
прекупвач или за вносител на плодове и зеленчуци. Аз предлагам да не
насърчаваме вноса."

"Малките производители
са под ДДС прага и с
предложението се облекчават само големите и
вносителите без да има
каквато и да била гаранция, че цената за потребителите ще падне", гласеше
сходната теза на коалиционния партньор на правителството в оставка
"Демократична България".
По-интересно беше
становището на другия
партньор - БСП. От левицата отхвърлиха намаляването на данъка с мотивите, че има предвидени в
бюджета други средства
за подпомагане на фермерите. Помните ли какво се
заявяваше неколкократно
от земеделското министерство, ресорният министър Иван Иванов и дори
от председателя на партията Корнелия Нинова?
Ето само няколко
примера. В началото на
годината намаляването на
ДДС на храните не влезе
в Бюджет 2022, въпреки
коалиционното съгласие
по темата при сформирането на кабинета. Пред
Агри.БГ от Агроминистерството обещаха, че ще
продължат да се борят за
намаляване на ДДС и да
преговарят с финансовото министерство. През
април на среща между
представители на фермерите и търговските вериги
с министър Иванов той
заяви: "Становището ни

ще е намаляване на ДДС
да важи за всички продукти, а не само за определени стоки. Именно за това
ще се настоява и при
подготовката на актуализацията на бюджета."
Спомняме си също, че
зам.-министър Стефан
Бурджев (от БСП) дори се
възмути, че "може би сме
последната държава
членка, която е останала с
тази ставка на ДДС на
храни". В настоящия момент от ГЕРБ изтъкнаха,
че сме само две такива
държави в ЕС. Този път
обаче позицията на столетницата беше друга. Румен
Гечев от БСП "реши"
дебата, ката атакува ГЕРБ,
че са му откраднали
думите от предишни разговори за държавния бюджет в годините назад,
когато БСП са искали това,
а те като управляващи са
отхвърляли. Опонентите му
пък се оправдаха, че времената били други, инфлацията била друга и т. н.
Хронологията на казано
и свършено отново доведе
до извода, че изглежда
най-лесно е да искаш и
обещаваш пари, когато
няма да ти се налага да
носиш политическата
отговорност за тях. Темата
с намаляване на ДДС,
независимо дали е икономически добра или лоша,
е една от редовните дъвки
за балончета на политиците - популизъм.ç

Åâòèíèòå äúðæàâíè äúðâà çà
áåäíèòå ùå ñå îêàæàò "çëàòíè"
"Íèùî îò òîâà, êîåòî áåøå îáåùàíî
îò Êîðíåëèÿ Íèíîâà, íÿìà äà ñå
ñëó÷è", êîìåíòèðà ìåñòíàòà âëàñò
Евтините държавни дърва за
бедните тази година може да се
окажат "златни". Държавните горски стопанства, които трябва да
осигурят дървесината, ще трябва да наемат частни фирми за
сечта и за транспорта на дървата. Процедурите отнемат време
и може да се окаже, че до началото на отоплителния сезон държавните дърва за огрев за социално слабите няма да стигнат до
домовете на хората, съобщава
БНР.
През февруари тази година вицепремиерът Корнелия Нинова и
земеделският министър Иван Иванов обявиха, че държавата влиза
директно в пазара на дървесина
и цената ще падне, защото дър-

жавата започва да сече в държавната гора и да продава директно на гражданите. Четири месеца след това обещание ситуацията с евтините дърва за бедните за района на Велико Търново
е в сферата на пожеланията, които се оказва, че трудно ще се
сбъднат, защото държавното горско стопанство "Болярка" няма нито секачи, нито камиони, с които
да осигури и достави дървата за
огрев от държавните гори. В средата на юни от горското стопанство изпращат писмо до Община
Велико Търново.
"Самото писмо ме смути доста, първо - горското стопанство
ни съобщава,че на община Велико Търново е заделило 1000

кубика дърва, което, може би, ще
стигне за 30 домакинства, според мен, ако се отопляват само
на дърва. От общината се изисква да направи заверени списъци по населени места и да разпределим посоченото количество по домакинства. Следващото
нещо, което е много притеснително, е: "Разходите за товарене, транспортиране и разтоварване на дървата за огрев от временен горски склад до адреса
за доставка са за сметка на
гражданите". Нищо от това, което беше обещано от Корнелия
Нинова, няма да се случи", коментира заместник-кметът по хуманитарните дейности на Велико Търново Нейко Генчев.

Няма противоречие със законодателството, че разходите
по транспорта на дървата са за
сметка на гражданите, поясни
директорът на Държавното горско стопанство "Болярка" инж.
Никола Воденичаров и допълни,
че за Велико Търново държавни
дърва за огрев за бедните сега
се дават за първи път, но те не
са евтини: "Предходните години не са давани такива количества дърва по този начин чрез информативни писма до общините и искане от тяхна страна да се предоставят заверени
списъци на лица, които могат да
получат дърва за огрев. Аз не
бих ги нарекъл точно евтини. Те
са на цени, които са близки до

пазарните, просто горското стопанство не реализира печалба от
тях, която примерно би реализирала някоя частна фирма, добивайки дървесина от гора, независимо от собствеността й".
Не осигуряваме евтини дърва, осигуряваме възможна и сигурна доставка на дърва за огрев
в условията на недостиг на дървесина, категоричен е директорът
на ДГС "Болярка" инж. Никола Воденичаров. Дърва за огрев няма
и по частните бази в региона. Правят се списъци, чака се със седмици, а цената вече е с 50% повисока и стигна 150 лв. за кубик
нарязани и нацепени дърва. ç
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37% îò áúëãàðèòå æèâåÿò
â êðàéíà ìèçåðèÿ
През последното
тримесечие на 2021 г.
поне 20 на сто от всички
жители на страните в ЕС,
за които фигурират налични данни (България,
Белгия, Ирландия, Франция, Австрия, Словения и
Финландия) биха могли
да свържат двата края
лесно или много лесно.
Това сочи публикуваното
най-ново изследване на
европейската статистическа агенция Евростат,
систематизирала нова
база с данни, показващи
въздействието на пандемията върху 11 страни от
ЕС. Единствено в България (сред посочените от
ЕС страни) делът на
гражданите, които не са
изпитвали никакви или
почти никакви затрудне-

Åäâà 4,4% íå ñà
èçïèòâàëè íèêàêâè
èëè ïî÷òè íèêàêâè
çàòðóäíåíèÿ
äà ïîñðåùàò
ðàçõîäèòå ñè
çà æèâîò
ïðåç ïîñëåäíîòî
òðèìåñå÷èå
íà 2021 ã.

ния да посрещат разходите си за живот, е едва 4,4
на сто през четвъртото
тримесечие на миналата
година .Най-висок е
показателят във Финландия, като 43,7 на сто от
финландците не са имали
затруднения при посрещане на разходите си.
Разразилата се панде-

мията от коронавирус
през 2020 г., продължила
и през 2021 г. повлия на
условията на живот сред
всички страни членки на
Европейския съюз. Макар
и в различна степен,
всички граждани на
страните от ЕС бяха
засегнати от намаления
на доходи, съкратено

работно време и тежки
правила за социално
дистанциране.
Делът на населението,
което може да свърже
двата края трудно или
много трудно, варира от
37 на сто в България максимум сред разгледаните страни, до 9,2 на сто
във Финландия. ç

Ïàðëàìåíòúò îñâîáîäè îò àêöèç åëåêòðè÷åñêàòà åíåðãèÿ,
âòå÷íåíèÿ íåôòåí ãàç è ïðèðîäíèÿ ãàç â ñðîê äî 30 þíè 2025 ã.
Парламентът прие на
второ четене разпоредби от
актуализацията на държавния бюджет, с които се променя Законът за акцизите и
данъчните складове. Предвижда се освобождаване от
акциз на електрическата
енергия, втечнения нефтен
газ и природния газ в срок
до 30 юни 2025 г. "За" тези
разпоредби бяха 117 депутати, 110 гласуваха "против"
и трима се въздържаха.
Мярката е с цел да се подпомогне бизнесът и потребителите във връзка с неочаквания значителен скок
на цените на енергийните
продукти, породени от нарасналото търсене в европейски и световен мащаб.
Тя ще бъде реализирана
чрез изготвяне на нотификация до Европейската комисия.

С промените в Закона за
държавния бюджет се въведе и намалена ставка на
ДДС от 9 на сто за доставки на централно отопление
и доставки на природен газ.

Мярката ще се прилага до
1 юли 2023 г. В същия срок
ще се прилага и нулевата
ставка на ДДС за хляба и
брашното.
В Агенция "Митници" ще

се води публичен регистър
с актуални данни, предоставени от лицензираните
складодържатели за наличие или липса на свободни
складови капацитети, приеха още депутатите.
Отпаднаха разпоредбите, свързани с увеличаване на акциза на цигари, тютюн за пушене, пури и пурети, нагреваеми тютюневи изделия и наргилета,
както и въвеждане на акцизна ставка за течностите в електронните цигари.
Промените предвиждаха
въвеждане на 4-годишен акцизен календар за увеличаване на акциза върху
всички продуктови категории тютюневи изделия, с
което да се осигури прозрачност, предвидимост за
бизнеса и стабилност за
потребителите. ç

Ãåðìàíñêà àãåíöèÿ ïðîãíîçèðà ðÿçúê ñïàä
íà äîõîäèòå íà áúëãàðèòå òàçè ãîäèíà
Икономиката на България е изложена на нови рискове, преди всичко поради нарастващите цени на
енергията и транспорта, отчита Агенцията за икономическо развитие на
Германия - Germany Trade & Invest
(GTAI) в публикацията си "Икономически перспективи - България (юни
2022)". Това съобщиха от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) в последния брой на
бюлетина си Bulgarien Aktuell, получен в БТА. Икономическият растеж
на страната се забавя главно поради инфлацията и проблемите във веригата на доставки. Нарастващите
разходи в световен мащаб, особено
за енергия, суровини и храни, влошава търсенето в България. Съответ-

но вносът е подложен на натиск.
Нарастващите разходи за енергия
натоварват частните домакинства в
България. Делът на енергийните разходи на домакинство в страната е 20
на сто. Това поставя разходите под
средните за Европейския съюз (ЕС)
от 25 на сто. Покупателната способност на българските домакинства обаче е почти наполовина от средната
покупателна способност в ЕС.
ЕС прогнозира ръст на реалния
БВП от 2,1 на сто за 2022 г. и 3,1 на
сто за 2023 г. За разлика от тях, "УникредитБулбанк" (UniCredit Bulbank) например, очаква по-нисък растеж от само 1,4 на сто за 2022 г. и 3,5 на сто за
2023 г., се посочва в публикацията
Частното потребление ще расте

по-умерено. Една от причините за
това е, че реалните доходи на голяма част от населението се очаква
да спаднат рязко през 2022 г. Ръстът
на заплатите в частния и публичния
сектор ще остане под нивото на инфлацията. Номиналните месечни
брутни доходи вероятно ще се увеличат средно със 7 процента през
2022 г. За разлика от тях се очаква
инфлацията да бъде 14 на сто, изчислява Виенският институт за международни икономически сравнения,
цитиран в публикацията. ç

Ïàäíàëèòå äúæäîâå
ìîãàò äà çàáàâÿò
æúòâàòà

Падналите дъждове в последните дни в Добричкия регион могат да забавят жътвата - особено на ранните сортове пшеница, заяви пред БТА
председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.
По думите й кампанията се
очаква да започне между 5 и
10 юли, стига черноземът да
изсъхне и "хлябът да се изпече". Земеделските стопани
се надяват да приберат средно по 550 килограма пшеница от декар - след студовете
през март и периодите без
достатъчно влага през годината, добави председателят на
браншовата организация. В
Добричка област, в която традиционно се отглеждат наймного площи с пшеница в
страната, реколтата през тази стопанска година трябва
да бъде прибрана от над
1 201 000 декара. Според
Жекова, ако дъждовете спрат,
прибирането на ечемика, който масово се жъне в региона, ще приключи до края на
седмицата. Тя отбеляза, че
производството на зърнената култура в различните землища е в широки граници от 300 до 800 килограма от
декар като средният добив за
Добричка област ще достигне около 600 килограма. Комбайните прибират ечемичената реколта от близо 60 000
декара в региона.
Заради юнските валежи
земеделските стопани се опасяват и за рапицата, която вече е готова за прибиране, но
влагата отваря шушулките и
семето се изсипва на земята,
казаха от браншовия съюз.
Площите с маслодайната култура в Добричко надхвърлят
71 000 декара.
Председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите коментира пазара на селскостопански продукти с думите, че "безмитният внос от Украйна и Молдова уби търговията". В момента няма никакво търсене
на пшеница, изкупната цена
на ечемика падна от 650 лева на 520-540 лева за тон, а
на слънчогледа - от 1600 лева на 800-1000 лева, посочи
Жекова. Тя добави, че украинските производители са готови да продадат всичко на
всякаква цена и призова българската държава да се намеси при вноса със засилен
фитосанитарен контрол. Сега не е ясно внасяните от Украйна слънчоглед и царевица
как са произведени, съхранявани и транспортирани, заяви председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. ç
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Да ни е честит 100тен Международен кооперативен ден и
28и Международен ден на кооперациите, ООН
През 1921 г. на Международния кооперативен конгрес в Манчестър, Великобритания, световните кооперативни лидери вземат решение за ежегодно честване
на Международен кооперативен ден в първата събота
на месец юли, който да обединява кооперациите по целия свят и да дава гласност на кооперативните ценности и принципи и приноса им за световната икономика.
На 7 юли 1923 г. Международният кооперативен ден
е отпразнуван за първи път от всички кооперации по
света, а специален материал по този повод е поместен в
английския вестник "Кооперативни новини".

На 2 юли 2022 г. кооперациите по целия свят ще
отбележат тържествено
100тния Международен кооперативен ден (#CoopsDay).
Десетилетие след обявената
от ООН 2012-та за Международна година на кооперациите, която демонстрира
уникалния принос на кооперациите за засилване видимостта на кооперативния
бизнес модел в икономическото, социално и екологично развитие на човечеството, тазгодишната тема
"Кооперациите съзидават
по-добър свят" е отзвук от
темата на Международната
година на кооперациите.
Международният кооперативен алианс приканва
кооперациите от всички региони на МКА да повишат
осведомеността на широката общественост за ключовата роля на кооперативния
бизнес модел, ориентиран
към човека, вдъхновен от кооперативните ценности Взаимопомощ, Отговорност,
Демокрация, Равенство,
Справедливост и Солидарност и етичните ценности Честност, Откритост, Социална отговорност и Грижа за
другите, в съзиданието на
по-добър свят.
Глобалното кооперативно движение подкрепи ключовото послание на Антонио Гутериш - Генерален
секретар на ООН, по време на 33тия Световен кооперативен конгрес през декември 2021 г. в Сеул, Южна
Корея. "…Светът е на ръба
на пропастта и се движи в
грешна посока. За да се
възстанови доверието, имаме необходимост от сътрудничество, имаме необходимост от диалог, имаме необходимост от разбиране.
От близо два века коопе-

рациите работят в тази посока…".
Кооперативната идея е
възникнала преди повече от
175 години, но повече от
всякога е приложима днес.
Пример за това са: потребителните кооперации, предоставящи сигурни и качествени храни на достъпни цени и образоващи потребителите за ползите от здравословно хранене; земеделските кооперации, подкрепящи дребните земеделци чрез
прилагане на иновативни
методи в сектора; жилищните кооперации, осигуряващи
надеждни домове на членовете и подпомагащи тяхното управление; кооперативните банки, допринасящи за
стабилността, благодарение
на прекия контакт с клиентите и осигуряващи достъп
до финансиране на местно
ниво; кооперациите от индустрията и социалната сфера, обединяващи различни
дейности като здравеопазване, комуникации, туризъм, с
цел предоставяне на стоки и
услуги чрез по-ефективен и
модерен подход.
Мащабността и силата на
глобалното кооперативно
движение е изразено в ключовите цифри:
 1 милиард индивидуални членове
 3 милиона кооперации
във всички сектори на световната икономика
 280 милиона работни
места или 12% от заетите в
света
 2,6 трилиона щатски
долара реализиран годишен
стопански оборот, отреждащ
на кооперативния бизнес
достойно място сред 10-те
най-развити световни икономики.
Последните две години за
кооперациите в целия свят

Ръководството на Централния
кооперативен съюз поздравява
всички 120 000 член-кооператори
и техните семейства по повод

бяха изключително трудни и
им се наложи да вземат бързи и нестандартни решения,
за да продължат да изпълняват своята икономическа
и социална мисия в условията на пандемия и социална дистанция. В навечерието на 100тния Международен
кооперативен ден Централния кооперативен съюз получи заслужено признание с
избирането на трима представители на ЦКС в ръководните органи на международните кооперативни организации, които проведоха
Генерални асамблеи в Севиля, Испания в периода
19-21 юни 2022:
Проф. д. ик. н. Петър
Стефанов - Председател на

2 юли 2022 г. - 100тен Международен кооперативен ден и 28и Международен ден на кооперациите,
ООН.

Централен кооперативен съюз бе преизбран за Президент на Световната организация на потребителните кооперации (CCW) с мандат
2022 - 2026 година;
Красимир Игнатов - главен директор, главна дирекция "Международна дейност", ЦКС бе избран за
член на Борда на Международния кооперативен алианс
(ICA) с мандат 2022 - 2026
година;
Доц д-р Бисер Петков консултант на ЦКС, университетски преподавател в
УНСС и министър на труда
и социалната политика
(2017 - 2019) бе избран за
член на Борда на Европейска асоциация на потреби-

телните кооперации (EURO
COOP) с мандат 2022 - 2026
година;
Гласуваното доверие дава повече увереност на българското кооперативно движение да работи за развитието на кооперативния бизнес модел.
С отбелязването на 100тния
Международен кооперативен
ден кооперациите от България и всички региони на
МКА продължават да доказват, че ЗАЕДНО могат да
преодоляват всяко предизвикателство и със солидарност,
отговорност и конкретни
действия да СЪЗИДАВАТ
ПО-ДОБЪР СВЯТ.
Главна дирекция
"Международна дейност"
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Пол Крейг РОБЪРТС
Йенс Столтенберг,
марионетката от НАТО
на Вашингтон, казва, че
"мирните преговори", а
не победата на Русия,
ще сложат край на конфликта в Украйна. И така Столтенберг разчита Кремъл, чиито лидери заявиха, че никога
повече няма да се доверят на Запада, да
седне отново със Запада и отново да се съгласи на друго безполезно споразумение. Като
се има предвид трудността на Кремъл да
приеме реалността,
предполагам, че е възможно.
От друга страна, може би някой в Кремъл
най-накрая е прочел
доктрината на Улфовиц.
Ако не, може би някой
в Кремъл е видял плана на Комисията за сигурност и сътрудничество в Европа на правителството на САЩ да
раздели Русия на съвкупност от независими
малки държави.
Как трябва да се
направи това? Военно
завоевание? Цветна революция, основана на
години на неправителствени организации,
финансирани от САЩ,
работещи разрешител-

но в Русия? Дискредитиране на Путин и неговото правителство?
Комисията не казва,
но това трябва да бъде
направено, тъй като
има нужда да се раздели Русия на по-мал-

американската хегемония.
Не само САЩ ще
разбият Русия на малки държави, но също така, според Съвета за
национална сигурност
на САЩ, "Зеленски ще

га пречи на Русия да
снабдява Калининград,
част от Русия, и от планираното разширяване на НАТО във Финландия, като по този
начин значително
удължава присъствие-

жа отново, е, че комбинацията от западна
заблуда с толерантността на Кремъл към провокациите и вярата в
стойността на преговорите, като 8-те години,
които Кремъл пропиля

Войната постепенно се разширява и въвлича нови участници, смята известният американски анализатор

ки държави по "морални и стратегически"
причини.
Когато хората, които подсвиркват покрай
гробището, се уверяват,
че конфликтът в Украйна няма да се разшири
и че ядрената война е
невъзможна, защото
страните не се самоубиват, те игнорират огромната роля на заблудата, която действа в
целия Запад, която осигурява увереност за

трябва да определи как
изглежда победата" и
да определи "кога са изпълнени условията за
изграждане на мир ".
Войната вече се
разшири, тъй като
САЩ и страните от
НАТО попадат под определянето на Кремъл
за воюващи страни,
заради снабдяването
на Украйна с оръжия
и военно разузнаване.
Войната се разшири
до степен, че Литва се-

то на НАТО по руските граници.
Хората могат да се
самозаблуждават, че
това не разширява конфликта, но забравят, че
конфликтът е произлязъл от отказа на Запада да признае законните опасения за сигурността на Русия. Сега
Западът значително
разшири зоната на руската загриженост.
Моето собствено
мнение, за да го изка-

за Споразумението от
Минск, е основната
причина за руските
жертви днес в Украйна,
и гарантира война. Не
може да има друг резултат.
Ако Русия отново
се поддаде на доверие
в преговорите и сключи сделка с Украйна,
сделката няма да бъде спазена повече от
споразумението от
Минск, обещанието на
САЩ да не разширява

НАТО до границите на
Русия и споразуменията за ограничаване на
оръжията, разработени през десетилетия,
всички изоставени от
Вашингтон.
Единственият резултат от споразумението
ще бъде, че Москва отново ще даде на враговете си повече време да демонизират Русия, да подготвят повече провокации и да
увеличат военния си
капацитет.
Както казах, единственото нещо, което може да предотврати пълномащабна война, е
силният руски ботуш,
който да премахне
убеждението на правителството на САЩ, което наскоро беше заявено от Държавния департамент, че руските
червени линии са просто "блъф".
Западът е толкова
заблуден, че Русия не
се приема на сериозно. Дори малка, незначителна Литва не се
страхува от Русия. Дори държави, силно зависими от руската
енергия, многократно
вкарват пръсти в очите
на Русия. Колко повече може да поема Русия? Това е ситуация,
много назряла за голяма война.
От The Unz Review o An
Alternative Media Selection

Превод "Поглед
инфо"
Заглавието е на
ЗЕМЯ

Ðàìà å ïî̀ ìàêåäîíåö è îò ìàêåäîíöèòå
Òîêñè÷íèòå ïîëåìèêè êúì Áúëãàðèÿ îò
àëáàíñêà ñòðàíà ñà êîíòðàïðîäóêòèâíè
Енвер РОБЕЛИ*
Езикът на Еди Рама срещу България е напълно неуместен. Той се държи като
по-голям македонец от македонците, при това без да
го питат. България не е взела Албания за заложник.
Българите наложиха вето на
Скопие, колкото и несправедливо да е то. ЕС, ако
иска, ще започне прегово* Енвер Робели е редактор на швейцарския всекидневник "Tages Anzeiger". Коментарът е публикуван в
"Almakos"

ри с Албания и ще изчака
решаването на българо-македонския спор. Но в ЕС няма настроение в полза на
Албания.
Причините за това са не
само в ЕС, но и в състоянието на демокрацията в Албания (мизерна държава), в
съдебната реформа, която
често е само фасада, в безнаказаността на извършителите на корупция, в олигархизацията на икономиката,
в разпределението на държавните ресурси между силови партньори, в медийния
контрол, липсата на етика и
публична отчетност.

Токсичните полемики
към България от албанска
страна са контрапродуктивни. Особено в най-новата
история България поддържа
много положително отношение към Косово, не само
като призна независимостта, но и като подкрепя Косово в международни форуми. През юни 2009 г. България отхвърли искането на
Сърбия за екстрадиране на
бившия премиер на Косово Агим Чеку.
Той беше арестуван за
кратко в България въз основа на международна заповед за арест, издадена от

Еди Рама

Сърбия. В миналото Албания също получаваше голяма подкрепа от България както по пътя на европейската интеграция, така и в
процеса на присъединяване към НАТО.
Конфликтът на България
със Северна Македония е

на тези две държави, а не
на Албания. Албания има
други задачи. Тъй като тя
не е изпълнила тези задачи и не успява да разсее
скептицизма в Западна Европа, най-лесният път е полемиката срещу България.
От БГНЕС
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Реакции на политици, експерти и публицисти по повод безпрецедентния гаф
на премиера в оставка
Проф. Пламен
Киров, юрист:
Поставете Петков
под запрещение!
"Премиерът в оставка
Кирил Петков трябва да
бъде поставен под запрещение. Спешно трябва да
бъде задържан!"
Това заяви пред "Епицентър" конституционалистът и бивш член на Конституционния съд проф.
Пламен Киров във връзка
с едноличното решение на
министър-председателя в
оставка Кирил Петков да
изгони от България 70
руски дипломати.
За това действие на
Петков няма решение на
Министерския съвет, няма
решение и на Коалиционния съвет, подчертава
юристът.
Проф. Киров обръща
специално внимание на
факта, че решението е
взето в отсъствие на
външния министър Теодора Генчовска, която в
момента е с президента в
Мадрид на срещата на
НАТО.
"Някакъв зам. външен
министър е връчил нота
на посланик Митрофанова. Къде са данните от
службите, въз основа на
които премиерът твърди,
че е взел това скандално
решение", пита бившият
конституционен съдия.
Действията на премиера са грубо погазване на
Конституцията, за което
ще се носи персонална
отговорност, категоричен е
проф. Киров, който настоява главният прокурор
Иван Гешев да влезе в
своите правомощия.
Според проф. Киров
вицепремиерът Корнелия
Нинова трябва веднага
фактически, а не само
словесно да се разграничи
от действията на Кирил
Петков, които вече граничат с лудост. Лидерът на
БСП няма как да се изправи пред партията си,
ако продължи да подкрепя
Петков след днешното му
решение. Тя просто е
изиграна от премиера.
Кирил Петков занули
Нинова, категорично!
Нейният единствен ход
в момента е да му удари
два шамара пред камерите,
позволи си емоционален
изблик конституционалистът, който подчертава, че
в последните 30 години
никога България не е била
изправена пред такова
крещящо нарушение на
конституционните норми",
заяви конституционалистът.

Георги Марков,
бивш конституционен
съдия: Сорос съсипа
Украйна, наред
е България
Подкрепям проф. Пламен Киров за поставяне
под запрещение на премиера в оставка Кирил Петков.
Той, изглежда, не е в
състояние да ръководи
постъпките и действията си
и е опасен за националната
ни сигурност.
Американската ултралява и радикална левица,
която управлява Америка, е
пред най-тежката си изборна загуба от 80 години и
на 8 ноември ще бъде
пометена от Доналд Тръмп.
В неин интерес е войната в
Украйна да ескалира преди
парламентарните избори
есента. Търси се членка на
НАТО, която да направи
провокация и запали
фитила, за да се вкара в
действие чл. 5 от Договора
за НАТО. България в
момента с премиер от
"Америка за България"
изглежда най-удобна да
запали искрата.
За опасност от война
говорят президентът Тръмп
и Лавров. Зеленски се
похвали по германската
телевизия ZDF с военната
помощ от България.
България е на косъм да
провокира война на НАТО
с Русия, която изглежда
неизбежна. Държавата ни е
американска колония,
ТОТАЛНО ЗАГУБИЛА
СУВЕРЕНИТЕТ.
Колония на Америка на
Байдън, а не на Америка
на Тръмп.
Русия няма да се церемони.
Сорос съсипа Украйна с
Майдана през 2014 г. Тя
вече загуби много територия, за жертви да не говорим. Наред е България.
В Свищов е стъпил
кракът на генерал Гурко, за
да ни освободи, а не кракът
на Дьорд Шорош. ДУПЕДАВЩИНАТА ни постави
световен рекорд.
Само дето не знаем, че
след 8 ноември светът ще е
друг. Горката Украйна.
Попадна между руския чук
и американската наковалня.

Жоржета Пехливанова, дипломат: Русия
е Съветът за сигурност на ООН, абсурд
е говорим за реципрочност
"Във война ли сме вече?
Коя държавна висша
институция е издала това
"решение на българската

страна за намаляване на
числеността на персонала
на руските представителства
в Република България в
граници, ненадвишаващи
числеността на българските
представителства в Руската
федерация?
Тази институция съобразява ли се, че България е
член на ООН и в Съвета
за сигурност има пет
държави - постоянни
членове, които се ползват
със специален статут и по
числеността на дипломатическите мисии по света?Държавите са Русия,
САЩ, Франция, Обединеното кралство и Китай,
За каква реципрочност се
цитира чл. 11 от Виенската
конвенция?
Какви са тези интерпретации на болни мозъци?

Проф. Александър
Маринов: Шокиращо
по мащабите си
действие
Това е еднолично решение на министър-председателя (изгонването на 70 руски
дипломати и служители бел. ред.). Не е ясна каква е
била ролята на МВнР.
Такива сериозни стъпки не
се правят за минути.
Това коментира в студиото на "Нова тв" проф.
Александър Маринов,
председател на Стратегическия съвет към Румен Радев.
Шокиращо е по мащабите си това действие. Това
трябва да бъде обяснено - с
каква процедура е взето
това решение и смятам, че
такива решения не трябва
да се вземат еднолично,
допълни той.
Очевидно премиер и
президент се разминаха по
принципите и стандартите
как да се управлява държавата. Радев не е свалил
доверието си от правителството на Петков.

Георги Кадиев,
икономист: Изгонените дипломати са
хора, много от тях
обичат България
Русия има 32-ма дипломати в София и още 8 в
консулствата в Русе и Варна.
Кирил Петков обаче гони
70 души, т. е. и чистачките,
и шофьорите. С аргумента
"реципрочност на броя
дипломати", все едно американските и британските в
София са равни на броя
наши там.
Резултатът?
Непоправима конфронтация с Русия, удар в гърба за
БСП и гласове за "Възраждане".
Да му плащаха, нямаше
да го измисли.
***
Изгонените дипломати
имат човешки лица, не са
просто бройка.
С Владимир Климанов
сме състуденти от МГИМО
още в годините на перестройката.
Всеки студент там учи
рядък език. Той беше с
български.
Владимир Климанов е
влюбен в България. Направи 2 мандата в посолството
в София, после консул в
Русе, сега консул във Варна.
За близо 30 г. в руското
външно министерство, поне
15 г. е прекарал у нас.
Дори и да е от руските
служби, това не е неочаквано. Повечето консули по
света са такива. Това им е
работата - те са първата
преграда за проникването на
нежелани и опасни елементи
в родната страна.
Убеден съм, че и други от
изгонените дипломати
обичат България. И изобщо
не съм убеден, че всички са
ни нанасяли вреди, за да
бъдат изгонени.
Прищявката на Кирил

Петков сътвори проблем,
чиито последици ще търпим
с години.

Румен Петков,
бивш вътрешен министър, лидер на
АБВ: Премиерът не
се интересува от
българските интереси
Този жалък човечец стъпи
с калните си обувки във
властта, без да си дава
сметка нито какво е това,
нито се интересува от интересите на България. Но надмина и себе си, като обяви, че
ще изгони 70 руски дипломати. Интересно е служебното
правителство да установи кои
са взели решението за гонене
на тези дипломати и какво е
основанието за твърдението,
че те са нарушавали Виенската конвенция. Защото, ако
основанието е, че са работили за чужди интереси, първият, който трябва да бъде
изгонен, е Кирил Петков.

Пенчо Милков,
кмет на Русе: Затварянето на руското
консулство е разрушителен акт
Категорично не приемам
експулсирането на всички
служители на консулството
на Руската федерация в Русе.
Това е разрушителен акт,
закриващ институция с над
вековна история, а не
"симетрично представителство в двустранните отношения", както го определят
управляващите в оставка.
Тук не говорим за симетрия,
а за безпрецедентно своеволие. То пряко ощетява
гражданите на Русе и местните предприемачи, които в
своята дейност разчитат на
услугите на консулството.
На стр. 9

30.06.2022 ÇÅÌß 9

ÈÖÈß

èòî ïîñëåäèöè ùå òúðïèì ñ ãîäèíè
Чавдар Найденов,
социолог: Задава се
Кирова зима
Първият в историята ни
официално лишен от доверие
с акт на Народното събрание
индивидуум изгонил 70
дипломата на Руската федерация. А в момента на
изгонването имало 32-ма
акредитирани дипломати на
Руската федерация у нас.
Като целта била да станат
толкова на брой, колкото
нашите в РФ - 23-ма. Нещо
е сбъркано в задачката. "3270=23"? Нищо, важното е,
че 70 е кръгло число. Лесно
се помни.
Всъщност защо дипломатите трябва да бъдат равен
брой? Те са 140 милиона,
ние - 6 милиона. Дори с
хамелеоните не излизаме
равни.
След като "потурчихме"
тютюна, за какво са ни
търговски представители
там? Да превеждат кирилските знаци на американския
посланик?
А те продават тук разни
дреболии, без които заводите
спират, градовете минават
на дърва, дизелът става 3.50
лв., задава се Кирова зима...
Тук имотният пазар се
крепи на хиляди руски
ваканцуващи, които се
нуждаят от консулски услуги.
Там има Български
културен център и тук има
Руски културен център. Само
че Русия има и култура. Ние
имаме Мишо Шамара…
Апропо, ако издържаме
във Вашингтон толкова
дипломати, колкото е американският анклав в Южния
парк, разорени сме.

Кристиан Вигенин,
депутат от БСП:
Следващ кабинет
ще трябва да вземе
обратните мерки
По думите на зам.председателя на БСП и 47ото НС Кристиан Вигенин е
недопустимо министърпредседател в оставка, на
когото видимо му остават
още няколко дни, да взима
такива решения еднолично
и без съгласуване с МВнР и
президента. "Още по-важно
за нас е, че тази постъпка
не е съгласувана и с коалиционните партньори. Това е
драстична мярка и е въпрос
дали оттук нататък може да
се има доверие на такъв
министър-председател. На
първо място ще бъдат
блокирани отношенията
между двете страни. Очевидно освен дипломатите е
нарочен и техническият
персонал, което ще блокира
работата на консулствата и
едно следващо правителство, каквото и да е то ще
трябва да вземе обратните
мерки", категоричен бе
Вигенин.

Иван Таков: БСП
трябва да преосмисли участието си в
коалиция
Решението е необмислено
и неразумно, показва липса
на държавническо мислене
и по никакъв начин не
защитава интереса на
България, коментира още
Иван Таков. - Точно в този
момент подобни действия
изострят ненужно и без
друго обтегнатите отношения между България и
Русия. Засилването на
конфронтацията от наша
страна може да доведе до
изключително тежки последици за държавата ни". Това
заяви лидерът на БСПСофия Иван Таков.
Според него БСП трябва
много сериозно да преосмисли участието си в коалиция с подобен партньор.
"Продължаваме промяната"
в лицето на Кирил Петков
на откровено незачитане на
партньорите в коалицията,
заяви Иван Таков. - Действията на премиера в оставка са арогантни и показват,
че той не зачита БСП като
равностоен партньор в
коалицията. В тази ситуация категорично смятам, че
партията не бива да участва
в преговори с "Продължаваме промяната" за ново
правителство в рамките на
това Народно събрание.

Калоян Паргов,
общински съветник
в СОС: По-глупаво
външнополитическо
действие никога
не е правено
Да изгониш десетки,
конкретно 70, дипломати
означава, че си на крачка да
скъсаш дипломатическите
отношения с дадената
страна, в случая Русия.
Това означава, че си
готов да взривиш отношения, градени столетия.
По-глупаво и необмислено действие на ниво външна политика не е правено
никога преди!
Не съм сигурен, че
Кирил Петков си дава
сметка какво точно прави и
колко опасно и пагубно за
България е това. Или може
би е намерил алтернатива
на нефтените доставки за
страната...
Другият аспект на този
казус е поведението на
БСП.
Социалистическата
партия трябва моментално
да се разграничи и дори
нещо повече - ясно да
покаже, че не би участвала
в подобно национално
безотговорно правителство,
водено от министър-председател, който не спазва
базови принципи и стандарти на управлението и
дипломацията.

Костадин Костадинов,
лидер на "Възраждане": Това е национално предателство
Очевидно е, че нашият
министър-председател е
опасен за българската
национална сигурност и
трябва да се постави под
запрещение," каза в предаването "Твоят ден" на
NOVA NEWS лидерът на
"Възраждане" Костадин
Костадинов от кулоарите на
парламента. Поводът е
обявяването от Петков, че
България гони 70 руски
дипломати.
Костадинов обяви, че
призовава Кирил Петков
"моментално да напусне
страната".
По думите му целта на
това "неадекватно изцяло и в
интерес на американското
посолство решение е да се
скъсат отношенията с Русия".
Лидерът на партия
"Възраждане" Костадин
Костадинов излезе с остра
декларация от трибуната в
парламента.
По думите на Костадинов,
това решение е национално
предателство. Според лидера
на партията, за това е
отговорен лично премиерът
в оставка Кирил Петков.

Стефан Янев:
Бивш премиер и
военен министър
Такъв тип действа поставяне на дипломатическите отношения на карта,
действително ще имат
сериозни последствия.
Според мен тук се залага на
емоцията и не се мисли в
дългосрочен план", заяви о.
р. ген. Стефан Янев, лидер
на ПП "Български възход".
Според него "България би
могла да играе ролята на
мост между колективния
Запад и Русия".

Мая Манолова,
бивш омбудсман:
Неопитност и сервилност не могат да са
оправдание за политическата глупост
В опита си да спечели
благоволението на западните
партньори, правителството
на Петков и Нинова премина всякакви граници, заемайки по-крайни позиции от
повечето европейски държави. За първи и последен път
в историята ни България
гони 70 руски дипломати
наведнъж, и то без публично
обявени причини! И това след като самосиндикално се
оставихме без дългосрочни
газови доставки, а премиерът води война с българския
президент пред световните
медии, представяйки себе си
като единствен и незаменим

западен съюзник. Неопитност и сервилност не могат
да са оправдание за политическата глупост във външната политика, защото тя има
трайни последствия, заплашва исторически връзки,
които трудно ще се възстановят с години, и вреди на
интересите на страната. И
ако Петков и Нинова не
виждат проблем с този срам,
то българският народ няма
да го приеме!", написа
бившият обмудсман във
Фейсбук.

Велиана Христова,
журналист: Защо
никой не поиска
отмяна?
Не разбирам защо никой
не иска официално да се
отмени едноличното решение
на Петков за изгонването на
руснаците! Ето това трябва
да поиска БСП, ако разбира,
че САЩ целенасочено ни
водят към скъсване на
дипломатическите отношения с Русия.

Калина Андролова,
журналист: Кирил
Петков сам се свали,
никога не сме виждали по-некадърен
премиер
В България няма толкова
руски дипломати, колкото
Кирил Петков се опитва да
изгони. Акредитираните
дипломати към руското
посолство и двете консулства
са общо 40 души. Между
дипломат и готвач има
разлика. Престараването на
Кирил Петков е смешно и
нелепо, и много вредно за
държавата ни. Да се опитваш да решиш собствената
си некадърност с държавнопроцедурни средства е
присъщо на репресивен
манталитет и оскъдно душевно пространство. Ситуацията
с Кирил Петков става все
по-тежка. Петков всяка
минута доказва, и доказва,
че не бива никога повече да
заема позиция в държавната
администрация. Не става
само с лазене по земята пред
американския посланик,
трябва да имаш малко ум,
малко естетика, опит, обща
култура, качества за политик,
знания, за да управляваш
държавата. Кирил Петков е
истинска катастрофа. Явно
счита, че руснаците са
виновни за свалянето на
правителството. И акцията с
изгонването им е някаква
форма на отмъщение.
Всъщност Кирил Петков сам
се свали, никога не сме
виждали по-некадърен и
безобразен премиер. Всичките му коалиционни партньори знаят, че той е некадърен,
но някои от тях си мълчат.
Защото глупостта на ПП ще
ги завлече на дъното...

Ангел Славчев, лидер
на протестите от
февруари 2013 г.:
Петков извърши
терористичен акт
срещу държавата ни
На лъжата краката са
къси, неуважаеми г-н Кирил
Петков ! А вие хвърляте
лъжи с лопати!
С тези си действия
България фактически къса
дипломатически отношения
с Русия. Тук не разглеждам
въпроса дали Русия е права
или не в конфликта с
Украйна. Бих определил
тези действия на просто
Кирчо, като терористичен
акт спрямо българската
държава.
Целта е ясна! Противопоставяне на обществото,
влизане в конфликти на
битово ниво, повишаване на
напрежението между Руската
федерация и Република
България.
Вчера мой приятел,
гласувал за ПП каза следното- цитирам: Толкова са зле
тези, че хората вече съжаляват, че махнаха Борисов.
Костадин Костадинов е
прав в тезата си, че това
правителство трябва да бъде
съдено за държавна измяна!

Николай Марков,
публицист: На крив
Кирчо руснаците му
пречат!
На крив Кирчо руснаците
му пречат!
Коминтерновецът Христо
Иванов каза, че решението
за изгонване на руските
дипломати е взето на коалиционен съвет, но Нинова
рече, че нищо не била
чувала по въпроса. На кого
да вярваме сега, като всички
лъжат? И така лъжат, че и
Борисов им завижда вече.
Дипломатически отношения
се прекратяват само от
идиоти, а очевидно България е налазена от хиляди
такива.
Некадърни и продажни
глупаци!

Костантин Косачов,
сенатор на Русия:
Детинска постъпка!
Заместник-председателят
на горната камара на руския
парламент Константин
Косачов определи действията
на София като "постъпка на
дете, което хвърля кашата от
купата на земята, за да
привлече вниманието на
родителите".
Председателят на комисията по външна политика в
Думата Леонид Слуцки
определи решението като
"взето далече на Запад".
*Използвани са материали
от информационни сайтове
и от социалните мрежи
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Íåçàâèñèìîñòòà â òåõíîëîãèèòå
å îñíîâà çà ñèëíàòà äúðæàâà

Независимостта по
отношение на технологиите е основа за изграждането на силна и сигурна държава, подчерта
китайският председател
Си Дзинпин по време на

вчерашна работна посещение в град Ухан, където посети местна компания за производство на
чипове.
Там той заяви, че е
необходимо цялостно и

правилно реализиране на
идеята за нов тип развитие, основано на иновациите. Това, по думите
му, е ключово, за да се
освободи Китай от зависимостта си от чужди

технологии, да реализира
самостоятелност в сферата и гарантира устойчивото си развитие.
Същевременно, страната трябва да работи за
обогатяване на мрежата

Ïðåçèäåíòúò
Ñè Äçèíïèí
ïîñåòè Óõàí è
ïîä÷åðòà, ÷å
ÊÍÐ òðÿáâà äà
ñå îñâîáîäè îò
çàâèñèìîñòòà
ñè îò ÷óæäè
òåõíîëîãèè
си от високотехнологични
индустрии и формирането на конкурентни предимства в международен
план, добави Си Дзинпин.
Китайският лидер посети също жилищния комплекс "Джъюен" във високотехнологичната зона
"Дунху", където се срещна
с представители на местната общност. "Джъюен" е
комплекс, изграден на
мястото на временни
постройки, в който в
момента има 3124 домакинства с над 8000 души.

Êèòàéñêèÿò ëèäåð ïðèäàâà ãîëÿìî çíà÷åíèå íà ïðîèçâîäñòâîòî íà çúðíî
На 27 юни председателят на
КНР Си Дзинпин изпрати отговор на писмо от Сю Цунсян,
голям зърнопроизводител в
окръг Тайхъ, провинция Анхуей,
в което поздравява него и
останалите местни земеделски

стопани с добрата реколта.
"Винаги съм бил загрижен за
производството на зърно и
често посещавам селски райони. През последните години ЦК
на ККП предприе редица мерки
за подпомагане на зърнопроиз-

водството с цел гарантиране на
продоволствената сигурност на
държавата, увеличаване доходите на зърнопроизводителите и
повишаване стандарта им на
живот. Надявам се, че големите
зърнопроизводители активно ще

прилагат съвременни селскостопански технологии, за да тласкат останалите земеделци заедно да допринесат за националната продоволствена сигурност",
подчертава Си Дзинпин в писмото си.

Ñòîêîîáìåíúò ìåæäó Êèòàé è ñòðàíèòå îò ÁÐÈÊÑ äîñòèãíà 490,42 ìèëèàðäà ùàòñêè äîëàðà
На провелата се церемония по откриване на
бизнес форума на страните-членки на БРИКС
китайският председател Си
Дзинпин произнесе реч
чрез видео връзка, в която
призова за засилване на
единството, поддържане
на световния мир и стабилност и взаимна помощ
и общо съдействие за
глобално устойчиво развитие.
Си Дзинпин направи
преглед на двете световни
войни, които човечеството
е преживявало и Студената война. Той призова
международната общност
да отхвърли манталитета
на играта с нулев резултат,
заедно да се противопостави на хегемонизма и
силовата политика.
САЩ и съюзническите
им страни налагат максимални санкции срещу
Русия, което засяга международния енергиен пазар
и зърнените храни. САЩ
приеха Закон, който
забранява вноса на произведени в Синдзян стоки.
Тези действия за "разделяне" и "съюзяване" засилиха
прекъсването на световната верига за доставка и
създадоха повече препятствия за световното икономическо възстановяване.
Неотдавна Световната
банка и Международният
валутен фонд понижиха
прогнозата си за глобал-

ния икономически растеж.
В речта си на настоящия
форум председателят Си
Дзинпин направи предложения за разрешаване на
противоречията в сегашното глобално развитие,
което ще насърчи икономическата глобализация и
общото развитие.
През 2021 г. стокообменът между Китай и страните от БРИКС достигна
490,42 милиарда щатски
долара, което е увеличение с 39,2% на годишна
база. Сътрудничеството
между страните от БРИКС
е успех за мултилатерализма и резултат от политиката на инклузивност и
поставяне интересите на
народа в центъра. Времето
ще докаже правилността
на думите на председателя
Си. "Въпреки промените в
международната обстановка тенденцията за развитие и отваряне, както и
желанието на хората за
сътрудничество и общо
справяне с предизвикателствата няма да се променят ".
"Значението на БРИКС е
изключително голямо",
каза Майкъл Кугелман,
заместник-директор на
известния американския
мозъчен тръст - Центъра
"Уилсън".
Усложнените условия и
предистория оказаха
сериозно влияние върху
сигурността и развитието

на страните от БРИКС.
Като представител на
страните с нововъзникващи пазари и развиващите
се страни, БРИКС показва
готовност да се справя с
трудностите и да превръща кризите във възможности. Вземайки за пример икономиката и търговията, през 2021 г. обемът
на търговията между
страните от БРИКС се е
увеличил с 300% спрямо
2006 г., превръщайки се в
движеща сила на световното икономическо възстановяване и растеж.
На настоящата Бизнес
среща на БРИКС китайският председател подчерта
необходимостта от "солидарност в поддържане на
световния мир и стабилност, съвместно развитие
и справяне с рисковете и
предизвикателствата,
новаторство и иновации в
стимулиране на потенциала и жизнеността на
сътрудничеството, откритост и приобщаване",
задавайки насока за
бъдещото развитие на
формата.
Инициативата за глобална сигурност и развитие
на китайския лидер е в
съответствие с нуждите на
сътрудничеството на
БРИКС. В заключителната
декларация от срещата се
посочва ясно, че страните
подкрепят преговорите
между Русия с Украйна,

демонстрирайки желанието на развиващите се
страни да пазят мира в
света.
Питър Синкамба, председател на Зелената
партия на Замбия, смята,
че инициативата на Си
Дзинпин за реален мултилатерализъм е много
важна и тя трябва да бъде
чута от членовете на
НАТО.
Като инициатор на

концепцията за БРИКС,
бившият главен икономист
на "Голдман Закс" Джим
О'Нийл заяви през 2018 г.:
"Развитието на БРИКС
далеч надмина очакванията ми". В неговите очи
Китай "играе важна роля
в развитието на групата".
Страната ще инжектира
повече положителна сила
на БРИКС в укрепването
на глобалното управление".

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê "Êèòàé äíåñ"
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската
народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.
Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризират съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.
За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!
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ÍÀÒÎ ïîêàíè Øâåöèÿ è Ôèíëàíäèÿ äà ñå ïðèñúåäèíÿò êúì Àëèàíñà,
äâåòå ñòðàíè ñà ïîäïèñàëè ìåìîðàíäóì ñ Òóðöèÿ
САЩ ще "засилят
военното си присъствие
в Европа", за да може
НАТО "да реагира на
заплахи, които идват от
всички посоки и във
всички сфери - по суша,
въздух и вода", заяви
вчера американският
президент Джо Байдън
на срещата на НАТО в
Мадрид, предаде БНР.
Байдън обяви, че САЩ
ще засилят военното си
присъствие и отбранителните си способности в
Испания, Полша, Румъния, балтийските страни,
Обединеното кралство,
Германия и Италия.
"Ние сме на срещата"
и "доказваме, че НАТО е
по-необходима от всякога", заяви американският
президент заедно с
генералния секретар на
организацията Йенс
Столтенберг. Той припомни, че САЩ вече са
разположили тази година
20 000 допълнителни
войници в Европа, за да
подсилят линиите в
отговор на агресивните
действия на Русия. Освен
това Байдън потвърди, че
Вашингтон ще увеличи от
четири на шест броя на
своите ескадрени миноносци в испанската
военноморска база Рота
и ще създаде в Полша
"постоянен щаб на 5-и
американски армейски
корпус". "Ще поддържаме
допълнителна бригада" от
общо 5000 души, която
ще бъде базирана в
Румъния, добави Байдън.
Освен това ще бъдат
разположени допълнителни сили в балтийските
страни. "Ще изпратим
две допълнителни ескад-

рили" бойни самолети
Ф-35 във Великобритания
и "ще разположим допълнителни способности за
противовъздушна отбрана" в Германия и Италия,
уточни президентът в
кратко изявление за
медиите.
Руският президент
Владимир Путин "искаше
финландизация на Европа", промяна на страните
членки на Алианса към
по-неутрална позиция,
подобна на тази, която
исторически заемаха
скандинавските страни.
Вместо това обаче той
постигна "натовизация на
Европа", подчерта Байдън.
Швеция и Финландия
са официално поканени
да присъединят към

Íàêðàòêî
Проруската
военна администрация, която
управлява района около
окупирания украински град
Херсон, каза, че се готви да
произведе референдум за
присъединяване към Русия. "Да,
подготвяме се за референдум и
ще го произведем", каза зам.ръководителят на проруската
военна администрация на
Херсон Кирил Стремусов във
видео, публикувано в "Телеграм". Според появили се във
вторник медийни съобщения
бившият украински кмет на
Херсон Игор Колихаев е бил
задържан от руските сили.
Проруската администрация на
Херсонска област и преди е
давала да се разбере, че
възнамерява през есента да
организира подобно допитване.
Украинското правителство
също отдавна очаква, че
референдум, организиран по
модела на а Крим, Луганск и
Донецк, ще бъде произведен и
в Херсон. Важният пристанищен град, разположен на брега
на Черно море, е изцяло под
руски контрол от началото на
март.

Броят
Президентите на България и САЩ Румен Радев и Джо Байдън разговарят по време на "семейната снимка" на лидерите на страните от НАТО
по време на срещата в Мадрид
Снимки Интернет

Реджеп Ердоган, Джо Байдън и Йенс Столтенберг на срещата
на върха на НАТО в Мадрид

НАТО. Това обяви генералният секретар Йенс
Столтенберг в началото
на лидерската среща на
НАТО в Мадрид. Думите
му бяха посрещнати с
аплодисменти. "Ще демонстрираме, че вратите
на НАТО остават отворени като покани Финландия и Швеция да се

:

Áàéäúí: ÑÀÙ çàñèëâàò âîåííîòî
ñè ïðèñúñòâèå â öÿëà Åâðîïà

присъединят към Алианса."
Турция, Швеция и
Финландия са подписали
съвместен меморандум, в
който се казва, че трите
страни ще разширят
подкрепата си срещу
заплахите за сигурността
на всяка от тях. Анкара
тълкува това като обеща-

ние за конкретни стъпки
за екстрадицията на
обвинени за тероризъм,
но получили убежище в
скандинавските страни.
Става въпрос предимно
за кюрдски бойци. Това,
както и наложеното
оръжейно ембарго заради
турската военна офанзива
в Сирия през 2019 г.,
което късно във вторник
беше оповестено, че ще
бъде вдигнато, бяха основните причини, поради
които Турция отказваше
да одобри кандидатурите
на Швеция и Финландия.
След разговорите от
президентството в Анкара
съобщиха, че Турция "е
получила каквото е поискала" от преговорите.
Трите страни също така
ще създадат механизъм
за споделяне на разузнавателна информация за
борба с тероризма. ç

на новозаразените с коронавирус в Черна гора се е увеличил
със 17 на сто за две седмици,
но в същото време хоспитализираните с коронавирус са с
около 30 на сто по-малко,
съобщиха от черногорския
Институт по обществено
здраве. От института посочват,
че коронавирусът в Черна гора
е с нисък интензитет на
активност, има широко разпространение и отчита лека
тенденция на нарастване.
Миналата седмица бе съобщено
за три новородени в Черна
гора с коронавирус, като и
трите бебета са в стабилно
състояние и без симптоми.

Едногодишно бебе

оцеля по чудо в Турция, след
като падна от балкона на
жилищна сграда върху гърба на
пешеходец, пише в. "Ню Йорк
пост". Инцидентът е станал в
турския град Амася. Според
информации момченцето си
играело на балкона на първия
етаж, когато се подхлъзнало и
паднало през решетките на
парапета. "Изтърколи се по
гърба ми и се удари в земята",
разказа мъжът, влязъл в ролята
на "спасителна мрежа", пред
изданието Нюзфлаш.

Íàñåëåíèåòî íà Àíãëèÿ è Óåëñ ñå å óâåëè÷èëî Äæîíñúí: Àêî Ïóòèí áåøå æåíà, íÿìàøå
ñ ïîâå÷å îò 3,5 ìëí. äóøè çà 10 ã.
äà çàïî÷íå âîéíà! Ïåñêîâ: Áðèòàíñêèÿò

Населението на Англия и Уелс
се е увеличило с повече от 3,5 млн.
за последните десет години, сочат
резултатите от последното преброяване в Обединеното кралство. Общо в страната сега живеят близо
67 млн. души, предаде БНР.
Такъв висок прираст на населението в Англия и Уелс не е наблюдаван откакто е започнало да се
прави преброяване в далечната
1801 г. Картината е много пъстра,
но като цяло се наблюдава намаляване на населението в по-големите градове за сметка на провинцията. Съотношението жени/мъже
в Англия и Уелс е 51 срещу 49 процента в полза на жените.
Преброяване на населението в
Обединеното кралство се извършва на всеки 10 години от нацио-

налната статистика като се задават много въпроси, въз основа на
които се изгражда една много попълна демографска картина, отколкото само сухи цифри. Две са нещата, които правят впечатление
след извършеното преброяване
миналата година. В Англия и Уелс
населението се е увеличило с повече от 6%, като се увеличил и
броят на хората над 65 г., които
сега представляват 1/6 от цялото
население. 0,9% са хора на възраст над 90 години. В тези две части на Обединеното кралство сега
живеят 59 597 300 души. Като към
тях се прибавят и жителите на Северна Ирландия и Шотландия по
данни от предната година общо в
кралството в момента живеят 66
966 400 души. ç

ïðåìèåð å çà ïñèõèàòúð

Ако руският президент Владимир Путин беше жена, нямаше да
започне "безумната мачовска" война в Украйна, заяви британският
премиер Борис Джонсън пред германската телевизия Цет Де Еф.
Джонсън изтъкна, че макар лидерите на страните от Г-7 "отчаяно"
да искат войната в Украйна да
приключи, сделка не е възможна.
Британският премиер каза това
след срещата на Г-7 в Бавария, предаде Епицентър.
"Ако Путин беше жена, което той
очевидно не е, но ако беше, наистина не мисля, че щеше да предприеме една безумна мачовска война на инвазия и насилие по начи-

на, по който го направи", каза Борис Джонсън. "Ако искате съвършеният пример за нездравословно разбиране на това какво е мъжество, то това е каквото Путин
прави в Украйна", каза още британският лидер. "Необходимо е да
има повече жени на ръководни позиции", заключи Джонсън.
"На британския премиер Борис
Джонсън му е необходим психиатричен преглед", отговори задочно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде газета.ру. "Господин
Джонсън се нуждае от експертна медицинска помощ. Мисля, че Зигмунд
Фройд би се зарадвал на такъв пациент", посочи още Песков. ç
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Ãåîðãè Èâàíîâ: Íàé-ãîëåìèÿò ïðîáëåì
â áúëãàðñêèÿ ôóòáîë å ïðè þíîøèòå, êîèòî íå
ìîãàò äà ïðåìèíàò ïðåõîäà êúì ìúæêèòå îòáîðè
Новият селекционер на
националния тим ще бъде
обявен на 28 юли, заяви
техническият директор на БФС
Техническият директор
на БФС Георги Иванов даде ексклузивно интервю
пред БЛИЦ, в което разкри няколко любопитни неща. Водят се преговори и
с чужденец за национален
селекционер, а неговото
име ще бъде обявено на 28
юли. Гонзо призна, че в последните два месеца има нови сигнали от УЕФА за съмнителни мачове с българско участие. Държавата
обаче не предприема никакви мерки. Георги Иванов говори за инцидента, който
Тодор Неделев претърпя в
грузинската столица Тбилиси.
- Г-н Иванов, кога ще
научим кой е новият селекционер на България?
- Президентът Борислав
Михайлов каза, че в края
на юли ще обявим кой ще
бъде треньор. Това ще се
случи на Изпълкома. В момента текат разговори и
обсъждаме кандидатури с
техническия екип, с който
трябва да изберем кои ще
бъдат кандидатите за треньор и на 28 юли Изпълкомът ще вземе крайното решение.
- Има ли вариант БФС
да избере чужденец за национален селекционер?
- Да, съществува и такъв вариант. Дали ще е българин или чужденец, за нас
е важно да бъде човек, който има дългосрочна визия
как ще развие отбора.
- Как се разделихте с
Ясен Петров и каква е
оценката ви за работата
му с отбора?
- С Ясен Петров съм работил и преди. Той е изключително коректен човек,
със самочувствие и добър
треньор. Човек, който има
доблест и след мача с Грузия в Разград си подаде оставката. Но не смятам, че
той има основната вина. В
крайна сметка ние заварихме играчи в националния отбор, които бяха неподготвени физически. Може би изборът ни, селектирането на футболисти не
беше най-правилното - с
контузените и тези, които
не са играли. И напълно
нормално, в първия ден като видях функционалните
резултати на отбора, зна-

ех, че нещата няма да бъдат такива, каквито искахме да бъдат.
- Как видяхте отбора
отблизо? Какво беше настроението в съблекалнята? Футболистите потиснати ли са психически?
Има ли някакъв срив в отбора?
- Това беше първият ми
допир с националния отбор.
Когато те имаха контролни
мачове в Катар, аз бях с
юношите до 17 години в
Португалия. Видях доста неща, които ще променим.
Сега ще назначим двама
кондиционни треньори. Те
ще работят изключително
много и ще гледат само физическата форма на играчите. Ще следят резултатите им в мачовете на клубните им отбори. Важното е
да направим една група от
играчи, които да се следят
и селектират. Да се знае
какви са условията и по какъв начин ще работят. Същото означава и за треньора. Всички национални селекционери - имаме 13 отбора с женския футбол, мини футбола и плажния футбол. Много е важно да съставим критерии, по които да
се работи и да имаме контрол. Аз, откакто станах директор, нещата се променят.
Правим доста неща за развитието на футбола. Договора го подписах януари и
всичките тези неща, които
ще променяме, бяха в тези
шест месеца, защото нищо
не можеш да промениш по
средата на сезона.
- Заявихте, че футболистите, които не играят в
клубовете си, няма да бъдат викани в националния
отбор, независимо от
имената им. И прозвучахте доста категорично. Ще
се намерят ли обаче достатъчно такива предвид
факта, че в българските
клубове се привличат доста чужденци и нашите все
по-малко играят?
- Да, изборът ни е тесен, но в крайна сметка
БФС работи, за да създава правила. Националният
селекционер работата му е
да селектира играчите. Работата в клубовете е много
важна. Те носят отговорност за спортната форма на

45-годишният Георги Иванов-Гонзо обяви, че е заварил неподготвени
футболисти в националния отбор

играчите. Когато един футболист не е в добра форма и не играе дълго време, той няма как да бъде
полезен на националния
отбор. Нито един футболист не може да играе на
високо ниво, ако не е подготвен физически.
- Има обаче голям
проблем, болният проблем в българския футбол
- многото чужденци. Как
ще бъде излекуван той?
- Ние не искаме да пречим на клубовете, а да им
помагаме. Но в крайна
сметка един професионален клуб на базата на европейското законодателство може да си позволи
да играе с 11 хървати или
11 румънци. Не можем да
ги спрем. Също по желание на клубовете се съгласихме да има петима
чужденци, които да могат
да играят. Отборите дават
техните доводи, че футболистите, които са извън
ЕС, първо са по-евтини като заплати. Второто нещо
е, че могат, след като играят при тях една-две години, след това да бъдат
продадени. Аз също не адмирирам това, че има толкова много чужденци. В
крайна сметка, за да изградиш един талант, трябва много време. По-лесното е да вземеш един чужденец на 23 - 24 г. с трансферна сума, ще излезе поевтин. Много президенти в
българските клубове не идват с дългосрочна стратегия. Те искат моментни резултати. Затова най-големият проблем в българския футбол е при юношите, които не могат да преминат прехода към мъжките отбори. Таланти не липсват. Ето, преди два месеца играхме на европейско
първенство за юноши до

17 г. Проблемът е как клубовете развиват и налагат
собствените си кадри.
- Докога ще продължи
шумотевицата и сапуненият сериал, както е наричан от много хора, Бербатов и БФС?
- Шумотевицата те я създават, техният прословут
екип. Мартин Петров критикува. Целият им екип го
прави. Критикуват и дават
пресконференция преди
мачовете на националния
отбор. Играл съм с тях, двама от тези трима се отказаха точно заради критики
към националния отбор.
Много е жалко, когато ти
си го изпитал на гърба си
и си се отказал заради това, че са те критикували, в
същия момент преди мач
на националния отбор излизаш и даваш пресконференция, критикувайки президент, треньори, футболисти. Лично на мен това
не ми пречи, даже се забавлявам на техните пресконференции. Но това пречи на работата на футболистите и треньорите. Заради това понякога реагирам остро. Ако се отнасят
по същия начин, пак ще реагирам по същия начин. Аз
нямам претенции към тях.
Те са кандидати за президент. Но кандидат за президент си тогава, когато
има конгрес. Конгресът,
ако е след 3 години, тогава какъв кандидат си. Има
съд, който ще определи дали ще има конгрес след три
месеца, след три години. В
крайна сметка на последния конгрес 400 клуба дадоха доверието си на Борислав Михайлов. Само
един клуб имаше, който беше против. Това, което тези момчета искат да направят, да си изложат програмата, вижданията, които

имат за футбола, как смятат да го развиват. И тогава вече хората да преценяват дали те са по-добри
от настоящото ръководство. До момента не съм чул
нищо конкретно как и какво ще направят. Да, събират там някакви хора - 200
човека от аматьорските
клубове, обясняват някакви неща, повечето от които не са верни. Имат желание за власт, но не са
подготвени за това нещо.
Не са се сблъсквали с реалните проблеми, само са
ги чували. Няма как да водиш политика с президенти на клубове, които дават
по 15-20 милиона.
- Коментарът ви за
кошмара с Тошко Неделев, вие бяхте в Грузия,
преживяхте го...
- Много неприятен инцидент. Пожелавам на Тошко
да се оправи, пак да бъде
същия футболист, пак да ни
радва. Но нещото, което ми
направи впечатление, споделих го с отбора веднага
след това, ще го споделя и
на вас - в тъмния тунел, в
тази ужасна обстановка
след катастрофата, всички
работиха като бойна група.
Всички хукнаха да помагат
на Тодор, на доктора, на полицията, на линейката... Казах им, че съм горд с тях,
защото в тази тежка обстановка показаха, че са колектив. А това беше много
по-тежко преживяване - потежко и от най-голямата загуба на терена.
- Има ли сигнали за
"черно тото"?
- Има, даже наскоро
спортният министър каза,
че има такъв сигнал. Той е
към държавата, тя трябва
да се намеси. Аз съм "за",
ако има такива хора, които да продават мачове и
играят тото, да бъдат наказани до живот. Защото това е смърт за футбола. И
ако те имат някакви сигнали, държавата да започне
да ги разследва. Има сигнали от УЕФА, които ни ги
изпращат на БФС, както и
до органите, които трябва
да разследват.
- Колко такива сигнали
са постъпвали последните два месеца?
- Последните два месеца са около 3-4 случая.
Дошли са при нас, ние сме
ги предали, а органите, които трябва да разследват,
не вършат нищо. И излиза
спортният министър и казва, че има мач, който е подаден от УЕФА. А ти си човек, който трябва да разследва.ç
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Едмонд Назарян ликува с европейската титла на първенството за юноши по борба, класически стил в Рим. На финала при
63-килограмовите 20-годишният
талант победи Арсланбек Салимов (Полша) с 11:2, а превъзходството си нашето момче показа още в първата част, в която
поведе с 8:2.
Титлата е втора за Назарян от
Рим. Преди две години именно в
италианската столица той грабна
злато в дебюта си при мъжете на
европейско първенство, но в категория до 55 кг. В колекцията си
от отличия синът на двукратния
олимпийски шампион Армен На-

зарян вече има 4 златни медала
от европейски първенства в различни възрасти - две от първенства за кадети и по една при юношите и мъжете.
Пет наши момичета ще излязат на тепиха в надпреварата при
девойките. При 50-килограмовите Емине Осман ще има за съперничка швейцарката Свеня
Джунго, а Назифе Таир (55) ще
спори с Янике Строеминес (Норвегия). Фатме Шабан (59) започва директно от четвъртфиналите.
Даниела Бръснарова (68) очаква
полякинята Патриция Сломска, а
Ванеса Калоянова (76) ще излезе срещу Лаура Кун (Германия). ç

Едмонд Назарян постигна убедителни победи във всички свои схватки на тепиха в Рим

Âîëåéáîëèñòêèòå íè ñ âàæíà
ïîáåäà â Ëèãàòà íà íàöèèòå
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Ñåðèíà Óèëÿìñ
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Създаваме
нашата
идентичност,
следваме
една посока,
заяви
треньорът на
националките
Лоренцо
Мичели

Серина Уилямс отпадна
още първия кръг на турнира
от Големия шлем в Лондон по
драматичен начин от малко известната Хармъни Тан (Франция) след 5:7, 6:1, 6:7(7). Макар и на 40 години, американката пристигна в настроение
и форма на "Уимбълдън". Родената в Париж през 1997 година тенисистка от азиатски
произход обаче я накара да
си събере багажа.
Така 6-кратната победителка от Откритото първенство на
Великобритания бе изхвърлена на старта за втори пореден и общо трети път в кариерата си. "Много съм развълнувана! За първи път играя на
"Уимбълдън" и мога да кажа,
че самата аз съм изненадана
от себе си. След жребия бях
малко уплашена, защото това
е Серина Уилямс", призна след
двубоя Тан, която във втория
кръг ще се изправи срещу Сара Сорибес Тормо.ç

Българският национален отбор постигна убедителна победа в първата
си среща от Лигата на
нациите по волейбол за
жени в София. Родният
тим, воден от Лоренцо
Мичели, се наложи над
Доминиканската република с категоричното 3:0
(25:15, 25:13, 25:21) гейма
в "Арена Армеец". Лора
Китипова, Мирослава
Паскова, Радостина
Маринова, Мария Йорданова, Нася Димитрова,
Мира Тодорова и либерото Жана Тодорова не
оставиха никакви шансове за противника.
Мария Йорданова
стана най-резултатна за
България с 22 точки.
Нася Димитрова и Мирос-

лава Паскова добавиха
по още 10 точки. Българките заемат предпоследното11-о място в класирането с три победи и шест
поражения. Със същия
актив е и отборът на
Доминиканската република. Следващата среща на
България е в петък срещу
Бразилия.
"Удовлетворението е
голямо. Свършихме чудесна работа като отбор. Не
променяме нашата философия, но имаме нужда
от време и търпение. Това
беше победата на тези
момичета. Направиха
максималното, концентрацията беше на много
високо ниво. Работим за
такива мачове и победи.
Трябва да останем в

Лигата. Създаваме нашата идентичност, следваме
една посока. Опитваме се
да продължим да вървим
по този път. В турнира
във Филипините също
следвахме тази линия.
Поддържахме добро ниво
на концентрация", анализира треньорът на българките Лоренцо Мичели.
"Радостина Маринова
се справи добре, тя е
млад състезател. Направи
скок на клубно ниво във
Франция. Нейните съотборнички също й помогнаха, за да се представи
добре на полето. Всички
дадоха максималното от
своите възможности.
Мачът с Бразилия е поразличен. Ще бъде доста
трудно, но не и невъз-

можно да постигнем
успех. След това двубоят
срещу Полша също е
много важен да постигнем крайната цел - оставане в Лигата на нациите", каза още италианският специалист.
Бразилия победи
трудно с 3:2 (25:20, 25:23,
18:25, 21:25, 15:11) гейма
Китай в първия двубой от
Лигата на нациите в
София. Олимпийският
вицешампион поведе с
два гейма разлика, но
азиатките се върнаха в
двубоя, изравнявайки
след превъзходство в
третата и четвъртата
част. В тайбрека "селесао" поведе с 10:6, за да
приключи срещата при
15:11. Бразилия е на
трета позиция до момента със 7 победи и 2
загуби, а китайките са шести - 5 успеха и 4
поражения.ç
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Ръководството на ЦСКА внесе яснота относно селекционната политика на клуба. "Червените" информираха, че преговарят за привличането на двама нови футболисти и
ще се разделят с трима състезатели от настоящия състав. "Данило
Асприля не е опция за трансфер в
ЦСКА. Футболистът беше предложен
на клуба, но треньорът не го одоб-

ри. Всяка друга информация в медиите е плод на спекулации", обясниха от "Армията".
"По желание на Саша Илич клубът прави всичко възможно да привлече още двама нови футболисти,
поискани лично от треньора. Отново по негово желание се водят преговори за разтрогване на договорите на трима играчи. При официали-

зиране на раздялата, тя ще бъде съобщена първо от клуба", добавиха
от ЦСКА в официалния си сайт.
В същото време Жорди Кайседо
е обявил пред шефовете на ЦСКА,
че иска да бъде продаден колкото се
може по-бързо. Той признал това и
пред треньорския щаб след присъединяването си към отбора. Лично пред
Саша Илич нападателят обявил, че

Българските волейболистки зарадваха своите фенове с убедителна победа срещу пряк конкурент за оставане
в Лигата на нациите

Хармъни Тан

иска смяна на обстановката.
Еквадорецът закъсня за лятната
подготовка и вбеси шефовете на
ЦСКА, които ще му наложат сериозна глоба. Кайседо бил готов да
понесе наказанието. В името на колкото се може по-бързо осъществяване на трансфер Жорди изявил желание да се откаже от няколко заплати.ç
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Тв програма - четвъртък, 30 юни
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко
Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5
сезон, 18, последен епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели - забавнопознавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Музика безкрай /п/
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /7
епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 сезон, 3
епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Туризъм.бг /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5
сезон, 18, последен епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00
часа/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ комедийно шоу
13.20 "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. 62
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал,
еп. 81
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" (най-доброто)

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4,
еп. 17
00.00 "Столичани в повече" - сериал,
с. 13, еп. 10
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал,
с. 12

ÇÅÌß
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bTV ACTION
05.15 "Опасни улици" - сериал, с. 2,
еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Приключенията на котарака в чизми" сериал, с. 2, еп. 7 - 10
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2,
еп. 2
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 1
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 5
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4,
еп. 4
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,
специален еп. 2
13.00 "Посейдон" - екшън, приключенски, трилър (САЩ, 2006), режисьор Волфганг Петерсен, в ролите: Ричард Драйфус, Кърт Ръсел,
Еми Росъм, Джасинда Барет, Миа
Маестро, Майк Вогъл, Фреди Родригес, Джош Лукас, Джими Бенет, Андре Брауър и др.
15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2,
еп. 3
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 1
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4,
еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и
ред: Специални разследвания" сериал, с. 22, еп. 7
21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 7
22.00 Бандата на екшън: "Превъзходството на Борн" - екшън, трилър,
мистъри (САЩ, Германия, 2004),
режисьор Пол Грийнграс, в ролите: Мат Деймън, Мартон Чокаш, Мишел Монахън, Франка
Потенте, Джулия Стайлс, Брайън
Кокс, Карл Ърбън, Гейбриъл Ман
и др.
00.15 "Южен вятър" - сериал, еп. 7
01.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4,
еп. 5
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 6
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,
еп. 1
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2

bTV COMEDY
05.00 "По средата" /п./ - сериал
06.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 3, еп.
1, 2
07.00 "Тролчета - купонът продължава"
- сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 3, еп. 25, 26
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Модерно семейство" - сериал
10.00 "Голям тлъст лъжец" - комедия
(САЩ, 2002), режисьор Шон Леви, в ролите: Аманда Детмър,
Аманда Байнс, Пол Джиамати,
Франки Муниц и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал

Времето
Днес времето ще бъде предимно слънчево. Следобед
ще се развива
купеста облачност и в петък
на отделни
места ще превали и прегърми. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в
източните райони ще духа слаб, следобед до умерен
вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 30° и 35°. НИМХ/БТА

bTV Cinema, 21.00 ч., "Тетрадката" - романтичен,
драма (САЩ, 2004), режисьор Ник Касаветис,
в ролите: Рейчъл Макадамс, Райън Гослинг,
Джена Роуландс, Джеймс Гарнър, Тим Айви, Кевин
Конъли, Сам Шепърд, Джеймс Марсдън и др.
14.00
15.30
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.00
00.00
02.00
03.00
03.30
04.00

"Новите съседи" /п./ - сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Татенца" /п./ - сериал
"По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" (най-доброто)
"Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
"Приятели" - сериал, с. 3, еп. 1, 2
"Младият Шелдън" - сериал, с. 2,
еп. 9, 10
Премиера: "Татенца" - сериал,
еп. 31
"Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 37
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" - сериал, с. 9, еп. 10, 11
"Голям тлъст лъжец " /п./ - комедия (САЩ, 2002)
"По средата" /п./ - сериал
"По-късното шоу на Николаос
Цитиридис" /п./
"Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
"Младият Шелдън" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с. 11, еп. 2
08.00 "Най-мрачният час" - биографичен, военен, драма, исторически
(Великобритания, САЩ, 2017),
режисьор Джо Райт, в ролите:
Гари Олдман, Джон Хърт, Лили
Джеймс, Бен Менделсон, Кристин Скот Томас, Стивън Дилейн
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал,
с. 11, еп. 3
12.30 "Нокаут или Всичко, което тя
написа" - драма, спортен, романтичен (България, САЩ, 2018),
режисьор Ники Илиев, в ролите:
Гари Дурдан, Саня БорисоваИлиева, Орлин Павлов, Башар
Рахал, Диана Любенова, Ники
Илиев, Александър Кадиев и др.
14.30 "Път към сърцето" - романтичен
(тв филм, САЩ, 2019), режисьор
Ели Канър, в ролите: Даника
Маккелар, Марк Деклин, Кристин Чатлън, Питър Бенсън, Бес
Армстронг и др.
16.15 "Извън контрол" - криминален,
романтичен, драма (САЩ, 1998),
режисьор Стивън Содърбърг, в
ролите: Дженифър Лопес, Джордж
Клуни, Дон Чийдъл, Катрин Кийнър, Денис Фарина, Винг Реймс,
Айзея Уошингтън, Луи Гузман,
Стив Зан и др.
18.45 "Кръгът" - фантастика, трилър
(ОАЕ, САЩ, 2017), режисьор
Джеймс Понсолд, в ролите: Ема
Уотсън, Том Ханкс, Джон Бойега,
Глен Хедли, Бил Пакстън, Карън
Гилън и др.
21.00 "Тетрадката" - романтичен, драма (САЩ, 2004), режисьор Ник
Касаветис, в ролите: Рейчъл Макадамс, Райън Гослинг, Джена
Роуландс, Джеймс Гарнър, Тим
Айви, Кевин Конъли, Сам Шепърд, Джеймс Марсдън и др.
23.30 "Обратна тяга 2" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, Белгия, 2019),
режисьор Гонсало Лопес-Гайего,
в ролите: Джо Андерсън, Уилям
Болдуин, Доналд Съдърланд, Алиша Бейли, Аластър Макензи и др.
01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с. 11, еп. 3

03.30 "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+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) - риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 2
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/
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06.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 5 /п/
07.00 "Любов в сърцето" - романтичен
филм с уч. на Джен Лили, Кристофър Ръсел, Джил Морисън, Робърт Уиздъм и др. /п/
09.00 "Звездата" - анимационен филм
11.00 "Водопадите на любовта" романтичен филм с уч. на Синди Бъзби, Кристофър Ръсел,
Миранда Фригън, Касиди Нюджънт /п/
13.00 "Чудо" - драма с уч. на Оуен
Уилсън, Джулия Робъртс, Джейкъб Трембли и др.
15.30 "Марк Фелт: Човекът, който свали Белия дом" - биографична
драма с уч. на Лиъм Нийсън,
Даян Лейн, Мартон Чокаш, Тони
Голдуин, Джош Лукас, Ноа Уайли, Кейт Уолш, Том Сайзмор,
Майкъл Хол и др.
17.45 "Клопка" - трилър с уч. на Шон
Конъри, Катрин-Зита Джоунс,
Винг Реймс, Уил Патън, Мори
Чейкин и др.
20.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 7
21.00 "С дъх на канела" - драма с уч. на
Чанинг Тейтъм, Аманда Сийфрид,
Ричард Дженкинс, Хенри Томас
23.10 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 7 /п/
00.00 "Черна вода" - екшън с уч. на
Жан-Клод Ван Дам, Долф Лундгрен, Джасмин Уолц и др
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Äåòñêèÿò õîð
íà ÁÍÐ ùå ïåå
íà Sofia
Summer Fest

Детският хор на БНР
ще започне лятото с концерт на открито в рамките на Sofia Summer
Fest на 7 юли. Класически произведения от Александър Танев, Луиджи Ардити, Джордж Гершуин и
Джоакино Росини ще
звучат в лятната вечер.
Публиката ще чуе и авторски аранжименти,
създадени специално за
Детския радиохор от Антоний Дончев, Любомир
Денев-син, Юлиан Слабаков, Веселин Караатанасов по песни на
Beatles, Queen, Metalica.
Ще вземат участие и
оперната прима Мария
Радоева (мецосопран),
дуото Антония Мирчева
(флейта) и Николай Стоев (пиано), Деметра-Анджалика (тъпан) и певицата от ансамбъл "Филип
Кутев" Валентина Милушева. Главен диригент е
Венеция Караманова, на
пианото ще е Теодора
Занева. ç
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Ïðåìèåðíèÿò
ñïåêòàêúë „Êëþ÷úò
çà êðåïîñòòà“ ñå
èãðàå âúâ Âåëèêî
Òúðíîâî
Премиерният спектакъл "Ключът за крепостта" ще бъде представен в
Лапидариума на Археологическия музей във
Велико Търново на 12 и
13 юли. Режисурата е на
Клара Армандова, автор
е Красимир Симеонов с
участието на актьорите
Роси Русева, Нона Йотова, Иван Рангелов и
Филип Гуляшки. Композитор е Иван Динев.
Спектакълът представя
драматичен разказ за
последните дни на последния търновски цар
Иван Шишман и колизията му с Баязид, преплетен с историята за построяването на една силна

крепост и ключа от
нейния таен вход.
История за любовта на
една майка към сина си
и нейните предели.
История за една пророчица и трагичните опити
да помогне за спасението на крепостта. История
за преплитането на
прастари езически обреди с християнската вяра
и корените на българското оцеляване. История за
разединение и предателство. История за война
по време на чума.
Пиесата "хвърля"
паралел към сегашното
състояние на страната в
трудната и несигурна
епоха, от която бавно и с

цената на много жертви
се измъква пандемията.
Ще съумее ли България,

Райна Кабаиванска бе
отличена с наградата "Карлота Болонини" в Рим на
тържествена церемония по
случай 100 години от рождението на големия италиански режисьор Мауро Болонини.
Филмовият режисьор е
заснел шедьоврите "Травиата", "Веселата вдовица" и
"А дриана Лекуврьор" с
участието на Кабаиванска.
Режисирал е и историческата "Тоска" в Рим през
1991 г., в която оперната
прима е на сцената с Лучано Павароти.
На 26 юни в Дома на киното, във "Вила Боргезе" се

състоя и международната
премиера на документалния
филм "Школата Кабаиванска" (La Scuola Kabaivanska),

посветен на 20-годишнината
на майсторския клас на Кабаиванска. Филмът е разказ
е от първо лице, от името

на оперна дива. Режисьор е
Найо Тицин, сценарият е на
Петър Барбалов, а продуцент
е д-р Георги Текев.
Във филма се включват
ученици на Райна Кабаиванска, сега певци със световна слава - Андреа Каре, Вероника Симеони, Витория Йео, Мария Агреста,
Мария Радоева, както и
двама млади дебютанти Александрина Михайлова и
Джузепе Инфантино. За
създаването на първия
майсторски клас в България говори неговият основател и продуцент, изпълнителният директор на НБУ
д-р Георги Текев. ç

Ìþçèêúëúò „Îðêåñòúð áåç èìå“ ïî Ñòàíèñëàâ Ñòðàòèåâ
ñ ïðåìèåðà â Ïëîâäèâ
На 1 август на сцената
на Античния театър в Пловдив ще бъде представен
мюзикълът "Оркестър без
име". Това се случва 40 години след като култовият
филм излиза на екран. Ролята на Велко е поверена
на Мариан Бачев, младата
надежда на българския мюзикъл Борислав Веженов
ще е Филип, Гошето ще го
изиграе Йоан Попов, а в
образа на Павката ще се
превъплъти Николай Дограмаджиев. Красивата и талантлива певица и актриса Волена Апостолова достойно ще замести Катя Евро в образа на Рени, а Димитрина Германова ще е
нежната и чувствителна Ва-

:

Ðàéíà Êàáàèâàíñêà ïîëó÷è íàãðàäàòà „Êàðëîòà Áîëîíèíè“ â Ðèì

държавата на духа, отново гордо да се изправи
обединена. ç

Íàêðàòêî

Млад писател от Косово
пристига у нас
На 4 юли ще се състои
премиерата на романа
"Записки на Червея Смолински" в присъствието на автора
Азем Делиу и на преводачаката Екатерина Търпоманова. Събитието е от 17.30 ч. в
Софийския университет "Св.
Климент Охридски", в северното крило на Ректората,
втори етаж. Романът среща
читателя с недостатъчно
познатата у нас литература
на Косово. Изданието е на
"Персей", автор е 26годишният Азем Делиу, който
вече започва да трупа
европейска популярност,
първият му роман бе преведен на английски, а вторият
му - номиниран за Наградата
за литература на Европейския съюз. Френската преса го
нарича "голям писател от
малка страна".

Атанас Хранов и „Изход“
в арт галерия Le Papillon

ня. В Града под тепетата ще
прозвучат 16 златни български хита на Васил Най-

денов, "Тангра", "Щурците",
"Сигнал", "ФСБ", "LZ" и Силвия Кацарова, "Кукери",

"Контрол" и "Тоника", както
и песента "Оставаме" на
Борис Карадимчев. ç

Изложбата живопис e до
12 юли във Варна. "Изходът
всъщност е нещо, което
търсиш в себе си. Изложбата
е за личните изходи у човека.
"Изход" е надникване в моите
лични преживявания. При
това не е нужно те да са чак
толкова сакрални, важни и
тотално разтърсващи, за да
оставят някакъв белег в теб.
Може да е нещо много понеусетно и мимолетно на
пръв поглед, а да остави
следа", казва Атанас Хранов.
Творбите му са почти реални
портали във времето минало, настояще и бъдеще.

