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Народните представители избраха Ива
Митева от "Има такъв народ" за председател на парламента. За кандидатурата
й гласуваха 137 депутати, 99 се въздържаха, против беше само Георги Кадиев от ПГ на БСП. За Митева бяха "Има
такъв народ", "Демократична България",

70 ст. web:zemia-news.bg

"Изправи се.БГ! Ние идваме", както и
ДПС. ГЕРБ и БСП гласуваха с въздържал се. Заместници на Митева ще са
Виктория Василева от ИТН, Кристиан
Вигенин от БСП, Росица Кирова от ГЕРБ,
Татяна Дончева от ИНИ, Атанас Атанасов от ДБ.
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Áëèçî 50 ãðàäóñà
èçìåðèõà
â Òóðöèÿ
Почти 50-градусова жега
измъчва през последните
дни Източна Турция, като
най-горещо във вторник е
било в Джизре, окръг
Шърнак. Там термометрите
показвали 49,1 градуса,
съобщава турската частна
телевизия НТВ. Това е
най-високата температура, измервана досега в
страната. В целия Източен Анадол температурите
превишават средните за
сезона, отбелязват турски
медии. Горещо е и на
много други места в
страната, а усещането за
температурата на въздуха
превишава стойностите,
отчетени от термометрите.
Метеоролозите предвиждат разхлаждане в района
на Мармара и Егейска
Турция, където се очаква
дъжд и понижение на
температурите с 10
градуса. ç
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Áîæèäàð Êðàåâ
âàðèàíò çà
Ëåâñêè?

В Левски търсят нови
попълнения в атака, а
като опция се очертава
бившият играч на сините
Божидар Краев. Националът в момента е с
неясно бъдеще. Той не е
картотекиран от Мидтиланд в УЕФА, а преотстъпването му в португалския Фамиликао приключи. За Левски това е
идеална възможност да
се сдобият с още един
играч, който няма да има
нужда от адаптация на
"Герена". Краев има
договор за още един
сезон с датския Мидтиланд, където беше
продаден от Левски през
2017 г. Той е запознат с
обстановката в Левски в
момента, тъй като брат
му Андриан е част от
отбора. ç
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Димитър
Георгиев

Ñðåä çàäúðæàíèòå çà ëîâíî áðàêîíèåðñòâî å è
ñîáñòâåíèêúò íà ôóòáîëíèÿ îòáîð "Âèòîøà"
(Áèñòðèöà), êúäåòî èãðàåøå Áîéêî Áîðèñîâ

Ä

оскорошният председател на ДАНС
Димитър Георгиев е задържан от
полицията след сигнал за незаконен
лов близо до село Сушица, в рамките
на Дивечовъдното горско стопанство
Симитли, предаде БНР. При претърсването на двата автомобила на групата са открити няколко скъпи ловни
оръжия, голямо количество патрони,
както и убито диво прасе. Сигналът е
подаден във вторник в ДГС-Симитли,
потвърди за БНР директорът на
ЮЗДП Дамян Дамянов. По информация на радиото заедно с него са
задържани още трима души. Единият
от тях е настоящ служител на ДАНС,

другият пък е собственикът на футболния отбор "Витоша" (Бистрица), където
играеше бившият премиер Бойко
Борисов. Според "Нова телевизия"
това е Сергей Ташков. "По случая е
образувано досъдебно производство.
Младият служител от ДАНС е колега
на Бойко Борисов от спортния клуб
"Бистришки тигри". Играят мач, те
спортуват заедно", така коментира
случая служебният вътрешен министър
Бойко Рашков. За този вторник не е
имало заявка, нито разрешително за
лов, няма никакви надлежно оформени
документи, са посочили от ДГС в
<4
Симитли.

Øîê! Ìîæå äà îòìåíÿò Îëèìïèàäàòà?
Председателят на
организационния
комитет на Токио 2020
Тоширо Муто шокира
всички, като не изключи отмяната на
Олимпиадата в последния момент.
Причината, естествено, е повишаващият се брой случаи на
коронавирус през
последните 24 часа 67 заразени.
"Не можем да знаем
какво ще се случи с
броя на положителните
тестове, така че ще
продължим да наблюдаваме ситуацията. Ще
продължим и да водим
дискусии с всички
засегнати, като целта е
да реагираме на
момента, в който има

някаква промяна", каза
Муто след заседанието
на МОК в Токио.
В Япония решиха

миналия месец, че
няма да допускат
зрители на Олимпийските игри, за да

минимизират опасността от създаване
на огнище на
COVID-19. ç

Ìîíîïîëèòå,
ãëóïàêî!

П

арламентът започна работа. Този път
по-скоро ще има
правителство трудно, с много компромиси и с хоризонт много
по-къс от пълния 4годишен мандат. Дано
бъдат продължени силните кадрови решения и
блестящите действия на
служебното правителство,
съставено от президента
Радев - ревизията и
осветяване на милиардите, потънали в корупция и
като подарък от ГЕРБ към
свои фирми. Пресичането
на купения и корпоративен вот, а също спиране
на крещящата корупция в
здравеопазването и
премахването на феодалните държавни болници, в
които директорът е
Бащица, досущ онзи от
джипката.
Но едно е много
важно. Новият парламент
да не се подлъгва в
неолибералните брътвежи
за приватизация, концесии и остеритет (казано
на български - затягане
на коланите до бавна
смърт), изричани от
демодирани икономисти.
Задача на новия
парламент е да защити
българските граждани от
ширещата се спекула с
цените на основни стоки
и услуги, на храни и
лекарства, причинена от
икономически мародери,
търсещи свръхпечалба
във време на криза. Да
спре лобизма и да озапти
наглите монополи топлофикации, водни и
електрически компании,
които постоянно вдигат
цените и тормозят
потребителите в найбедната страна в Европа.
"Икономиката, глупако!" бе девизът на един
съветник на президент
Клинтън, с който му
напомнял, че средностатистическият гражданин
не се интересува от
"международното положение", а да има работа,
растящи доходи, предвидимост. Така е в Америка,
в България е сто пъти поважно, защото от 30
години живеем в грабителски неолиберален
преход, в перманентна
криза. В държава, в
която гражданинът е
сираче, а едрият бизнес
е галеник.
Реалната промяна
днес е България отново
да тръгне по пътя на
социалната държава, в
която държавата има
контрол, в която монополите и спекулата са
пресечени. Всичко друго
е подмяна! Тези политици,
които не го разберат
(даже днес да се кичат
като носители на "промяната"), ще бъдат жестоко
наказани от народа!

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ: Áúëãàðèÿ íå ìîæå äà ñè
ïîçâîëè äà ïèëåå ïîâå÷å èñòîðè÷åñêî âðåìå
Òðåâîæíèòå êîíñòàòàöèè è ó íàñ, è îò ÷óæáèíà çà ñúñòîÿíèåòî íà ïðàâîñúäèåòî, áîðáàòà ñ êîðóïöèÿòà,
ìåäèéíàòà ñðåäà òðÿáâà íàé-ñåòíå äà äîâåäàò äî ðåàëíè ïðîìåíè, çàÿâè äúðæàâíèÿò ãëàâà
46-ото народно
събрание се събра на
първо заседание. Близо
100 дни след клетвата
на предходния парламент, новите депутатите се заклеха в пленарната зала. По традиция
най-възрастният депутат - и този път това е
Мика Зайкова от "Има
такъв народ", откри
заседанието.
България не може да
си позволи да пилее
повече историческо
време. Трябва да имаме
кабинет с широка парламентарна и обществена
подкрепа, заяви президентът Румен Радев преди
откриването на първото
заседание на новоизбраното 46-о народно събрание. Държавният глава

пожела успех на народните представители и посочи, че посланията му към
тях при откриването на
предишния парламент
преди три месеца са
актуални и днес, съобщиха от Президентството.
Голямата задача пред
нашите народни избраници е възстановяването на
парламентаризма, укреп-

ването на държавността,
ефективното законодателство в интерес на обществото, реалният парламентарен контрол върху
изпълнителната власт, но
най-важната непосредствена задача е съставянето на редовен кабинет,
заяви държавният глава.
Служебното правителство
започна важни промени в

нашето общество, в
държавата и се надявам
излъченият редовен
кабинет от Народното
събрание да продължи с
оздравяването на държавността и модернизацията на страната, посочи още президентът. В
отговор на въпрос за
последния доклад на
Европейската комисия

за върховенството на
закона в страните членки на ЕС, държавният глава посочи, че
тревожните констатации
и у нас, и от чужбина за
състоянието на правосъдието, борбата с корупцията, медийната среда
трябва най-сетне да
доведат до реални промени. ç

Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÑ Èâà Ìèòåâà: Òðÿáâà äà èçïúëíèì ïîåòèòå àíãàæèìåíòè
êúì áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè
Трябва да изпълним поетите ангажименти към българските граждани - постигане на съдебна реформа,
по-добро здравеопазване и
образование. Трябва да
помним за какво сме избрани, не трябва да забравяме откъде сме тръгнали.
Вярвам, че в този парламент ще приемем закони,
по които да живеят достойно всички български граждани, призова от парламентарната трибуна новоизб-

раният председател на 46ото народно събрание Ива
Митева. Тя допълни, че Народното събрание не само
законополага, но и упражнява парламентарен контрол и осъществява парламентаризма. Силен парламент означава прямо отношение с народа и постоянно търсене на отговорност
от членовете на Министерския съвет. Трябва да положим усилия, за да се изпълнят със съдържание

Ïðèîðèòåòèòå íà
ïàðòèèòå
Първи изказване от трибуната в пленарната
зала направи съпредседателят на "Има такъв народ" Тошко Йорданов. По думите му 46-ият парламент е по-близък до реалността и до това, което желаят българските граждани, в сравнение с
предишния. Той бе категоричен, че когато получи
мандат, партията му ще предложи кабинет и ще
проведе разговори с други политически партии.
"Не мисля, че имаме сериозни различия с повечето формации - нито по темата за главния прокурор, нито по темата за съдебната реформа,
нито за унизителните пенсии на нашите майки и
бащи. Ако са верни предварителните декларации за промяна в държавата, а не за заемане на
постове, в следващите 10-15 дни би трябвало да
има правителство. И то да продължи работата,
която започна служебният кабинет. Според нас
това е посоката, в която трябва да продължи да
се развива страната", коментира Йорданов.
Десислава Атанасова от ГЕРБ-СДС направи
заявка, че парламентарната група на коалицията ще бъде силна, конструктивна и компетентна
опозиция. Нашият основен опонент няма да бъдат управляващите партии, които и да са те. Ще
бъде хаосът и безидейността, както и безотговорността за държавата, посочи тя.
Предсрочните парламентарни избори не излъчиха категоричен победител. Въпреки това -

принципите на правовата
държава, каза още Ива Митева. Ще поставя въпроса
на председателския съвет
за отмяна на лятната ваканция на депутатите. Така
е редно, не е редно народните представители да почиват, след като нямаше
толкова дълго парламент,
но е въпрос на гласуване,
заяви в кулоарите на парламента след края на първото заседание на Народно събрание избраната за

честито на първите. Изборите се проведоха при
ниска избирателна активност и явен натиск от
страна на служебното правителство срещу членове и симпатизанти на ГЕРБ, каза още Атанасова.
С констатация, че страната е в криза започна изказването на съпредседателя на "Демократична България" Христо Иванов по време на
първото заседание на 46-ия парламент. България е в криза. Най-очевидното проявление на
този факт е, че ние от повече от година нямаме
пълноценно нормално управление. Нямаме управление, което се ползва с доверие и такова,
което се ползва с парламентарна подкрепа. Нямаме ясна формула за това как да съставим
следващо управление, каза той. Кризата, в която е страната ни, Иванов отдава на корупционния модел в България, пуснал своите корени в
"тоталитарния режим, в продължаващото влияние на службите и структурите на комунистическия режим". Той е инкорпориран политически в това, което ние наричаме "Сарайския модел". Има своето най-върхово проявление досега. Надявам се да остане и последно - в управлението на Бойко Борисов, посочи още той.
Според лидера на ДПС Мустафа Карадайъ
резултатите от изборите ясно са показали волята на народа. По думите му хората искат промяна, а тя минавала през диалог и необходимите компромиси в името на голямата цел - достоен живот за всеки български гражданин.
Докато някои размишляват, предполагат, коментират или открито твърдят кой от бъдещите
кабинети има връзка с ДПС, колко или как спе-

председател Ива Митева.
Този парламент няма да е
по-лек от другия, до момента, в който има кабинет и
се осъществи мандатът, ще
бъде напрегнато. Страстите ще продължават, това
ще го видим още с внасянето на законопроекти и
проекти за решение. Първият ден беше спокоен, иска ми се в 46-ия парламент
да започне да се прилага
правилникът, допълни Митева. ç

челилата или някоя от другите партии има връзки с ДПС, ние от ДПС работим за това да има
правителство и България да започне да излиза
от кризата. Работим за подобряване живота на
всички български граждани, всеки да живее достойно, да работи и да бъде удовлетворен в България, каза Карадайъ.
Никакви кюлчета повече няма да има. Чекмеджето го няма! Чекмеджето си отиде и хората
бдят и наказват на изборите всеки притежател
на чекмедже с кюлчета, пистолет и пачки, заяви
председателят на "Изправи се БГ! Ние идваме!".
Тя обясни и решението за промяна на името на
парламентарната група. "Призивът "Мутри вън!"
вече не е достатъчен, за да изгоним мутрите от
ежедневието на българските граждани. След десетилетия мутризация, провеждана от ГЕРБ, мутрите са добре окопани на всички етажи във
всички власти. Тепърва сблъсъците с тях ще предизвикват катаклизми и турбуленция в публичния живот. Нямаме илюзии, че мутрите доброволно ще се откажат да късат от плътта на държавата, каза още Манолова.
Вълна от законопроекти още в първия работен ден на парламента. Част от тях касаят закриване на спецсъдилищата, преизчисление на
пенсии, обезщетения. Вносителите на първите
предложения са "БСП за България", "Изправи
се. БГ! Ние идваме!" и "Демократична България". С обща снимка пред сградата на парламента завърши първото заседание на 46-ото народно събрание, но без ГЕРБ. В предходния парламент традиционната фотография не беше направена. ç
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уязвимите - възрастните и
младите.
Втори приоритет за нас
е здравеопазването. Още
отсега да се разгледа
Планът за действие при
пандемия, да се актуализира и да се осигури финансиране. По-дългосрочната
наша цел е сериозна
промяна в здравния модел,
в който да има защитени
болници, лична здравна
карта на всеки пациент,
болниците да не са търговски дружества, държавата
да плаща специализацията
на кадрите и така нататък.

×åòèðè ñà ïðèîðèòåòèòå íà
ñîöèàëèñòèòå - ñîöèàëíà ïîëèòèêà,
èêîíîìèêà, çäðàâåîïàçâàíå,
îáðàçîâàíèå è êóëòóðà
В своето слово при
откриването на 46-ото НС
лидерката на БСП Корнелия Нинова заяви: "Изправени сме пред 4 държавнически предизвикателства държавнически, а не
партийни.
Първото - избрани сме
при най-ниска избирателна
активност, откакто има
парламентарни избори.
Това е знак към всички ни.
Това е и задължение да
компенсираме ниската
легитимност, която имаме,
с много и смислена работа
за повишаване на доверието на институцията на
парламента.
Второто предизвикателство - по волята на народа
имаме силно фрагментиран
парламент, без възможност
за стабилни мнозинства.
За да работи този парламент, е необходим диалог.
За съжаление, той не
съществува. Днес червената линия не е между
системни и антисистемни,
протестни или статукво, а
такива, които имаме воля
да променим стария модел
на управление, и такива,
които искат да го запазят,
или просто да го скрият
зад имитация на промяна.
Третото предизвикателство - да съставим стабилно
правителство с ясен времеви хоризонт и национални надпартийни приоритети. В тази връзка препотвърждавам решението ни ако първите два мандата
не успеят и ако президентът реши да връчи третия,
последната възможност на
нас, да предложим приоритети, върху които да стъпим - прозрачни разговори
за тях. Състав на кабинет,

в който да бъдат поканени
и министри от служебния
кабинет и да гарантираме
стабилност на държавата и
сигурност на хората.
Четвъртото предизвикателство- най-голямото.
Да доразградим стария
модел на управление и да
съградим нов - различен и
справедлив.
Преди 2 години от това
място казах: "ГЕРБ заложиха корупцията в законите и
така в превърнаха в ненаказуема." 8 милиарда лв.
са раздадени без обществени поръчки, защото те
приеха закон, в който
разрешиха това да стане.
Цената на едно и също
лекарство в държавните и
в частните болници е с
разлика от 700 процента,
защото те приеха закон,
според който частните
болници не са длъжни да
правят търгове. Ако не
бяхме ние в предишния
парламент да го спрем, те
внесоха закон, с който
опрощаваха на олигарх 58
млн. лв. задължения към
държавата. Коренът на
модела е заложен тук - в
лобисткото законодателство, в задкулисните интереси, на които депутати бяха
проводници.
За нас от "БСП за
България" е лесно - ние 4
години последователно,
принципно и открито се
борихме срещу този модел
и ще продължим.
За нас е ясно и категорично какво трябва да
направим - закриване на
Специализирания съд и
Специализираната прокуратура, съдебен контрол
върху главния прокурор,
нов закон за КПКОНПИ и

Ïàìåò çà áåçñìúðòíèÿ Íèêîëà Âàïöàðîâ
Българският антифашистки съюз, Градският съвет
на БСП, Съюзът на българските писатели и Съюзът на
българските журналисти Ви
канят на митинг-поклонение
по случай 79 години от разстрела на Никола Вапцаров и другарите му на 23.07.
2021 г. (петък) от 10.00 ч.
на лобното им място - Гарнизонното стрелбище в кв.
„Лозенец“.
В същия ден от 17.30 ч.
ще се проведе и литературно Вапцаровско четене
пред паметника му в градинката зад Националната
художествена галерия.

нова структура на комисията с нови функции.
За нас най-важен приоритет си остава социалната
политика.
Близо една четвърт от
българските граждани
живеят под прага на
бедност. За 2020 г. това са
1 милион и 659 000 души.

Цените на храните, на
основни стоки, на ток,
вода, парно растат
неимоверно бързо.
Увеличават се неравенствата, увеличава се броят
на работещите бедни.
Есента и зимата тази
вълна ще удари тежко
домакинствата.
Днес внесохме пакет от
социални закони в изпълнение на нашите политики
за увеличаване на доходите - преизчисляване на
пенсиите и Закон за
възрастните хора, втората
година на майчинството да
бъде една минимална
работна заплата.
Помощ за второ и трето
дете на осигурени родители в последните 24 месеца
- 10 минимални работни
заплати. Безплатни детски
градини и ясли. И други, с
които сме ориентирали
своите политики към най-

Третият приоритет образование, наука и
култура. Преосмисляне
на принципа "парите
следват ученика".
Един учебник за един
клас по един предмет в
цялата страна с истинско
съдържание, което е разбираемо за децата и отразява истината за България.
Планирано обвързване
на средното и висшето
образование за нуждите на
икономиката за гарантиране на кадри за българско
производство.
Четвърти приоритет икономика. Някои държави
реагира бързо и адекватно
и днес започнаха своето
възстановяване. Правителството на ГЕРБ не го направи - нито бързо, нито
адекватно. За 2020 г. икономиката на България се сви
с 4.2%. Растеж може да се
осигури само с разумна и
целенасочена държавна
политика. Един от механизмите за възстановяване и
растеж е Планът за възстановяване и устойчивост.
Сега се изисква диалог
между държавници. Разум,
а не емоции. Реализъм, а
не популизъм. И мъдрост
за решения с грижа за
хората", заяви Нинова при
откриването на НС.ç

:

ÁÑÏ âíåñå ïàêåò îò ñîöèàëíè çàêîíè
îùå â ïúðâèÿ äåí íà 46-îòî ÍÑ

Íà òîçè äåí

Събития
1789 г. - Томас Джеферсън е избран за първи държавен
секретар на САЩ в правителството на Джордж Вашингтон.
1790 г. - Във Франция е
извършена национализация на
имуществото на Църквата.
1894 г. - Проведено е
първото автомобилно състезание
в историята между градовете Париж и Руан във Франция.
1933 г. - Американският
пилот Уили Поуст завършва първия самостоятелен полет около
света, като изминава 25 099 км
за 7 дни, 18 часа и 49 минути.
1942 г. - Холокост: започва редовното депортиране на
евреи от Варшавското гето към
концентрационни лагери.
1966 г. - Американски
бомбардировачи осъществяват
първата си атака срещу демилитаризираната зона между Северен и Южен Виетнам.
1981 г. - В Рим Мехмед
Али Агджа е осъден на доживотен затвор за Атентата срещу Йоан Павел II.
2011 г. - Правителствени
сгради в Осло и младежки политически лагер са атакувани от
терорист, при което са ранени
15 и убити 87 души.
Родени
1887 г. - Густав Херц,
немски физик, Нобелов лауреат
1902 г. - Мими Балканска, българска оперна певица
1910 г. - Ирина Тасева,
българска драматична актриса
1934 г. - Тодор Цонев,
български художник-карикатурист
1946 г. - Мирей Матьо,
френска певица
1963 г. - Емилио Бутрагеньо, испански футболист
Починали
1870 г. - Йозеф Щраус,
австрийски композитор
1958 г. - Михаил Зошченко, руски писател
1979 г. - Любомир Шарланджиев, български режисьор
2010 г. - Дончо Цончев,
български писател

Ïðåçèäåíòñòâîòî êúì Ñïåöïðîêóðàòóðàòà:
Íàõëóõòå âúîðúæåíè "Äîíäóêîâ" 2
ñ ïðåòúðñâàíå è ïîêàçíè àðåñòè!
Безпрецедентното въоръжено
нахлуване в президентската институция, претърсване и показните арести на секретар и съветник
на държавния глава през лятото
на м. г. трудно могат да бъдат
редактирани в обществената памет със задна дата. Още повече
че тези действия бяха предшествани от широка медийна кампания на прокуратурата срещу президентската институция.
Това се казва в позиция на
"Дондуков" след пресконференция
на Специализираната прокуратура.
От Президентството заявяват

още, че "дни наред, по-изключително манипулативен и в противоречие с всякаква представа за
върховенство на правото начин,
прокуратурата публично отправяше внушения и интерпретации за
естеството на разговори и срещи
на служители на президентската
институция".
Основанието на прокуратурата и въоръжените служители на
подчиненото на главния прокурор
Бюро за защита за влизане в президентската институция не е покана на главния секретар на държавния глава, а представено раз-

пореждане от Софийския военен
съд и определение от Специализирания наказателен съд, издадени по искане на прокуратурата.
Напомняме, че както извършените по искане на прокуратурата
арести, така и отнемането на достъп до класифицирана информация, бяха обявени от българския
съд за незаконни. В мотивите на
съда изрично се подчертава и че
"липсата на фактически основания за издаване на заповедта за
задържане е съществено нарушение на процесуалните норми", което я прави незаконна. ç
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Áèâøèÿò øåô íà ÄÀÍÑ Äèìèòúð
Ãåîðãèåâ å àðåñòóâàí çà áðàêîíèåðñòâî
Â íåçàêîííèÿ îòñòðåë íà äèâî ïðàñå ñà
ó÷àñòâàëè Ñåðãåé Òàøêîâ, ïðåçèäåíò íà
ëþáèìèÿ íà Áîéêî Áîðèñîâ ôóòáîëåí êëóá
"Âèòîøà" (Áèñòðèöà), êàêòî è íàñòîÿù
ñëóæèòåë íà ÄÀÍÑ
Бившият председател на
ДАНС Димитър Георгиев е
бил задържан от полицията след сигнал за незаконен лов близо до село
Сушица, Благоевградско.
Заедно с него в полицията
са отведени още трима
души, съобщи БНР. Единият от тях е настоящ служител на ДАНС, друг пък е
собственикът на футболния
отбор "Витоша" (Бистрица),
където играеше бившият
премиер и лидер на ГЕРБ
Бойко Борисов. Според
"Нова телевизия" това е
Сергей Ташков. Арестуван
е и служител на Горското
стопанство-Симитли, който
е участвал в ловната
дружина. При претърсването в автомобилите на
групата са открити няколко ловни оръжия, голямо

количество патрони, както
и убито диво животно. По
случая е образувано и
следствено дело в прокуратурата в Благоевград.
В края на май Георгиев
бе освободен от длъжността председател на ДАНС
по предложение на служебното правителство на
Стефан Янев и с указ на
президента Румен Радев.
Позицията на Димитър
Георгиев бе поставена под
въпрос, след като стана
ясно, че той е излязъл в
дълъг неплатен отпуск.
Аргументът на служебния
кабинет бе, че Георгиев е
взимал политически мотивирани решения. Георгиев
пък твърди, че е махнат от
поста си заради работата
на ДАНС срещу руски
шпиони у нас.

Информацията за задържането бе потвърдена от
вътрешния министър
Бойко Рашков. "Тази нощ
той заедно с един друг
действащ служител от
ДАНС в правната служба,
както и още двама души, с
два джипа и с убито диво
прасе в една от колите са
заловени да осъществяват

нощен лов. По случая е
образувано досъдебно
производство, което се
разследва от Окръжната
следствена служба Благоевград. Младият
действащ служител от
ДАНС е колега на Бойко
Борисов в спортния клуб
"Бистришки тигри", заяви
Рашков, цитиран от bTV.ç

Íàé-âèñîêè ñà ðåíòèòå â Ñèëèñòðåíñêî
69 лв. е средната рента за изминалата стопанска година в Силистренска област, показват статистическите данни на НСИ. Това
нарежда региона на първо място
в страната след областите Разград и Добрич, в които средните
ренти за 2020 г. са били съответно по 63 лв./дка и 60 лв./дка.
Сериозният спад на наемите на
земя е породен от тежката суша
и финансовия колапс. Сривът на
рентите в Силистренско е близо
13% спрямо предходната година.
Собствениците на земя са получили от 30 до 100 лв. на декар.
"Плащанията край Дунава в отделни населени места изпревариха плащанията в Добричка област, която доскоро държеше първенството по размер на наеми",
коментира Кирил Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации. Според
анализа на браншовия ръководи-

тел през последните 10 години
рентата в Силистренска област е
нараснала с близо 70%.
Той посочва, че обичайно сумите в Крайдунавска Добруджа са
с 15-20 лв. по-ниски в сравнение със съседната Добричка област. Сушата през 2020 г. обърна
"каруцата", като почти унищожи
реколтата в Добруджа и показа

известна милост към земеделците край Дунава. Така "първенец"
по размер на рента за 2020 г.
стана Силистренска област.
Най-високи наеми са получили
собствениците на земя в общините Главиница и Ситово - по 77
лв./дка. Най-ниски са били рентите спрямо предходната година
в общините Дулово и Алфатар, в

които е отчетен спад от 19%, анализират още в Териториалното
статистическо бюро.
45% от обработваемите площи
в земеделските кооперации в Силистренско се заемат от пшеница. 2020 година завърши с пониски от обичайните резултати
при житната култура, допълни Кирил Боянов. Най-високи добиви
отчитат в ЗК "16 декември" в село Гарван - 568 кг/дка пшеница.
С най-добри резултати при царевицата може да се похвали кооперацията в село Проф. Иширково - 800 кг/дка, а при слънчогледа - ЗК "Добруджа 94" в село Богданци с 362 кг/дка. В момента в
Силистренска област върви активната кампания по прибиране на
пшеницата. Добивите се очертават с над 40 % по-високи от средните за изминалата година, когато стопаните край Дунава пожънаха по 354 кг/дка.ç

Ñòðàíàòà íè ñåäìà ïî èçíîñ íà çúðíî â ÅÑ
България е на седмо място по
износ на зърно между страните
от Европейския съюз. Това сочат
данните на Генералната дирекция
на ЕС за земеделие и развитие
на селските райони (ГД "Агри").
През миналата година страната
са напуснали 1.99 млн. тона зърно, от които 1.4 млн. тона е пшеница. Страната ни е на второ място по износ на царевица с 0.36
млн. тона, като пред нас са само северните ни съседите, но със
значително по-голямо количество - 1.96 млн. тона. Всъщност
Румъния е вторият по големина
износител на зърно в Европейс-

кия съюз и държи 1-вото място
по износ на царевица през пазарната 2020-2021 година, приключила на 30 юни. Официалните
данни показват, че от там са излезли 3,17 милиона тона пшеница, 1,96 милиона тона царевица и 1,06 милиона тона ечемик.
Лидер по експорт на зърно е
Франция, която е изнесла почти
два пъти повече от Румъния, над
11,3 милиона тона, с пазарен дял
от над 28%.
Най-големите вносители от ЕС
бяха Йордания, Саудитска Арабия
и Ливан. В същото време обаче

европейската зърнена индустрия
предупреждава, че ЕС може да

стане нетен вносител поради много амбициозни климатични цели.ç

Îáùî 67 ñõåìè è
ìåðêè ùå ñå ïðèëàãàò
ó íàñ ñ íîâàòà ÎÑÏ
Земеделските производители
ще имат възможност да получат
подкрепа по 67 схеми и мерки
в областта на директните плащания, развитие на селските райони и секторните интервенции
в новата Обща селскостопанска
политика (ОСП). Това каза зам.министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев по
време на видеоконферентна среща с Европейската комисия и
ГД "Земеделие и развитие на селските райони", на тема "Напредък по разработването на Стратегическия план на България директни плащания и развитие
на селските райони". Той поясни, че до настоящия момент са
проведени 13 заседания на Тематичната работна група, на които на заинтересованите страни са представени и обсъдени
интервенционната стратегия.
Голяма част от интервенциите
са повторно обсъдени след взимане предвид на постъпилите
становища и бележки. "Нормативната уредба, която ще регламентира бъдещата ОСП се очаква да бъде приета от Европейския парламента и Съвета в последното тримесечие на тази година" отбеляза земеделският
зам.-министър, цитиран от пресофиса на аграрното министерство. "Основното подпомагане
на доходите за устойчивост ще
бъде приоритетна схема за директни плащания от 2023 г. Целта е да се гарантира минимално
равнище на подпомагане на селскостопанските доходи за всички активни земеделски стопани",
разясни Събев. По думите му,
разработените интервенции ще
стимулират прилагането на селскостопански практики, които са
благоприятни за климата и околната среда и за по-добро насочване на подпомагането за
малки, средни и млади земеделски стопани.
Той подчерта, че предвид увеличението на бюджета за екологизация от 20 на 25% съгласно постигнатото предварително
споразумение, предстои прецизиране на интервенциите за
екосхеми по Първи стълб. "След
постигнатото предварително споразумение по отношение на насочването на плащанията към
малки и средни земеделски стопани, работим върху приоретизиране на потребностите и определяне на необходимото ниво на подкрепата, както и върху
изчисляване на ефекта от преразпределяне на плащанията, съобразно националните специфики и структурата на стопанствата", уточни Събев. Той поясни,
че резултатите и изводите от този анализ ще дадат необходимата информация за вземане на
национално решение за приложимия подход при преразпределяне на плащанията за прилагането на 10% преразпределително плащане или възможността за дерогация.ç
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Íóëåâà ñå î÷åðòàâà 2021 ã. çà
íîâèòå îïåðàòèâíè ïðîãðàìè

Àòðàêòèâíà ñåëåêöèÿ îò ìîðñêè èìîòè
îò „Àãðèîí“

Îäîáðåíè äîêóìåíòè è åâåíòóàëíè ïúðâè
òðàíøîâå ùå èìà åäâà
2021 г. се очертава поскоро нулева за новите
еврофондове от периода
2021 - 2027 г. Едва към края
на годината може да се
очаква да има одобрени
оперативни програми и
евентуални първи траншове по тях. Подготовката
обаче не закъснява само в
България, а в цяла Европа,
като регламентите за
разпределяне и харчене на
парите бяха публикувани
преди месец. България
закъсня и с Националния
план за възстановяване и
устойчивост, но и по него
се чака авансово плащане
в рамките на годината.
Това става ясно от отговори на екипа на служебния
вицепремиер по еврофондовете Атанас Пеканов за
етапа, на който се намира
подготовката на новия
програмен период.
До момента България е
изпратила към Европейската комисия четири варианта на Споразумението за
партньорство през новия
програмен период и на
самите програми. Последните версии на документите са изпратени през
април и май, като в момента по тях се получават
коментари от Европейската

комисия. Работата е напреднала, като по програмите предстоят предимно
редакционни дейности,
обясниха от екипа на
Пеканов. "Очакваме финализирането на преговорите
и официалното изпращане
на програмните документи
за одобрение от ЕК да се
осъществи в периода
септември - октомври тази
година. Това ще означава,
че няма да има пречки
програмите да стартират
до края на годината,
съответно да се получат и
първите плащания по тях",
коментираха пред "Сега" от
екипа на Пеканов.
Два са основните
спорни моменти по Споразумението за партньорство
- кои региони ще могат да
бъдат подпомогнати в
прехода към зелена икономика от Фонда за справедлив преход и какво да бъде

финансирането за Югозападния район, който заради икономическата сила на
столицата София вече не
се води слабо развит
регион, обясниха от екипа
на Пеканов. Три въглищни
района - Стара Загора,
Кюстендил и Перник, се
признават за допустими за
финансиране от Фонда за
справедлив преход, но
България настоява да
получи достъп до финансиране за още 8 области,
които ще пострадат от
зелената сделка като
много енергоемки - Хасково, Сливен, Ямбол, Варна,
Бургас, Ловеч, Габрово и
Търговище. "За момента ЕК
не е съгласна да включим
и тези области, ние сме
обосновали обратната теза
и разговорите продължават", коментира Пеканов на
проведено миналата седмица обществено обсъжда-

не на Споразумение за
партньорство.
Вторият висящ въпрос
остава финансирането на
Югозападния регион.
"Според разчетите на ЕК
включването на София,
която е с висок БВП, в
Югозападния регион,
повдига целия регион и той
вече покрива критериите
за преходен, а не за слабо
развит. Това обуславя
желанието на ЕК към него
да се насочат по-малко
средства. В същото време
много от останалите места
в региона имат доста нисък
БВП. Ако изключим София,
това би било третият найбеден регион в ЕС след
Северозападния и Северния Централен регион",
коментира Пеканов.
Този вторник бе публикувана и окончателната
редакция на Националния
план за възстановяване и
устойчивост, по който
България чака други 12
млрд. евро финансиране грантово и евентуално
евтин заемен ресурс. От
екипа на Пеканов обещават финансовата рамка на
плана да бъде разработена
ясно и новите моменти в
нея да бъдат проследими.
Досега разпределението на
парите по проекти изискваше отварянето на 48 pdf
документа и разглеждането
им поотделно.ç

Íîâîðåãèñòðèðàíèòå áåçðàáîòíè îòíîâî
ñà ïîâå÷å îò çàïî÷íàëèòå ðàáîòà
Новорегистрираните безработни отново са повече от започналите работа, показват данните от
последното специализирано наблюдение на пазара на труда на
Националния статистически институт и Агенцията по заетостта във
връзка с епидемията от Covid-19.
В периода на проучването - 28
юни - 4 юли, в бюрата по труда
са се записали 4675 души, а са
започнали работа 4393. За първи път от периода 5-11 април на-

сам тенденцията за превес на започналите работа над новорегистрираните безработни се обръща.
Данните показват, че най-много в последния наблюдаван период са новите безработни в областите Пловдив, Пазарджик, София-град, Стара Загора и Ямбол.
В общо 16 области на страната записаните в бюрата по труда за времето от 28 юни до 4
юли са повече от устроените на
работа.ç

Îòëàãàò äî 2032 ã. òåõíè÷åñêèòå ïàñïîðòè íà æèëèùàòà
Изкарването на задължителните техническите паспорти на съществуващите сгради да се отложи с още 10 години - крайният
срок да бъде удължен до 31 декември 2032 г. Това предлага Министерството на регионалното
развитие и благоустройството с
промени в наредбата за техническите паспорти на строежите,
публикувана за обществено обсъждане. Отлагането е мотивирано с аргумента, че собствениците
на имоти трудно ще се справят с

разходите за технически паспорт
в несигурната обстановка, създадена от пандемията от COVID-19.
В последните дни на предишното
правителство ресорният министър
Петя Аврамова разпореди срокът
за издаване на техническите паспорти да бъде удължен с две години - до края на 2024 г. И преди
това срокът беше удължаван на
няколко пъти.
Едва 10 803 сгради у нас имат
технически паспорт. Това представлява 0,39% от сградния фонд

в страната. По обобщени данни
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към април
2021 г. в кадастралната карта и
кадастралните регистри са регистрирани общо 2 763 240 нови и
съществуващи сгради. Към края
на 2020 г. обновените съществуващи жилищни сгради с технически паспорти са малко над
2200, което е под 0,11 на сто от
всички постройки.
Документите са задължителни за сгради, строени преди 2007

г., а цената зависи от големината на жилището, като варира в
доста широки граници - от няколкостотин лева за апартаменти до цели 10 000 лева за поголеми къщи. Собствениците, които откажат да платят, рискуват
да бъдат дадени на частен съдебен изпълнител. Обследването на
сградите е задължително и ако
има отказ за плащане, съответната община ще поеме разхода,
но след това ще си търси парите
по съдебен ред.ç

ÅÑ ùå ñïèðà
ïðàíåòî íà ïàðè ñ
òàâàí îò 10 000
åâðî íà
ïëàùàíèÿòà â áðîé
Европейската комисия
предлага валиден за целия ЕС
таван от 10 000 евро за големи плащания в брой. Това е
част от пакет от мерки срещу
прането на пари, представен
във вторник (20 юни) в Брюксел."Големите плащания в брой
са лесен начин за престъпниците да изпират пари, тъй като установяването на операциите е много трудно. Ето защо днес Комисията предложи
валиден за целия ЕС таван от
10 000 евро за големи плащания в брой. Това валидно
за целия ЕС ограничение е достатъчно високо, за да не застраши ролята на законно платежно средство на еврото, и
признава възловата роля на
парите в брой. Тавани вече съществуват в около две трети
от държавите членки, но са в
различен размер. Националните тавани под 10 000 евро ще
могат да останат в сила. Ограничаването на големите плащания в брой затруднява изпирането на пари от престъпниците. По примера на забраната от правните норми на ЕС
за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма на анонимните банкови сметки ще бъде забранено
и предоставянето на анонимни портфейли с криптоактиви", посочва Еврокомисията.
ЕК иска и създаването на
нов европейски орган за борба с изпирането на пари. Идеята е това да бъде централният
орган, който ще координира националните органи, например
финансовите разузнавания.
Другото предложение е въвеждане на регулации по отношение на криптоактивите.
"Понастоящем правните норми
на ЕС за борба с изпирането
на пари и финансирането на
тероризма обхващат само някои категории доставчици на
услуги за криптоактиви. С предложената реформа тези правни норми ще обхванат целия
сектор на криптоактивите, като всички доставчици на услуги ще бъдат задължени да извършват комплексна проверка
на клиентите си. С днешните
изменения ще се осигури пълна проследимост на прехвърлянията на криптоактиви (биткойн и др.), така че да може
да се предотвратява и разкрива евентуалното им използване за изпиране на пари или
финансиране на тероризма. Освен това ще бъдат забранени
анонимните портфейли с криптоактиви, а правните норми на
ЕС за борба с изпирането на
пари и финансирането на тероризма ще се прилагат изцяло спрямо сектора на криптоактивите", пояснява още Европейската комисия.
Предстои обсъждането на
законодателния пакет от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Комисията се надява на бърз законодателен процес, защото бъдещият орган за
борба с изпирането на пари
следва да бъде приведен в готовност през 2024 година.ç
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи“, в която ще Ви запознаваме с любопитни
факти от кооперативната история, които разказват за присъствието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви
разкажем за създаването и развитието на градинаро-овощарските кооперации в България.

№94.

Поява на градинаро-овощарските кооперации

През 20-те години на XX
в. градинарството в България е силно развито. Повечето хора във Великотърновско, Плевенско и Старозагрско намират поминъка
си предимно чрез него.
Една от най-старите кооперации в областта на градинарството е пловдивската
“Градина“. Първоначално тя
се занимава с доставка на
семена, дървен материал,
парникови стъкла и други
принадлежности, необходими на кооператорите. През
1929 г. „Градина“ започва да
събира произведеното от
своите членове и да го изпраща на Софийския зеленчуков пазар за общи продажби чрез комисионна търговия.
На 23 януари 1923 г. в
Стара Загора 24-ма градинари основават кооперация
„Пиперка“ за общи продажби и преработка на произведените продукти. Кооперацията започва с пласмента на
градинарската продукция в
прясно състояние, като събира произведеното и го изпраща на частен търговецкомисионер в София. През
следващите години дейността се разраства, като членкооператорите достигат до 70.
През 1926 г. „Пиперка“ построява собствена консервна
фабрика. В началото предприятието преработва само доматено пюре, след което започва да произвежда всички
видове зеленчукови консерви, а годишният обем достига 180 000 кг. Успоредно с това
„Пиперка“ изпраща свежи
зеленчуци на столичния и
други пазари в страната.
През 1925 г. 25-има градинари от село Килифарево, Великотърновско, образуват градинарска кооперация „Св. Трифон“, която си
поставя за задача да построи кооперативна консервна фабрика. За целта е взет
заем, като са заложени имоти на членовете. Това дава
възможност още през 1927
г. кооперацията да закупи необходимите машини и съоръжения, да построи помещенията и да произведе до
края на годината 37 000 кутии различни зеленчукови
консерви, предимно със зе-

„Пиперка“, сн. Zarata.info

лен фасул. Още същата година се реализира печалба, като едновременно с това на кооператорите са заплатени доставените зеленчуци на пазарни цени. Кооперация „Св. Трифон“ изгражда добро име, прави и първите успешни български опити за износ на зеленчукови консерви.
През 1926 г., с цел извършване на общи продажби, се
образува районна кооперация
„Пазарджишки плод“ със седалище Пазарджик, в която
членуват повечето от градинарите в града. След десетилетие тя се обединява с местната лозарска кооперация
„Памид“ под общото име Лозаро-градинарска и овощарска кооперация „Пазарджишки
плод“, която се развива като
масова кооперация.
Някои селски кредитни кооперации, познати още като
всестранни, също образуват
градинарски отдели за обща
продажба на техните произведения. През 1926 г. се създава всестранната кооперация
„Съзнание“ в пловдивското село Дермендере (сега село Първенец, община Родопи), скоро
след това кооперативната форма за продажба на земеделска
продукция се практикува и от
всестранните кооперации в гара Раковски (сега част от Димитровград) и село Любимец,
понастоящем град със същото име в Хасковско. Повечето
такива формирования работят

с частни търовци, които им
взимат по 10-15% комисионна. „Съзнание“ открива в Дермендере самостоятелен магазин, а също и постига споразумение за обща дейност с
всестранните коопреации в
пловдивските села Калековец
и Скутаре. Трите кооперации
обединяват усилия и наемат
магазин на столичната улица
„Три уши“ №8, като развиват
успешна стопанска дейност.
По инициатива на Софийското градинарско дружество,
на 5 и 6 февруари 1928 г. се
свиква учредителен конгрес, на

Популярната банка в Пазарджик кредитира „Пазарджишки плод“,
сн. Marica.bg

Паркът с настоящо име „Св. Игнатий Старозагорски“, популярен разговорно като „Баня „Пиперка“, 1978. сн. Zarata.info

ЛЮБОПИТНО
Районът, в което се е намирала консервната фабрика на
кооперация „Пиперка“ в Стара Загора, разговорно приема
нейното име. Предприятието бива реконструирано като градска баня през 60-те години на миналия век. Там е имало
кладенец с огромен дебит на вода, който бил ползван първо във фабриката, а после и в банята.
който се образува Български
професионален градинарски
съюз със свой печатен орган
в. „Български градинар“. Съюзът обединява 27 дружества,
в които членуват общо 5200
кооператори. Първият му редовен конгрес се провежда от
25 до 27 януари във Велико
Търново.

На 3 март 2014 г. се открива Паметник на българските градинари в
Будапеща, сн. Marica.bg

С началото на Световната
икономическа криза цените на
градинарската продукция катастрофално падат. Обезценяването разстройва дейността
на градинарските стопанства
и те търсят спасение чрез кооперативни сдружавания. Така се надяват да внесат ред и
спокойствие в цялостния процес, стабилизират цените и
осигурят пласмента и преработката на градинарското производство.
През 1930 г. в село Катуница, Асеновградско, се основава градинарско-зеленчукова
кооперация „Ягода“, имаща за

цел да организира изкупуването и пласирането на произвежданите ягоди и зеленчуци
на местните кооператори. Със
същата идея през 1931 г. в Пазарджик се създава градинарска производителна кооперация „Пазарджишки зеленчук“,
а в село Дебелец, днес град
във Великотърновско, се създава Районна градска зеленчукопроизводителна кооперация. Тя, както и пазарджишката, подпомагат производителите, като се грижат за набавянето на семена и посадъчен материал, стъкла за парниците и други нужди на кооператорите.
През 1933 г. в Шумен се
създава Кооперативно семепроизводително сдружение,
първо по рода си в страната.
Неговата цел е подобряване
сортовия състав на селскостопанските култури, в т. ч. градинарските. Сдружението се
заминава с внос, производство, разпространение и внедряване на различни култури в
селското стопанство.
В следващите години се забелязва активизация сред градинарските кооперации, като
ярък показател за това е създаването на редица нови сдружения и тяхната активна стопанска дейност.
На Седмия конгрес на Градинарския съюз, състоял се от
13 до 15 януари 1935 в Пловдив, се решава създаването на
централна кооперативна организация по пласмент и пре-

работка на градинарската
продукция. Нейни основатели стават 42 градинарски кооперативни сдружения. Скоро след това Централата вече е на първите места по
пласмент на продукция за софийския пазар. Тя оказва
благоприятно влияние върху изкупните и продажните
цени на зеленчука, с които
прекупвачите са принудени
да се съобразяват.
През 1939 г. Централата
разширява своята дейност с
нови търговски обекти в
Габрово и София, и осъществява износ на плодове и
зеленчуци в преработено
състояние. За да затвори цикъла, Централата пристъпва към изграждане на кооперативни консервни предприятия, сушилни и др. към
градинарските кооперации и
районните кооперативни съюзи. За нуждата на кооператорите се организира внос
на изкуствени торове, парникови стъкла и други материали, които дава на кредит или на значително пониски цени от тези на българските производители. Тя
оказва помощ и при създаването на редица работнически, ученически и други столове, каквито са например
работническият стол „Велико Търново“ в София, кооперативните столове „Взаимопомощ“ и „Пчела“, също в
столицата и др.
В края на 30-те години се
създават и редица други градинарски кооперации в страната като „Домати“ в село
Джулюница, Великотърновско, „Варненска градина“ във
Варна, „Градина“ в Сливен,
районна консервна кооперация „Здрава храна“ в село Теодосиево, Варненско, районна градска производителна
кооперация „Комер“ в Павликени, кооперативна консервна работилница „Зимнина“
в Пловдив, производителна
кооперация „Български домат“ в Свищов, градско кооперативно сдружение „Тунджа“ в Ямбол и др.
През следващите години
градинаро-овощарското кооперативно движение в
страната продължава да набира сили и да укрепва.
Дирекция "КООП медии
и реклама"
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Òúæíîòî è âåñåëîòî, òðàãè÷íîòî
è ñìåøíîòî âúðâÿò ðúêà çà ðúêà.
Òîâà å æèâîòúò
- Ако всеки от нас си има своята
черна кутия, то в твоята какво ще
открием, Лозане? Разбира се, ако не е
тайна.
- Душата на поета е ранима ... А
още първият въпрос попадна в нея - в
ранатa. В момента съставям новия си
литературен сборник с лирични дневници, сатирични страници и прозаични
делници, обединени от заглавието
"Черната кутия", в която са предизвикателствата на времето, в което живеем.
Книгата идва след "Един ден повече",
"Един ден повече плюс", "Има ли такъв
народ ?" , "Мечта за оран", "Спасена
песен", "Сбогуване с лятото", "Лозанки в
изолация", "Кислород" и "Камбанария
без камбана" - всичките дело на издателска къща "Александрова дизайн". За
"Спасена песен" получих наградата на
СБП за 2019 година. Общо взето, това
са около две-три хиляди лозанки, събрали
духа на всичко онова, което ни се случва
в последните години. Някои са писани
с предпазна маска, покрила устата и
носа, в зелени коридори, в пандемия, без
и с ваксини за Ковид-19, с антитела и в
карантина...
Който я отвори, ще види още веднъж
прочита на събитията, които променят
живота ни, водят ни към дъното на
празния язовир, край урната и джипката, от която ни управляват случайни и
вредни хора и раздават милиардите...
- "Животът ни разделя и събира, /
макар да е безкрайно кратък път."
Какво срещна ти по твоя път на живота
и има ли нещо, което да те е натъжило
най-много?
- Тъжното и веселото, трагичното и
смешното вървят ръка за ръка. Това е
животът. А най-много ме натъжава
поведението на ренегатите около нас,
които се множат и с които времето ни
среща непрекъснато. И затова често се
опитвам да предупредя нормалните хора:
"Най-много ще си патите от дела на
ренегатите..."
- И тъжен човек ли е Лозан Такев?
- Пишещият човек и като журналист,
и като писател е тъжен по природа.
Разбрана и неразбрана от всички, тъгата
му е спътник и другар. Но определено
споделям, че тъгата ни прави и по-добри.
Матей Шопкин ме окуражи, като в една
своя рецензия призна, че е станал подобър след прочетеното в "Мечта за оран"
и спомена за щурчето под лозата. Така
преди години Иван Василев се опита да
ми предложи да напиша един "шантав"
роман в стила, в който изразявам сатирата си след опита ми за роман в епиграми "Слана"... Още го пиша и не го
затварям в едно книжно тяло, но се
надявам в негова памет един ден да му
дойде времето...
- Твоите творби като че ли са на
двата полюса - будещи усмивки или
натъжават читателите, защото много от
тях са за тъжните неща от нашата
действителност. Как съчетаваш смеха с
тъгата и за кое пишеш по-лесно?
- Да, усмивката ми често определено е
тъжна, но такава я прави действителността. Усмивката не прощава никому мига,
в който ни изненадва с неприятна новина, стреля в оптимиста, навестява или
заобикаля песимиста, но настроенията
обикновено се редуват. Както се казва в
един познат анекдот: "Няма да е все
така..."
- А имаш ли книга, в която си разкрил себе си до дъно, и герой, за който
можеш да кажеш като Гюстав Флобер за

Лозан
ТАКЕВ, поет

Пишещият
човек и
като
журналист,
и като
писател е
тъжен по
природа

героинята си: "Мадам Бовари, това съм
аз"? Кой всъщност си ти?
- Надявам се, че във всяка има по
нещо и от мен, от хората, които са
около мен и с мен, които споделят ежедневието и битието ми. Нали битият е
бит, останалото е познато.
А сентенцията "Мадам Бовари, това
съм аз" на Флобер си е само негова.
Наблюдавам живота и го преписвам
дословно. Почти нищо не измислям и
художествените измислици са дефицит, а
лозанките - в излишък. Понякога си
мисля, че животът направи от мен
машина за лозанки...
- Пишеш: "Пуснах си и брада, защото
четвърт век никой не ме бръсне за
нищо". Защо?
- Четвърт век не знам, но поне от
десетина години съм във ведомостта на
НОИ и ми е чудно как някои видни лица
плачат, че искат да ги пенсионират, дойде
ли им времето, надигат се обществени
защити. Значи за едни може, а за други не ! Е, кой пенсионер у нас може да се
похвали, че го бръснат за нещо? У нас
няма смъртна присъда, заменена е с
доживотна пенсионна система ...
- А сега с една питанка около баща и
син Славейкови, чийто паметник оцеля
след гръмовержния ремонт на площада,
носещ тяхното име: Та, как се отнасяш
към думите на дядо Славейков: "Не сме,
не сме народ, а мърша"? За съжаление,
чуваме ги все по-често. Цитират ги
различни хора. С какво е искал да ни
разтърси големият патриот и защо не е
успял? Свързано ли е с народопсихологията ни?
- След като възразихме, че "няма
такава държава", обявихме, че има такъв
народ. Но си отговаряме с изречението
на дядо Славейков: " Има ли не такъв
народ, а мърша !" Има, щом позволихме
гаврата дванадесет години да управлява
политическата фирма "ГЕРБ" и да доведе
всичко до Пунта Мара, начело на
парламента да стои и да ръси бисери
прост женски… орган от Кърджали, да ме
прощават кърджалийските достойни
жители!
- И тъй като си работил в националната ни телевизия, ми се ще да чуя
твоето мнение за следното: В средата на
миналия век в голяма статия Алберто
Моравия споделя тревогата си, че телевизията заплашва духовното развитие на
човека. Сбъдват ли се опасенията му?
Или "спасение ни дебне отвсякъде"?
- Преди двайсетина години телевизи-

ята беше една. Имаше и главна редакция
"Детски и младежки предавания", където
имах честта и щастието да работя, когато
на "Сан Стефано" 29 бяха Кеворк
Кеворкян, Николай Конакчиев, Любомир
Коларов, Димитри Иванов, Бригита
Чолакова, Таня Димитрова, Деляна
Грозданова, Димитър Езекиев, Георги
Стойчев, Кирил Писарски, Румен Николов, Хачо Бояджиев, Нушка Григорова,
Младен Младенов, Иван Славков, още
десетки знакови телевизионери… Сега
няма нито младежка, нито детска редакция... Разчитаме на готови предавания,
филми, забави, сега други ценности има
на екрана ...
- Какво е според теб новината и
наистина ли тя ни кара, както твърдят
някои, да "живеем уплашени и отровени
от неозначаващи нищо" вести? Това ми
звучи като: Внимавайте, новините са
опасни за вашето здраве!
- Сто процента новините са опасни
за здравето ни. Те винаги започват с
катастрофи, убийства, грабежи, палежи,
срутища, злоупотреби, неразкрити престъпления, някакви списъци. И неизвестният извършител е навсякъде... Какви
писатели, какви журналисти! Превес
имат платените медии, мисирките. Награди и бонуси има за всички - и национални, и международни.
Неозначаващите нищо вести са
приоритетни, за жалост, а новините са
опасни също за здравето ни като нощен
брифинг на НОЩ, плашене с трупове и
чували с трупове, да не връщам тъжната
лента на пандемията...
- Днес май по-голямата част от
медиите вървят след победителите.
Вярваш ли на медиите в този случай?
- То и Асен Агов обяви публично, че
върви с победителите. Той самият някога
в миналия век громеше империализма
като служител на БТА и комсомолски
лектор, после стана бързо и лесно антикомунист... Беше борец за мандатност във
властта и управлението на страната, а
сетне се пенсионира като народен представител в Народното събрание след
няколко поредни мандати. Е, как да вярва
човек на подобни медиатори!?
- И в края на разговора ни малко
нетрадиционно, ама няма да ти задам
въпрос с оптимистична нотка, а ще те
попитам какъв е ужасът на нечетящите
хора и ужасът на четящите, а най-вече
на писателите с днешна дата?
- Спомням си реплика на герой от
екрана, който призна, че не е прочел
нито една книга през живота си и
попита откровено: "И какво ми е, като не
съм пипнал с ръцете си нито една книга,
кажете!" Но има и други подобни читатели, прочели най-много до една-две книги
през живота си, но още пращат послания
на четящите, множат фолклора ни с
бисери и простотии и продължават да
изглеждат добре в обществото, имат
избиратели и фенове дори... Нали вече
обяснихме, че и за такива Петко Славейков е изрекъл онова изречение за мършата! А писателите с днешна дата продължават да са истински самотни нещастници без офшорни сметки и джипове, с
имения и къщи в чужбина, без шкафчета
с кюлчета злато, без чекмеджета... Не,
просто в чекмеджетата си имат само
неиздадени ръкописи и непрочетени
книги...
Интервюто е на Розалина
ЕВДОКИМОВА
От сайта на СБЖ
(Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)
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Ðàøêîâ: ÃÅÐÁ å ðàçäàë 8,6 ìèëèàðäà
ëåâà íà áëèçêè ôèðìè
Ïðîêóðàòóðàòà ñàìà ïðîâåðÿâà ñåáå ñè. Òîâà ãîâîðè äîñòàòú÷íî êðàñíîðå÷èâî êàêâà
ïðîâåðêà å èçâúðøèëà, çàÿâè ñëóæåáíèÿò ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè
"Само за 2 месеца това,
което можахме, свършихме.
Текат проверки в най-различни посоки."
Това заяви служебният
министър на вътрешните работи Бойко Рашков, коментирайки проверките на големите инфраструктурни
проекти, преди всичко магистрали и пътища.
Той повтори и че 8,6 млрд.
лв. са подарени на близки
до предишното управление
фирми и граждани, без обществени поръчки. За българското общество няма никаква гаранция, че ще се
извършат ремонтните дейности, за които са били дадени тези пари. Или че парите ще бъдат върнати", посочи Рашков.
И допълни, без да споменава имена, че "някои от
тези големи строители на
пътища живеят преимуществено в Дубай. Средствата са им послужили да живеят необезпокоявани
там".
Рашков смята, че няма гаранции тези пари да бъдат
върнати, а също така хората, които са ги получили, да
извършат дейностите, за които са ги взели.
Рашков беше избрал да
дойде за откриването на 46ото народно събрание отделно, а не с премиера Сте-

фан Янев и останалите министри, които тръгнаха пеш
за сградата на парламента
от Министерски съвет.
Прокуратурата осигурява
възможност Божков да пребивава необезпокояван извън страната, тази теза разви служебният вицепремиер и вътрешен министър
Бойко Рашков.
"Вчера прокуратурата по
най-странен за мен начин
обяви, че по отношение на
Васил Божков е повдигнато
обвинение по чл. 95 от Наказателния кодекс. Това означава, че този човек вече
е обвинен в едно политическо престъпление. Щом е обвинен в политическо престъпление, възниква въпросът
доколко една екстрадиция,
която се е поискала вчера,
ще се реализира, тъй като
по дефиниция нито една цивилизована страна не предава искани лица за политически престъпления. Оттам
възниква въпросът желае ли
българската прокуратура да
го приведе в страната, или
по този начин завинаги осигурява възможност на Васил
Божков да пребивава извън
България необезпокояван",
обясни Рашков.
"Прокуратурата сама проверява себе си. Това говори достатъчно красноречиво каква проверка е извър-

шила." Така служебният вътрешен министър Бойко
Рашков коментира действията на прокуратурата, която на 19 юли 2021 г. обяви,
че не са прилагани специални разузнавателни средства спрямо президента,
вицепрезидента, бивш министър-председател и премиера на служебното правителство. Тъй като не са
открити данни за извършено престъпление, досъдебното производство за незаконно прилагане на СРС
по отношение на политици
преди изборите на 4 април

е прекратено.
Рашков обаче каза, че
има "коренно различна информация", която ще предостави на парламента, когато се формира парламентарната комисия за контрол
на СРС-тата.
"Тогава ще станат известни неща, които прокуратурата не иска да оповести.
Тя е предприела действия
единствено в услуга на предишните управляващи. По
такъв начин прокурорите са
се ангажирали, не без благословията на главата на
прокуратурата, в услуга на

политическото ръководство
до 4 април", обясни Рашков
на влизане в парламента.
"Допуснати са груби грешки в законодателството у
нас и са били подложени
на СРС мирно протестиращи граждани. Имам категорични доказателства за това, че служители в МВР от
Службата за борба с организирана престъпност, както и от Службата за вътрешна сигурност, са били експлоатирани като наемни работници за интересите на
това производство", посочи още министърът.

Ñòåôàí ßíåâ: Ïðèîðèòåòè íà ïàðòèèòå â ÍÑ ñúâïàäàò ñúñ çàïî÷íàòîòî
îò ñëóæåáíèÿ êàáèíåò
Първо трябва да има програма, коалиция и ясни приоритети, после се говори за
личности, заяви пред медиите в парламента служебният премиер Стефан Янев.
Журналистите го попитаха дали има предложение
да остане премиер, но на
редовно правителство, и дали такива предложения има
към членове на служебния
кабинет.
Възможно е служебни министри да продължат в редовно правителство.
"Силно се надявам да бъде сформиран работещ кабинет. От направените изказвания, декларации и визии за участие на партиите
откроявам, че в много от
тях чух приоритети и визии,
свързани със започнатото
от служебното правителство - приоритети в здравеопазването и образованието, подпомагане на бизнеса, разходване на публичните средства, съдебна реформа", заяви Стефан Янев.

По думите му заявките, които са били дадени от политическите партии, са да бъде реализиран диалог и да
бъде постигнат консенсус.
Надявам да се намери
консенсус бъдещото правителство да е достатъчно
добре представено и фокусирано върху истинските
проблеми на българските
граждани, каза още министър-председателят Стефан
Янев пред журналистите в
парламента.
"Силно се надявам да бъде сформиран работещ кабинет в един обозрим срок,
тъй като това е необходимо за всички българи. В
много от декларациите на
политическите партии чух
приоритети, чух визии, които съвпадат със започнатото от служебното правителство по отношение както на ограничаване на непрозрачното харчене на публични средства. По отношение на приоритетите на
важни социални области ка-

то здравеопазване, образование, по отношение на това, което служебното правителство се опитва да прави и да постави едно добро начало като отношение
към бизнеса, подпомагане
на бизнеса, за да може да
бъде високопроизводителен, високотехнологичен и
да дава висока добавена
стойност. Това, което беше
заявено по отношение на
необходимостта от съдебна

реформа, е нещо, което
всички българи очакваме.
Неслучайно почти всяка година не сме изненадани от
критиките, от докладите, които идват от ЕК в това отношение", бяха точните думи на Стефан Янев.
"Надявам се НС да излъчи стабилно правителство.
Нагласата ми за оставащите дни е да видим какво можем да свършим още като
правителство. Трети път из-

бори обаче не е добре. Важно е да се излъчи стабилно
правителство, което да продължи курса на промяна".
Това заяви министърът на
икономиката Кирил Петков
в сутрешния блок на "Нова
телевизия".
"Има набрана скорост,
проектите се движат с голяма скорост", допълни той.
Той каза, че няма покана
за участие в бъдещото правителство.
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Àêàäåìèê Àòàíàñ Àòàíàñîâ - ó÷åí ñ
õðàáúð äóõ è íåèçòîùèìà åíåðãèÿ
Èçñëåäîâàòåë ñ ìåæäóíàðîäíà èçâåñòíîñò è ÷îâåê îò ðÿäêàòà âå÷å
ïîðîäà âúçðîæäåíñêè ëè÷íîñòè, òúé íåîáõîäèìè çà íîâîòî íè âðåìå
Член-кор. Иван
ГРАНИТСКИ
Българската наука днес
се гордее с редица имена,
отдавна придобили световна и европейска известност. Те са високо оценени от различни престижни
международни академии и
научни институти, имат
десетки и стотици публикации в специализираните
световни научни издания,
както и важни монографии с принос в различни
сектори на науката.
Едно от тези ярки
имена е акад. Атанас
Атанасов. Поразителна е
енергията на този изтъкнат наш учен, която
разгръща вече повече от
половин век. Списъкът на
неговите научни публикации, на участията му в
кръгли маси, дискусии и
други научни форуми, би
запълнил десетки и десетки страници. Но тук в
тези няколко реда, които
са въведение към внушителния том "Живот и
наука през моите очи",
тръгващ сега към читателите, ще си позволим да
откроим само някои поважни акценти в неговата
професионална и научна
дейност.
По повод 150-годишнината от създаването на
БАН акад. Атанасов формулира най-ясно и найметафорично извисено
какво е значението на
БАН в новата история на
Отечеството. Според него
науката е като клетката на
живия организъм, а БАН е
нейното ядро, тоест
нейният геном.
Когато е без дефекти,
геномът функционира
нормално и организмът е
здрав, и обратното. Или с
други думи, БАН е научният и духовният геном на
България. Това е квинтесенция на научната философия на акад. Атанасов.
Прелиствайки страниците на тази книга, читателят несъмнено ще се
впечатли от изключителната широта на научните
интереси на акад. Атанас
Атанасов, както и от
огромната енергия, която
той влага в развитието на
редица научни звена и
центрове. Несъмнено на
първо място тук е АБИ центърът за върхови
постижения на Европа,
който е в същото време и
водещ агробиотехнологичен и иновативен център
на Балканите.
За първи път в книга

се систематизират толкова подробно и изчерпателно

внушителните
научни постижения на
Агробиоинститута
и се предлага програма
за развитие и управление
на института през периода 2009-2012 година.
Важен раздел на книгата
е посветен на създаването на съвместния геномен
център, който е уникален
пример за нов подход в
развитието на биоикономиката - публично-частно
партньорство и технологичен пренос. Международните оценки за дейността
на центъра са окриляващи.
Разбира се, една от
най-важните насоки в
научната и практическата
дейност на акад. Атанасов
е свързана със

земеделието и биоикономиката като опора
за бъдещото развитие
на земеделието
в България.
В книгата нашият автор
предлага конкретни програми и действия, които да
доведат до това, че земеделието да се превърне
във водеща индустрия
през 2050 година. Много
ценни са тук разсъжденията и анализите, свързани
с влиянието на изменението на климата върху
селското стопанство.
Няма в българската
съвременна наука учен с
тъй задълбочени послания
и изследвания, свързани с
генома, храната и здравословното състояние на
човека. Акад. Атанасов
тръгва от доброто познаване на хранителните
традиции на българина
през вековете и разсъждава каква трябва да бъде
нашата храна през XXI
век, за да може чрез
правилното хранене с
правилните храни, произвеждани от български
сортове на българската
благословена земя, да
постигнем тъй важната
превенция, опазваща
здравето на българина и
водеща го към столетен
живот.
Основополагащи са
разсъжденията на акад.
Атанасов за отговорността
на съвременната отечествена наука, прогреса и
бъдещето развитие на
редица сектори в иконо-

Атанас Иванов Атанасов е български
учен - агроном, академик. Роден през
1943 г. в Дългопол. Завършва агрономство във Висшия селскостопански институт в София през 1967 г. Има редица специализации - в СССР, Франция, Унгария,
Канада, Белгия. Придобива научни степени след защитени дисертации: кандидат на биологическите науки (1977) и доктор на селскостопанските науки (1989).
Хабилитиран е за научни звания старши
научен сътрудник: II степен (1982) и I степен (1989).
Член-кореспондент (1997) и академик
(2003) на Българската академия на науките, на академиите на селскостопанските науки на Украйна и Русия, почетен доктор на Университета по земеделие и ветеринарна медицина в Клуж-Напока и на
Академията на селскостопанските и горските науки на Румъния. Удостоен е с много международни награди.
Научните му изследвания са в областта на генетичните биотехнологии, на кломиката, свързани със
селското стопанство.
Анализите показват, че

сериозната наука има
хоризонт на действие
и прогнози за
40-50 години напред.
Значителна част от
книгата съдържа редица
научни концепции и
стратегии на нашия автор,
както и десетки негови
основополагащи интервюта през последните години, в които виждаме не
само евристичната дълбочина на излаганите концепции и стратегии, но и
гражданската активност
на нашия автор. Академик
Атанасов не се уморява
да повтаря отново и
отново, че ако България
не възвърне загубените си
позиции в сферата на

налното размножаване на при културни
и диви растения, на геномиката. Автор е
на метод за "инвитро" отглеждани зародиши при царевица, слънчоглед, череша,
лоза и др. Създава нови сортове и селекционни линии. Работи върху разработването и прилагането на законодателство за биобезопасност и контрол по използването на генетично подобрени растения, ГМО и др.
Научните му трудове са публикувани
в повече от 170 престижни български и
чуждестранни научни издания. Преподавал е в Софийския университет, Аграрния университет, Химико-технологичния и
металургичен университет. Под негово научно ръководство са защитили 32-ма доктори на науките и 21 дипломанти.
Бил е директор на Института по генетично инженерство на Селскостопанската академия в Костинброд (1988 - 2004).
Директор е на Агробиоинститут от 2001 г.
Заемал е и други ръководни длъжности
в своята научна област.

земеделието и земеделската наука, ще има трудно
бъдеще, че ни е крайно
нужен стратегически
научен пробив в науката
за земеделието и практически приложения. И
посочва, че спасението на
българското земеделие е
в това да възстановим
генната банка на всички
сортове семена, с редица
от които преди десетилетия България се е гордеела и е изнасяла в целия
свят. Акад. Атанас Атанасов е не само учен с
международна известност
и с фундаментален научен
принос на своите изследвания в редица области,
но той е и човек от рядката вече порода възрожденски личности, тъй
необходими за новото ни
време. Той ни напомня
със своята неизтощима

духовна енергия, със своя
несекващ вътрешен плам,
и със съзнанието за
незаменимата отговорност
на учения за първопроходците на българската
наука - за първосъздателите на Българската
академия на науките.
Съчетанието на висок
научен интелект, пълно
отсъствие на суетност и
себелюбие и вяра в
бъдещето на отечествената наука е много важно,
ако искаме да променим
незавидното положение, в
което днес се намира
Отечеството.
Акад. Атанас Атанасов този храбър дух, притежава, слава богу, тези и
други ценни качества. И
това е отразено във
внушителния том, който
сега тръгва към българския читател.
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ÑÀÙ - íàãëîñò áåç ãðàíèöè
Â ñâîÿòà ïîëèòèêî-ïðîïàãàíäíà ïðàêòèêà Âàøèíãòîí è Ñèå ñå ïðèäúðæàò
êúì ïðèíöèïà "Êðàäåöúò âèêà: "Äðúæòå êðàäåöà!"

Петър ГЕРАСИМОВ
Малко предистория
Само допреди няколко
години отношенията
Китай - САЩ изглеждаха
почти безоблачни. КНР се
бе превърнала във фабрика на света, а в Щатите
битуваше шеговитата
фраза "Вие произвеждате, ние консумираме."
После предишният президент - аматьор Доналд
Тръмп внезапно реши да
обяви търговска война на
огромната азиатска
страна, защото провидя в
нея главната причина за
икономическия упадък на
страната си. Напълно
любителско и лишено от
логика заключение,
пренебрегващо трезвите
предупреждения на
официален Пекин, че
подобна стъпка ще причини главно затруднения и
загуби на самите Щати и
най-вече на редовия
американски данъкоплатец.
И както се казва, "На
война, като на война",
Вашингтон побърза да
включи в търговските
спречквания и своята
пропагандна машина. От
политическия гардероб бе
извадено прокъсаното и
прашасало плашило на т.
нар. човешки права и
започна отново да се
развява - както в годините
на прословутата "Студена
война" между САЩ и
СССР. Отново заработи
схемата на небезизвестния нацист Гьобелс, че
"лъжа, повторена сто
пъти, става истина".
За съжаление, по

времето на новия шеф на
Белия дом Джо Байдън,
въпросното плашило
придоби още по-големи и
уродливи размери, като в
антикитайския хор побързаха да се включат найприближените на САЩ,
така наречените "прокси" обеднялата роднина
Велика Британия, слабо
населената Канада и
Австралия - все англоговорящи страни, зависими до
голяма степен от диригентската палка на Чичо Сам.
Този път прицелите бяха
три - малцинствената
група на уйгурите (Синдзян-уйгурски регион),
гражданите на специалния
район Хонконг и на трето
място (а може би първо?)
- социалистически Китай
като цяло.
И в трите пропагандни
пункта на Щатите и техните прокси се привиждаха
грубо нарушени човешки
права, налагаха се санкции, приемаха се специални държавни декларации.

В действителност кой е главният нарушител?
Ако погледнем най новата история на САЩ,
бихме открили фрапиращи
примери за най-грубо
нарушение и потъпкване
на човешките права.
Преди всичко фактът, че
самият стопански "прощъпалник", прохождането на
многонационалната имигрантска държава в Северна Америка, лежи върху
костите на милионите
чернокожи африканци роби, превозвани в течение на векове от източните брегове на Африка до
памучните плантации на
Северна Америка - благодарение на покровителстваните от Британската
корона английски роботърговци. Отвратителната,
унизителна и смъртоносна
система на робството е
премахната в САЩ едва
през 1865 г., само преди
век и половина!
Но с това не прекъсва
тормозът върху американците с черен цвят на
кожата. По-възрастните

като мен си спомнят края
на 60-те години на миналия век, известни със
своите "горещи лета на
недоволството", когато - в
резултат на мощни акции
срещу непоносимия
расизъм на белите хора стотици хиляди афроамериканци влязоха в открит
сблъсък с полиция и
Национална гвардия, а
езиците на огньовете
пламтяха над десетки
градове, главно в Юга на
Щатите. Това беше отговорът на дълго търпените
надписи "Вход забранен
за негри", на издевателствата на расистко-фашистката организация Ку-Клукс
клан(в нея членуваха и
полицаи, и военни), която
подаваше сигнал с огромен горящ кръст за поредни гаври над чернокожите жители, завършващи
много често с насилствена смърт и опожаряване
на домове.
Всичко това - в малка
или по-голяма степен е
история. А какво да кажем
за хладнокръвното удушаване с коляно върху
шията на падналия на
земята афроамериканец
Джордж Флойд от бял
полицай през лятото на
миналата година? Убийство, разпалило пожарите
на черния гняв из цяла
Северна Америка…
Несъмнено, повечето
от нас знаят значението
на зловещия термин
геноцид - унищожаването
на един цял народ. А
какво, ако не геноцид, е
фактът, че за някакви си
два-три века коренните
свободни жители на
Северна Америка - индианците, от над десет
милиона са останали
само един! В резултат на
системни избивания,
изселване в най-негостоприемни и пустинни райони, много чести нарочни
заразявания (с изпращане
на "подаръци" на индианците - дрехи и завивки на
починали от остро заразни заболявания като едра
шарка). Да не говорим, че
дори в наши дни в американския печат се промък-

ват съобщения за тайни
кастрации на млади
индиански момичета след
"добронамерен" медицински преглед!
И всичко това е велика
Америка, световната
пазителка и защитник на
човешките права!
Но лъжливата "правомания" на Белия дом не
свършва дотук - тя се
простира далеч зад границите на САЩ и зад нейния
прозрачен параван се
водят истински колониални войни с по-малки, послаби или инакомислещи
държави. И говоря за найновата история, за времето след Втората световна
война. В този недълъг
период САЩ успяха да
водят тригодишна война с
Корея, дълга и изтощителна агресия срещу Виетнам, срещу Ирак и Афганистан, срещу социалистическа Югославия. Войни,

водени главно от модерната американска авиация, оставили след себе
си милиони невинни
жертви - мъже, жени,
деца. Имащи последствия
и до ден днешен! Така
например във Виетнам
все още годишно се
раждат по две хиляди
бебета с големи дефекти резултат от небезизвестния химически дефолиант
"Ориндж ейджънт" на
иначе невинната агротехническа фирма от САЩ
"Монсанто", предназначен
за обезлистяване на
тропическата джунгла.
Примерите са стотици…
И ако някой от САЩ
(или техните прокси)
започне да говори за
"човешки права", не
трябва да забравяме, че
подобни "агитатори" нямат
моралното право дори да
произнасят тези хуманни
думи.

ÌÂíÐ íà Ðóñèÿ: ÑÀÙ è "Èñëÿìñêà äúðæàâà" ñà ñè ñúòðóäíè÷èëè â Àôãàíèñòàí
Русия е получавала информация за конкретни
факти на сътрудничество
между чуждестранния контингент начело със САЩ и
терористичната групировка
"Ислямска държава" в Афганистан. Това съобщи във
вторник специалният представител на Москва за

средноазиатската държава
Замир Кабулов в хода на
онлайн дискусия в рамките на дискусионния клуб
"Валдай", предава ТАСС.
"Сигурен съм, че е имало такова взаимодействие.
Но ние не започнахме да
говорим за това просто така. Започнахме да получа-

ваме много конкретна информация за такива факти
за сътрудничество. Факти
за предаване [на оръжия]
от хеликоптери", каза той.
"Получихме го от местните
афганистанци, включително
местни лидери, които са били в недоумение защо хеликоптерите доставят оръ-

жие и боеприпаси в районите, окупирани от ИДИЛ".
Според Кабулов това
далеч не е единственият
факт. В тази връзка той
припомни случая, когато
движението "Талибан" в северната част на Афганистан, в провинция Фаряб,
блокира голям отряд на

ИДИЛ. "Всички тези хора
от ИДИЛ вече са изведени
с хеликоптери с идентификационни знаци, както първоначално изглеждаше, в
неизвестна посока, но след
това в района на авиобазата Баграм и след това изчезнаха някъде", добави
дипломатът. ç
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Снимка: ЕПА/БГНЕС

Европейската комисия
Близо 200 000 души са
евакуирани от пострадалата от
наводнения провинция Хенан в
Централен Китай, съобщиха
местните власти. След пропукване на язовирни стени
вследствие обилните валежи
много реки преляха и наводниха сериозно областта. Към 7
часа сутринта на 21 юли почти
200 000 души бяха евакуирани, а 36 000 жители бяха
засегнати пряко от бедствието", заявиха властите в град
Джънджоу, провинция Хенан.

ÑÇÎ ïðåäóïðåæäàâà, ÷å ñâåòúò íàâëèçà
â "ðàííèòå åòàïè" íà ïîðåäíà âúëíà
íà Covid-19

Генералният директор на
Световната здравна
организация Тедрос
Гебрейесус заяви, че
пандемията ще приключи, когато светът реши
да я прекрати. "Ваксините са мощни и основни
инструменти. Но светът
не ги е използвал
добре", каза той и
добави, че вместо да
бъдат широко разпространени, те са съсредоточени в "ръцете на
малко късметлии".

Èçðàåë âúâåæäà íîâè ïðàâèëà
çà ñúáèðàíèÿ íà çàêðèòî
Светът е в ранен стадий на поредната вълна от
инфекции и смърт от
Covid-19, заяви генералният директор на Световната
здравна организация
Тедрос Гебрейесус.
По време на разговор
с членове на Международния олимпийски комитет в Токио шефът на СЗО
посочи, че глобалният
провал на споделянето на
ваксини, тестове и лечения подхранва "пандемията в два коловоза". Страните, които разполагат с
адекватни ресурси като
ваксини, се отварят,
докато други влизат в
локдауни в опит да забавят разпространението на
коронавируса. "Пандемията е изпитание и светът
се проваля", заяви Гебрейесус. Ваксинационните
несъответствия по целия
свят прикриват "ужасяваща несправедливост",
добави той. "Това не е
просто морално безчинст-

во, а също и епидемиологична и икономическа
саморазправа", каза
Гебрейесус и добави, че
колкото по-дълго се
проточи пандемията,
толкова по-големи социално-икономически сътресения ще донесе това.
Гебрейесус предупреди, че "19 месеца от началото на пандемията и 7
месеца от одобряването
на първите ваксини, сега
сме в ранните етапи на
поредна вълна от инфекции и смъртни случаи."
Тедрос Гебрейесус добави,
че глобалната заплаха от
пандемията ще остане,
докато всички страни не
се справят с болестта. Той
критикува ваксинационните несъответствията между
богатите страни и страните
с ниски доходи. Той каза,
че 75% от всички дози
ваксини - повече от 3,5
млрд. - са приложени
само в 10 държави, докато
едва 1% от хората в по-

бедните страни са получили поне по една доза.
По повод започващите
в петък летни Олимпийски
игри в Токио, шефът на
СЗО заяви, че игрите са
празник на "нещо, от
което нашият свят се
нуждае сега, повече от
всякога - празник на
надеждата". Въпреки че
пандемията може да е
отложила игрите, той каза,
че тя "не ги е победила".
Същевременно в Израел влязоха в сила новите
правила за провеждането
на мероприятия и тържества с участието на повече
от 100 човека на закрито.
В заведенията на основание на т. нар. стандарт за
развлечения ще бъдат

допускани само ваксинирани, преболедували или
лица с отрицателен тест
за коронавирус."Стандартът за развлечения" влезе
в сила вчера и се отнася
за събития на закрито с
участието на 100 и повече
човека. Регламентът
засяга работата на зали
за банкети, клубове,
ресторанти и хотели с
пансион. Мероприятията,
които се провеждат
частично на закрито и
частично навън, се разглеждат сега като провеждани на закрито. От 1 юни
в Израел са свалени
всички карантинни ограничения, с изключение на
изискването да се носи
маска на закрито. ç

предлага да бъде въведен лимит
за плащане в брой до 10 000
евро, като ограничението бъде
валидно за целия ЕС. Идеята е
свързана с борбата с прането на
пари. Прането на пари и
финансирането на тероризъм са
сериозна заплаха за икономиката
и финансовата система на
Евросъюза, както и за сигурността на гражданите, отбелязва ЕК.
По оценка на Европол, около 1%
от годишния БВП на ЕС е
въвлечен в подозрителна
финансова дейност. Подобни
ограничения вече съществуват в
около две трети от държавите от
Евросъюза, но размерите на
сумите са различни. Новите
правила целят установяването на
еднакъв лимит във всички страни
от блока. Националните лимити
под 10 000 евро може да се
запазят.

Първата тестова партида
от руската ваксина "Спутник V"
беше произведена, съобщиха
вчера Руският фонд за преки
инвестиции (РФПИ) и виетнамската фармацевтична компания
ВАБАЙОТЕК. Първите проби за
валидиране, взети от произведената партида, ще бъдат изпратени
в московския институт "Гамалея"
за контрол на качеството.

Унгария планира
да проведе референдум по
въпроси, свързани със защитата
на децата, предаде "Ройтерс". С
референдума унгарските власти
целят да дадат отговор на
натиска, упражняван им от ЕС
във връзка с влязъл в сила този
месец унгарски закон, който
според ЕС дискриминира
представителите на ЛГБТИ
общността. Унгарският премиер
Виктор Орбан обвини Европейската комисия в злоупотреба с
правомощия заради скорошните
й действия, насочени срещу
унгарското законодателство,
забраняващо дискусии за
хомосексуализма и смяната на
пола в училищата.

10 души
на възраст между 18 и 28
години са ранени при стрелба
миналата нощ в италианския
град Таранто. Полицията изяснява причините и обстоятелствата
около инцидента, който се е
случил в крайбрежния район Сан
Вито в зоната на местния
яхтклуб. Предполага се, че
стрелбата е била открита от
един човек по време на сбиване
между две групи младежи от
различни квартали на града.

Âúçñòàíîâÿâàíåòî ñëåä íàâîäíåíèÿòà â Ãåðìàíèÿ
ùå îòíåìå ãîäèíè

На 20 юли, малко след 16 часа, суборбиталната ракета-носител New
Shepard осъществи успешно първия си пътнически полет до Космоса, В
капсулата за екипажа бяха Джеф Безос, собственик на компанията
"Амазон", брат му Марк, 18-годишният студент Оливър Деймън и 82годишната Уоли Фънк. Безос и тримата му спътници прекараха около
четири минути в състояние на безтегловност, можеха да разкопчаят
коланите на седалките си, да усетят нулевата гравитация и да видят как
изглежда Земята от Космоса. Няколко минути след това и капсулата с
екипажа се приземи успешно и доста меко с помощта на няколко
парашута в пустинята на Тексас точно 11 минути след изстрелването.

Възстановяването на зоните във федералните провинции Рейнланд-Пфалц и
Северен Рейн-Вестфалия,
засегнати от опустошителното наводнение в Западна Германия, може да отнеме няколко години, предаде Епицентър. Ръководителят на Централния съюз
на германската строителна
индустрия (ZDB), включващ
около 35 000 компании, Райнхард Кваст, каза, че след
наводнението на Елба през
2002 г. са били необходими
около три години за възстановяване от най-големите поражения.
Мащабът на щетите от

бедствието в Западна Германия е голям, но точният размер на загубите все още е
доста труден за определяне.
Строителните компании и
специалистите са в състояние да увеличат производителността до 120-130%", каза
ръководителят на ZDB. В същото време той поясни, че
поръчките могат да бъдат
преразпределени в полза на
засегнатите региони.
Кваст подчерта, че недостигът на строителни материали в момента е сериозен проблем за възстановяването на зоната на бедствие. Влошената инфраструктура, включително мостове

и пътища за достъп, е друг
фактор, усложняващ ремонта в засегнатите райони.
Щетите, нанесени на железниците на концерна Дойче
бан и магистралите в резултат на опустошителното наводнение в западната част
на страната, могат да достигнат 2 млрд. евро. От 12
юли в Западна и Югозападна Германия бушуват превалявания, причиняващи опустошителни наводнения. Поради дъждовете притоците
на реки преляха бреговете.
Федералните провинции Северен Рейн-Вестфалия и
Рейнланд-Пфалц бяха найзасегнати. ç
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Ïëàìåí Íèêîëîâ: Íÿêîé ïîäâåäå
Ñèðàêîâ çà Äèêñúí
Още от първия момент имах някакви съмнения, каза бившият вратар
Бившият вратар на Левски и националния отбор
Пламен Николов гостува в
предаването "Код Спорт"
по ТВ+. Героят от САЩ'94
коментира най-актуалните
теми в международния и
българския футбол.
- Пламене, здравей!
Благодаря ти, че прие поканата отново да гостуваш
в предаването "Код
Спорт"! Има много теми,
по които можем да говорим. Предлагам да започнем с най-актуалната приключилото европейско първенство. Италия
стъпи на трона на Стария
континент, а Джанлуиджи
Донарума стана най-добрият играч на шампионата. Какъв е коментарът ти
за приключилото Евро
2020?
- Благодаря за поканата!
За мен едно интересно първенство, ако мога с една дума да го обобщя. Преди него имаше много скептици,
че след като беше отложено с една година, след като мина доста време от момента, когато трябваше да
се проведе, предвид и формата, че ще има доста скучни мачове, безинтересни
двубои и няма да бъде на
ниво, според мен всичко това беше опровергано. Първенството беше интересно,
имаше интрига до последния мач. Седем или осем
двубоя се решиха с продължения, имаше и дузпи. Според мен Италия заслужено
спечели първенството. Дори още от първия двубой, с
който се откри шампионата - Италия срещу Турция,
беше загатнато, че този отбор има потенциал и ще играе важна роля. Без допуснат гол в групата. Вярно два трудни мача с Австрия
и с Белгия, още по-труден
мач с Испания, но големите отбори затова са големи и силни, и печелят първенствата, защото успяват
в най-трудните моменти да
постигнат целта си.
- Очевидно е, че в тима
на "скуадра адзура" липсват играчи от класата на
Алесандро дел Пиеро, Андреа Пирло, Франческо
Тоти, но все пак съставът
ликува на "Уембли". В какво се изразява класата на
този тим на Италия?
- То е ясно - в колектива
на отбора. Понякога присъствието на много звезди
оказва обратен ефект. Всяка една звезда има своите
капризи, има претенции,
кой е по-по-най. В отбора,
когато има повече такива
звезди, това оказва негативно влияние върху останалите футболисти. Ето,
Италия е отбор без такива

големи звезди, с треньор
като Роберто Манчини и
щаб, в който е Джанлука
Виали, които са минали
през този етап - участвали
са на големи първенства,
участвали са в големия футбол. Успяха да направят
един хомогенен състав и
един колектив, който без
присъствието на изявени
футболисти да стане силен
отбор и да спечели първенството.
- Италия не допусна загуба и вече някои се шегуват, че първата такава ще
бъде срещу България на 2
септември във Флоренция. Склонен ли си на такава прогноза?
- Много правилно каза
във въпроса "някои се шегуват". Наистина това звучи като шега, в сферата на
вероятностите е и веднага
мога да кажа защо. Разликата между двата отбора е
наистина да не казвам в
светлинни години, но е очевадна. Не виждам как при
създалата се ситуация - при
това, че нашите футболисти не играят в класни отбори, не играят в класни първенства. Националният ни
отбор се опитва да се отлепи от една негативна позиция, в която се намира
за момента, докато на обратния полюс Италия е в
еуфория, спечели европейското първенство. Вече коментирахме колективната
игра, младите футболисти.
Дори и да има някакви промени след този шампионат
и да се търсят нови попълнения в този отбор, макар
че аз не виждам смисъл
много-много да се пипа този тим, все пак отявлен фаворит е Италия. За нас остава клишето "едно добро
представяне".
- Разликите между тези
отбори, които гледахме на
Евро 2020, и българският
тим са много и едва ли това е изненада за някого.
- Току-що казах - разликата е, че тези футболисти
играят в големи отбори, в
големи първенства, постоянно са под напрежение.
Може би тук е мястото да
вметна, че аз лично съм
учуден, че след изиграването на около 60 мача от
80% от футболистите, които участваха на това първенство, те показаха завидна физическа подготовка,
както и психическа след тези двубои. Това граничи с
подвиг в мирно време, както обичаме да казваме. Но
наистина италианското първенство е 38 кръга, английското, купи има, европейски клубни турнири, мачове
с националния отбор... Тези футболисти взимат учас-

тие във всичките тези мачове. И като гледаме статистиката след всеки един
двубой, при смяна дават
всеки един футболист колко е пробягал и т. н., някъде от 12 до 14 км пробег
имат полевите футболисти.
- Свършваме с международния футбол и се насочваме към нашия. Ситуацията в Левски продължава да е сложна. Защо не
се вижда светлина в тунела според теб?
- Защото първо, за да се
види тази светлина в тунела трябва да има финанси.
Това е най-важният и найвъпиещият въпрос в момента - защо тези финанси ги
няма, след като още миналата година, когато стана
това прословуто прехвърляне на акции, джиросване
през един човек на втори,
на трети, когато беше голямата офанзива на привържениците на отбора за събиране на средства за виртуални билети за мачовете
и всички тези неща. Може
би тази вълна трябваше да
бъде овладяна и вкарана в
руслото, за да бъде помогнато на отбора някак да се
стабилизира. Да, той по някакъв начин се стабилизира със спортно-техническата част - къде с млади момчета, къде с някои от постарите футболисти. Тук може да отворим една скоба
със зимния трансферен период, който беше в Левски.
Според мен не беше найудачният период и трансфери, защото мога да посоча
футболисти, които не доказаха и не направиха това,
за което бяха привлечени

в този отбор. Това осмо
място Левски можеше да го
завоюва и без тези "гръмки" трансфери.
- Съжаляваш ли, че "сериозният" инвеститор в
лицето на Джоузеф Диксън се отказа от проекта
Левски?
- Така, както ми задаваш
въпроса, не знам дали сериозен е в кавички. Ако е
"сериозен", значи въпросът
ти е уместен, защото ако
не е в кавички, не бих казал, че е сериозен. Идва
един човек, казва: "Аз искам да инвестирам 250 млн."
Още от първия момент имах
някакви съмнения. Не го
казвам при свършен факт,
споделял съм го и с приятели, и с твои колеги. Давам пример - така преди години имаше един инвеститор в Ботев (Пловдив). Аз
бях потърпевш от такъв инвеститор, разбира се, в помалки размери. Не бяха 250
млн., но бяха 5-6 млн. В Ботев (Враца) дойдоха едни
италианци, Пепино Тири и
още един българин, който
го водеше - "ние ще инвестираме". Тази схема ми беше пределно ясна. Искаме
гаранции да инвестираме
със стадион, документи за
имоти и т. н. Още в този
случай и с протакането на
тези неща, как ще се строи
стадион с мол и всяка една такава следваща стъпка
показваше, че нещата може би няма да се случат.
Всичко е в сферата "може
би", но не мога да бъда сигурен и да кажа с точност
какво е станало. Най-вероятно Сираков е бил подведен в този случай от самия

Диксън, от хора, които са
близки до този човек, от хора, които са обещали, че
ще помогнат, за да стане
тази сделка и т. н. И в един
момент, когато самият този
човек започна да поставя
условия, беше ясно, че нещата ще бъдат дотук.
- Защо беше нужно това шоу - да се накара един
чужденец да се поти, да
гледа на различни посоки,
да се чуди какво да отговаря на една пресконференция? Имаш ли обяснение?
- Не, нямам. Тази пресконференция за мен беше
напълно излишна. И тази
пресконференция не трябваше да се състои на стадион "Георги Аспарухов", където не й беше мястото,
трябваше да присъства ръководител от Левски. Или
мажоритарният собственик,
или изпълнителен директор,
или някой фактор в този отбор. Диксън даде тази пресконференция единствено в
присъствието на твоя колега Ивайло Йовчев и преводач. Това беше. Със същата успеваемост тази пресконференция можеше да
бъде дадена на всяко едно
място в София, но не и на
стадион "Георги Аспарухов",
защото нямаше основание
и причина тя да бъде проведена там.
- Преди малко спомена,
че още от началото си знаел, че това е измама.
- Не, не съм знаел. Подозирах.
- Защо хората вярваха,
че това ще се случи?
- Знаеш, че надеждата
умира последна. Това е българска народна поговорка.
Когато в един такъв момент
наистина финансовото положение е тежко, има задължения, които са обявени… Аз
не мога да казвам колко са
и как са, защото не знам. Може да излезе човек от ръководството и да каже как седят точно нещата. Постоянно се говори, виждаме - започва новото първенство, а
Левски като че ли бавно-бавно върви, няма подготвителни лагери, няма трансфери,
не се знае кой има договор
и кой няма. Една такава неизвестност, когато витае в
пространството, е напълно
нормално, като се появи някаква искра, която не се знае
откъде идва и всеки мисли,
че това е искрата, която ще
запали отново огъня, ще вдигне този отбор и ще го прати
там, където му е мястото.
- Аз най-много съжалявам, че не се направи нов
стадион с палми. Беше
много хубав проект…
На стр. 13
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Ëå÷êîâ: Áîáè Ìèõàéëîâ
å òî÷íèÿò ÷îâåê
Вицепрезидентът на БФС
Йордан Лечков заяви, че
според него Борислав Михайлов е точният човек за
президент на централата, а
Димитър Бербатов е любимият му футболист, но не е
готов за поста и заблуждава клубовете.
"Не съм гонил никого от
националния отбор, всеки
път говорим по тази тема.
Защо се отказаха Бербатов
и Ивелин Попов? И кога се
отказаха? За първи път ще
си позволя да се изкажа по
този начин - отказаха се от
националния отбор, когато
направиха съответния брой
голове и мачове. Нали така? Нека си го кажем. И
стига за Бербатов - той ми
е любимият футболист. Нека се подготви, нека си нап-

рави добър екип, а не с тези стари муцуни, и нека го
изберат. Знам, че говори
пред клубовете, че съдийските такси вече няма да се
плащат от тях. Това не е сериозно! Ще взема и аз да
се кандидатирам и ще обещая, че клубовете няма да
плащат за полицейската охрана и пожарната по време на мачовете. Не е сериозно, казвам ви.
За мен Боби Михайлов
е най-добрият кандидат и
единственият подготвен за
този пост. В последните няколко месеца БФС се сдоби с пет-шест нови спонсора. БФС е единствената
спортна федерация, която
се самоиздържа. Това е
факт", това каза Лечков в
ефира на телевизия 7/8.ç

Èâåò Ëàëîâà: Ïðàâÿ íåùàòà, äîêàòî
ìè íîñÿò óäîâîëñòâèå è ùàñòèå
Една от емблемите в
българския спорт - Ивет
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Лалова, ще участва за
пети път на Олимпийски

Áàðñà ïðåäëàãà Ãðèçìàí
íà Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä
Отборът на Барселона е
предложил своя футболист
Антоан Гризман на Манчестър Юнайтед, твърди "Sport".
Както е известно, световният шампион беше пред
завръщане в Атлетико Мадрид, като в обратната посока щеше да замине Саул
Нигуес, но сделката е пред
провал. "Каталунците" поискаха да привлекат и Жоао
Феликс в сделката с Гризман, но и този ход се оказа неуспешен.
От "Камп Ноу" спешно
търсят начин да продадат
част от играчите от първия
отбор, тъй като трябва да
стабилизират бюджета за
заплати, за да могат да кар-

Агуеро. Новият договор на
Лионел Меси също зависи
от раздялата с част от играчите.
Това е накарало "каталунците" да се обърнат към
отборите на Висшата лига,
където "Sport" твърди, че
Гризман е бил предложен
на Манчестър Юнайтед. От
"Олд Трафорд" обаче едва
ли ще се възползват от
предложението, след като
вече се договориха с Борусия Дортмунд за трансфера на английския национал
Джейдън Санчо.
Преди време се писа, че
тотекират новите попълне- французинът е бил предлония Мемфис Депай, Ерик жен още на Челси и МанГарсия, Емерсон и Серхио честър Сити.ç

игри в леката атлетика. И
макар да е спечелила
квоти в две от дисциплините, тя ще ни представя
само в спринта на 200
метра.
През последните години Ивет наблегна в своята

подготовка и участия
именно в бягането на
половин обиколка.
"Отивам, изпълнена с
оптимизъм. Надявам се да
бъда здрава и да покажа
най-доброто от себе си,
както е било винаги

досега. Знам, че ще бъде
много трудно. Всеки ден
научаваме нови и нови
неща, които правят нашето пребиваване и участване в Токио много трудно",
сподели пред "Нова
телевизия" спортистката.ç

Ïëàìåí Íèêîëîâ: Íÿêîé ïîäâåäå Ñèðàêîâ çà Äèêñúí
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- Аз съжалявам, че този
стадион беше съборен, старата част, защото, когато
тръгнеш да правиш нещо,
трябва да имаш финансите. Ако ти имаш една барака, образно казано, и тръгнеш да я събаряш и да си
строиш къща, първо се подготвяш и си поглеждаш финансите и си казваш: "Да,
имам толкова и толкова пари, за да я направя, да я
покрия, да наглася всичко
и т. н." Стадионът беше съборен с обещанието, че ще
бъдат намерени пари да бъде направен модерен стадион "Георги Аспарухов". В
един момент се оказа, че
пари няма. Старата част беше съборена, където беше
козирката, дълго време се
бави да започне строежът
на новата част. Новата част
беше построена, не беше
достроена и остана без козирка, което след толкова
години следствие на атмосферните условия, имам информация, че някъде вече
е започнало да тече, има
проблеми и трябва да бъде
правен ремонт, което показва, че тогава Левски е бил
ръководен недалновидно
относно инфраструктурата
на отбора.
- Ще се престраши ли
някой треньор на "сините"
да играе само с юноши на
клуба? Защо толкова ги е
страх наставниците, които
идват на "Герена" да вземат това решение?
- Ако не се престраши,
съдбата ще ги докара дотам,
че все един на този етап ще
започне да играе с юноши.
Това в кръга на шегата, но
нямам никаква представа защо наистина не бъдат нала-

гани повече футболисти. При
създалата се ситуация, дали
Левски ще бъде осми-седмишести с юношеския отбор, е
по-добре отколкото да бъде
на същата позиция със скъпоплатени чужденци и да бъдат харчени по 15-20 хиляди
евро за заплати. Да не се
връщаме във времето, когато са били харчени за възнаграждения много повече
за някои от играчите.
- Обертан колко струваше?
- За там витаят космически суми, които на мен
умът ми не ги побира.
- Вярваш ли, че Живко
Миланов ще се справи като треньор?
- Живко има амбицията,
има желанието, но тук има
и други проблеми, които ще
трябва да решава. Живко
Миланов доскоро беше футболист на този отбор. По
всички наредби и закони
той трябва да има някакъв
лиценз, за да води отбора,
а той го няма. Трябва да мине през завършване на образование, на треньорски
школи, за да получи Про лиценз, което изисква и време в случая, не само знания и амбиции. Явно ще има
човек, на който ще му бъде
ползван лицензът, няма какво да крием. Ще има човек
с Про лиценз, който по един
или друг начин ще се води
старши треньор, но решенията ще ги взима Живко,
ако разбира се той остане
човекът лице в този отбор.
Имаше моменти, когато пое
отговорността миналата
пролет, когато Славиша
Стоянович беше в болница.
Той беше човекът, който измъкна някои от много важните двубои за Левски, за
да се стигне до плейофна-

та фаза, когато вече Левски беше в по-спокойни води, дори можеше да атакува и това седмо място, даващо право за участие в Европа, което нямаше да бъде никак зле в този момент.
Поне едни свежи финанси
щяха да постъпят, дори и
един кръг да беше участвал
отборът. Надявам се, дано
да стане така, че Живко…
Да вметна и друго - нямам
представа как седят нещата с по-предния старши треньор на отбора, защото когато има такива неразрешени проблеми… Постът старши треньор все още не е
свободен.
- Мисля, че договорът
на Славиша приключи.
- Не говоря за Славиша,
не знам дали и той се е водел старши треньор. Говоря
за Петьо Хубчев, дали той
не се води още като старши
треньор на отбора, защото
не му е прекратен договорът от това, което знам. Не
пускам фалшиви новини, но
за да бъде прекратен един
договор, трябва да бъдат изчистени финансовите взаимоотношения между двете
страни. Там има някакъв
проблем. Славиша Стоянович като спортно-технически директор най-вероятно са
приключили финансовите
взаимоотношения. Оттук нататък нямам представа.
- На този фон, за който
говориш сега, не е ли малко изненадващ резултатът,
който се получи на контролата на Левски с Локомотив? В нея "сините" победиха с 4:0…
- Зависи какъв критерий
гледаме. Като резултат - да,
4:0 за едните е много добра победа и както се казва
"футболистите изпълниха

тактическите указания". От
другата страна ще кажат
"тежка загуба, футболистите пропуснаха да изпълнят
тактическите указания". В
подготвителния период в
доста от футболистите има
повече натрупана умора,
защото се води една подготовка по-сериозна и тези
контроли на база на тези
натоварвания, наистина
треньорите трябва, убеден
съм в това, да бъдат малко
по-снизходителни към своите футболисти. Но все пак
ще направят някакви заключения. Не вярвам Левски да са в еуфория от тази
победа и да кажат: "Всичко
е розово пред нас. Ето, започва първенството и се борим за шампионската титла." Локомотив пък обратното - да се примирят и да
кажат: "Край, ние сме обречени. Загубихме от Левски с 0:4 и т. н." Това е просто един резултат, но той леко светва лампичките в отбора и всеки трябва да си
насочи вниманието там, където вижда проблемите.
- Ще има ли битка за
президентския пост в
БФС? Ще успее ли Бербатов да спечели сблъсъка с
Борислав Михайлов, с
Христо Порточанов?
- Е, караш ме да гадая.
Не бих казал битка, но оспорвана борба за президентския стол според мен ще
има. Рано е още, защото доколкото знам редовният
Конгрес на БФС трябва да
се проведе февруари месец.
Тогава изтича четиригодишният мандат на сегашния
президент Боби. Най-вероятно от октомври, когато
свършат отпуските, хората
вече са заредени от почивките и настроени за рабо-

та, тогава вече ще започнат
и по-сериозните срещи на
кандидат-президентите или
на сегашния президент. Но
може да се появи и друг кандидат. Спомена само три
имена, но да не забравяме,
че в такива моменти излиза и едно друго име, което
е на повечето избори за
президент от Бургас.
- Може би пропуснахме
Емил Костадинов, който
също има амбицията да
стане президент. Поне така беше обявил.
- Не знам дали ще се
кандидатира. Имах предвид,
малко шеговито, Ивайло
Дражев.
- Какво обаче трябва да
се промени веднага след
този Конгрес според теб?
Първото решение, което
трябва да се вземе, за да
тръгнем малко нагоре?
- Не знам какво трябва
да се вземе, но нещата наистина не са цветущи. Наймалкото, което виждаме и
от националния отбор, и от
провеждането на нашите
първенства. Най-вероятно
рязко да бъдат спрени всички компромиси, независимо
в каква сфера и към кой отбор са те. Било то относно
картотекиране, лицензиране, наказания на футболисти. Всички такива компромиси, които преминават,
трябва да бъдат спрени.
Според мен трябва собствениците или ръководните кадри в отборите да не участват в управлението и да не
бъдат членове на Изпълкома. Трябва да бъдат съвсем
други хора членове на този
Изпълнителен комитет. И като се взимат решения, тези
решения да бъдат съобразени с наредбите и устава
на БФС.

ÍÀØ ÞÐÈÑÒ È
ÏÐÅÌÈÅÐ
(1990-1991)
1927-2015
ÒÐÀÃÅÄÈß ÎÒ
ÏÈÅÐ ÊÎÐÍÅÉ

ÎÐÀÒÎÐÑÊÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ
ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÃÅÍ×Î ÑÒÎÅÂ
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ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ Ï. Ð.
ÑËÀÂÅÉÊÎÂ

ÏÚÒÍÀ
ÏÎËÈÖÈß

×ÅÐÂÅÍÈÊÀÂÀ
ÌÎÐÑÊÀ ÐÈÁÀ

ÂÈÄ ÍÀÁÎÐÍÀ
ÌÀØÈÍÀ

ÑÈËÍÎ
ÆÅËÀÍÈÅ

ÂÈÄ ÏÚÒÍÀ
ÍÀÑÒÈËÊÀ

ÐÓÑÊÈ ÔÈÇÈÊ,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
1895-1971

ËÅ×ÅÁÍÀ
ÏËÀÍÈÍÑÊÀ
ÁÈËÊÀ ÇÀ ×ÀÉ

ÐÀÇÊÀÇ ÎÒ
ÍÈÊÎËÀÉ
ÕÀÉÒÎÂ
ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÔÓÒÁÎËÅÍ
ÎÒÁÎÐ

ÍÀÕÀËÅÍ
ÕÈÒÐÅÖ
ÏÎËÈÌÅÐÍÀ
ÀÒÎÌÍÀ
ÃÐÓÏÈÐÎÂÊÀ

ÍÀØ ÏÈÑÀÒÅË
1879-1916
“ÈÄÈËÈÈ”

ÄÎÌÀØÍÎ
ÆÈÂÎÒÍÎ
ÓÌÀËÅÍ
ÌÎÄÅË ÍÀ
ÑÃÐÀÄÀ

ÐÈÌÑÊÈ
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ
39-81

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
“È ÁÎÃ ÑÚÇÄÀ0
ÄÅ ÆÅÍÀÒÀ”
ÎÑÍÎÂÀ
ÍÀ ÑÃÐÀÄÀ
ÃÎÐÍÀ ÊÀÌÀÐÀ
Â ÍßÊÎÈ
ÏÀÐÀÌÅÍÒÈ
×ÅÐÂÅÍÀ
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀ
ËÈÑÈÖÀ

ÓÄÎÂÎËÑÒÂÈÅ

ÇÀÃÀÒÂÀÍÅ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃ,
ÍÎÁÅËÈÑÒ
1866-1936
ÓÏÐÀÂÈÒÅËÍÎÒÎ ÒßËÎ ÍÀ
ÑÂÅÒÀ ÃÎÐÀ

ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÏÎËÈÒÈÊ È
ÄÚÐÆÀÂÍÈÊ
1912-1989
ÍÀØ
ÅÑÒÐÀÄÅÍ
ÏÅÂÅÖ

ÓÍÃÀÐÑÊÀ
ÊÈÍÎÀÊÒÐÈÑÀ
“×Ó×ÓËÈÃÀÒÀ”
ÊÐÅÏÎÑÒ Â
ÁÀÒÀØÊÀÒÀ
ÏËÀÍÈÍÀ
ÍÎÐÂÅÆÊÈ
ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃ
1835-1916
ÈÑÏÀÍÑÊÈ
ÒÅÍÈÑÈÑÒ

ÔÐÅÍÑÊÎ ÈÌÅ
ÍÀ ÆÅÍÅÂÑÊÎÒÎ ÅÇÅÐÎ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÀÍÒÎÍ ÄÎÍ×ÅÂ
ÎÒ ÐÎÌÀÍÀ
“ÂÐÅÌÅ
ÐÀÇÄÅËÍÎ”

ÄÎÌÀØÅÍ
ÑÊËÀÄ
ÔÐÅÍÑÊÈ ÏÈÑÀÒÅË 1851-1935
“×ÓÆÄÈ ÏÀÐÈ”
ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ
ÍÀØÀ ÀÊÒÐÈÑÀ
“ ÏÀÃÎÍÈÒÅ
ÍÀ ÄßÂÎËÀ”
ÐÈÁÀÒÀ ËÈÍ

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÀÄÎËÔ ÀÄÀÌ
ÎÒ ÎÏÅÐÀÒÀ
“ÀÊÎ ÁßÕ ÖÀÐ”

ÐÓÑÊÀ
ÒÅÐÌÎßÄÐÅÍÀ
ÈÍÑÒÀËÀÖÈß
ÊÐÀÉ, ÐÚÁ
ÍÀ ÏËÀÒ
ÏÈÒÅÉÍÀ
ÒÅ×ÍÎÑÒ
ÌÀÐÊÀ ÑÒÀÐÈ
ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÍÎ
ÊÎÐÌÈËÎ

ÂÅÐÈÃÀ ÎÒ
ÏÎÄÂÎÄÍÈ
ÑÊÀËÈ

ÍÀØ ÀÐÒÈÑÒ
1939-2013
“ÎÏÀÑÅÍ ×ÀÐ”
ÄÐÅÁÍÀ
ÓÍÃÀÐÑÊÀ
ÌÎÍÅÒÀ

ÄÚÁÎÂÀ
ÊÎÐÀ ÍÀ ÏÐÀÕ

ÏÅÐÎ ÇÀ ÒÓØ

ÌÚÆÊÈ
ÏÅÂ×ÅÑÊÈ
ÃËÀÑ

ÄÅÒÑÊÀ ÈÃÐÀ
Ñ ÊÀÐÒÈÍÊÈ
ÏÐÀÁÚËÃÀÐÑÊÈ
ÕÀÍÑÊÈ ÐÎÄ
721-766

ÏÎÐÒÎÊÀËÎÂÎ
ÌÀÑËÎ
ÍÀØ ÏÐÎÑÂÅÒÅÍ ÄÅÅÖ
1879-1937
ÔÈËÌ ÍÀ
ÄÆÅÉÌÑ
ÊÀÌÅÐÚÍ

ÀÑÒÐÎÍÀÂÒ ÎÒ
ÑÀÙ, ÊÀÖÍÀË
ÍÀ ËÓÍÀÒÀ
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍ
ÒÀÍÖ

ÁÅËÎÐÚÊ
ÃÈÁÎÍ
ÇÍÀÒÅÍ
×ÎÂÅÊ ÏÐÅÇ
ÔÅÎÄÀËÈÇÌÀ
ÐÀÄÈÎÀÊÒÈÂÅÍ
ÕÈÌÈ×ÅÍ
ÅËÅÌÅÍÒ
Ò
ÃÐÀÍÈ×ÅÍ
ÍÀËÎÃ

ÂÈÄ ÌÀËÊÀ
ÁÅÇÎÏÀØÀÒÀ
ÌÀÉÌÓÍÀ

ÉÎÍÎÎÁÌÅÍÍÈ
ÑÌÎËÈ

ÍÅÌÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
1810-1849
“ÂÅÑÅËÈÒÅ
ÓÈÍÄÇÎÐÊÈ”
ÎÃÚÐËÈÖÀ

ÍÀØ ÏÎÅÒ
1928-1983
“ÑÚÐÖÅÒÎ ÌÈ”
ÐÀÑÒÈÒÅËÅÍ
ÏÈÃÌÅÍÒ

ÓÐÅÄ ÇÀ
ÏÐÅÑßÂÀÍÅ
ÎÁÙÈÍÑÊÀ
ÇÅÌß ÇÀ
ÏÀÑÈÙÅ

ÂÅÙÅÑÒÂÎ ÇÀ
ÏÎÄÑÈËÂÀÍÅ
ÍÀ ÏÎ×ÂÀÒÀ

ÕÈÄÐÎÏËÀÍÚÒ
ÎÒ ÐÎÀËÄ
ÀÌÓÍÄÑÅÍ
ÐÓÑÊÈ ÂÎÅÍÅÍ
ÄÈÐÈÃÅÍÒ
1802-1848

ÃÅÐÎÉ ÍÀ
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ
ÑÈÌÎÍÎÂ
“ÐÓÑÊÈ ÕÎÐÀ”

ÐÓÑÊÈ
ÃÅÎÁÎÒÀÍÈÊ
1889-1972
ÓÍÃÀÐÑÊÈ
ÕÈÌÈÊ,
ÀÊÀÄÅÌÈÊ
1834-1908

ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÒÂÎÐÁÀ ÇÀ 9
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀ
ËÅÌÓÐ,
ÎÁÈÒÀÂÀÙ Î-Â
ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ
ÃÎËßÌÀ
ÂÅ×ÅÐÍÀ
ÇÀÁÀÂÀ

ÒÎÏÊÈ ÇÀ
ÁÈËßÐÄ

ÈÍÄÈÉÑÊÈ
ÊÈÍÎÐÅÆÈÑÜÎÐ
“ÀËÀÌ ÀÐÀ”

ÃÎËßÌ ÌÅÄÅÍ
ÑÚÄ ÇÀ ÂÀÐÅÍÅ
ÍÀ ÐÀÊÈß

ØÂÅÉÖÀÐÑÊÀ
ÕÓÄÎÆÍÈ×ÊÀ
1846-1904

ÌÈÍÀËÀÒÀ
ÃÎÄÈÍÀ

ÐÅ×ÍÈÊ: Âàäèì, Âàðè, Éîíèòè, Êàäàð, Êàäîð, Ëàêîò, Ëåìàí, Íàãè, Íèêîëàé, Ðåäèñ, Ôèëåð.
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Тв програма - четвъртък, 22 юли
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня коментарно предаване /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 Книга на книгите анимационен
филм
09.35 Войната на таралежите тв филм
/4 серия/
10.45 Давай, Астробой! анимационен
филм
11.00 БНТ на 60
/п/
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Парченца сирене документален
филм
13.30 Обетована земя тв филм /4,
последен епизод/
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Влакът на динозаврите анимационен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
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 Завръщане от Рим тв филм /4
серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 БНТ представя: Владислав Терзийски /п/
22.00 Хрътката тв филм /3 сезон, 5
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Терапия за мизантропи игрален
филм /Франция, 2019г./, режисьор Гийом Никлу, в ролите:
Жерар Депардийо, Мишел Улбек, Максим Льофрансоа, Дария
Панченко, Матийо Никур и др.
(12)
01.05 БНТ на 60
/п/
02.00 Хрътката тв филм /3 сезон, 5
епизод/п/ (14)
02.55 Парченца сирене документален
филм/п/
03.20 България в 60 минути с Мариана Векилска /п/
04.30 По света и у нас /п от 20:00
часа/

bTV
05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал,
с.2 еп.19
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анимация, сериал, еп.15
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу (найдоброто)
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу
(2014 г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,
с.3 еп.80
16.00 Премиера: "Малки убийства" сериал, с.2 еп.31
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.5 еп.10, 11
19.00 bTV Новините - централна еми-
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сия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение"
- сериал, еп.6
21.00 "Скъпи наследници" - сериал,
еп.39
22.00 "Комиците" - комедийно шоу
(2013 г.)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, с.2
еп.20
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.9
01.00 "Седем часа разлика" - сериал,
с.2 еп.18
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.14
еп.31, 32

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

bTV Action
05.15 "Твърде лично" - сериал, с.2
еп.6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Роботи под прикритие" сериал, с.4 еп.7 - 10
08.00 "Твърде лично" - сериал, с.2
еп.6
09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5
еп.8
10.00 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.21
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.1
12.00 "Да Знаеш Как" (2021) /п./ предаване за ремонти и обзавеждане, еп.14
12.30 "Умирай трудно 3" - екшън, трилър (САЩ, 1995), режисьор Джон
Мактиърнън, в ролите: Брус Уилис, Самюъл Джаксън, Джереми
Айрънс, Греъм Грийн, Колийн
Кемп, Сам Филипс и др.
15.00 "Твърде лично" - сериал, с.2
еп.7
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5
еп.9
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.12
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" сериал, с.5
еп.2
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" - сериал, с.6 еп.22
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и
ред: Специални разследвания" сериал, с.21 еп.10
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Умирай трудно 4.0" - екшън, трилър (САЩ,
Великобритания, 2007), режисьор Лен Уайзман, в ролите:
Брус Уилис, Джъстин Лонг, Тимъти Олифънт, Мери Елизабет
Уинстед, Маги Кю, Клиф Къртис
и др.
00.30 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.21 еп.10
01.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.2
02.30 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.22
03.30 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.12
04.30 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.9

bTV COMEDY
05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.43
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "На гости на третата планета" /
п./ - сериал
10.00 "Щъркелчето Ричард" - анимация, приключенски (Германия,
Белгия, Люксембург, Норвегия,
2017), режисьори Реза Мемари
и Тоби Генкел
12.00 "Приятели" /п./ - сериал

Горещо
Днес сутринта ще бъде прохладно за най-горещият период
на лятото. Температурите ще бъдат от около 12 до 16 градуса в
повечето места. През деня ще има купести облаци, но с малка
вероятност за превалявания. Дневните температури ще бъдат
от 26 до 32 градуса. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб, от
изток.
В петък времето ще остане почти без промяна. Температурите ще се повишат с градус-два.
В събота дневните стойности ще са от 28 до 33 градуса.
Около и след обяд на места в западните райони и главно около
планините ще превали и прегърми.
В неделя ще остане почти без валежи, а температурите ще
се повишат още малко и ще бъдат от 29 до 34, на югозапад до
35 градуса.
В понеделник горещото време се завръща с температури
след обяд до 33-37 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Обратно в играта" - драма,
спортен (САЩ, 2012), режисьор Робърт Лоренз, в
ролите: Клинт Истууд, Ейми Адамс, Джон
Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър и др.

13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "На гости на третата планета" /
п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.10 е п . 7 ,
8
19.00 "Преспав" - сериал, еп.13
19.30 Премиера: "Новите съседи" - сериал, с.12 еп.13
21.00 "Столичани в повече" - сериал,
с.13 еп.3
22.00 "На гости на третата планета" сериал, еп.49, 50
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.10
еп.20, 21
00.00 "Музата" - комедия (САЩ, 1999),
режисьор Албърт Брукс, в ролите: Албърт Брукс, Шарън Стоун,
Анди Макдауъл, Джеф Бриджис,
Сибил Шепърд, Лоренцо Ламас,
Дженифър Тили и др.
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3
еп.5, 6
08.00 "Прецаканите" - екшън, криминален, приключенски (САЩ,
Франция, 2010), режисьор Силван Уайт, в ролите: Идрис Елба,
Зоуи Салдана, Джефри Дийн Морган, Крис Евънс, Оскар Хайнада,
Джейсън Патрик и др.
10.00 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.7, 8
12.00 "Виктор Франкенщайн" - хорър,
драма (САЩ, Великобритания,
2015), режисьор Пол Макгуигън,
в ролите: Даниел Радклиф,
Джеймс Макавой, Джесика Финдли, Андрю Скот, Луиз Бриъли,
Марк Гейтис, Фреди Фокс, Даниел Мейз и др.
14.15 "Нападение над участък 13" екшън, криминален, трилър (САЩ,
Франция, 2005), режисьор ЖанФрансоа Рише, в ролите: Итън
Хоук, Лорънс Фишбърн, Гейбриъл Бърн, Мария Бело, Дрей де
Матео, Джон Легуизамо, Брайън
Денехи и др.
16.30 "Убийство по учебник" - криминален, трилър (САЩ, 2002), режисьор: Барбет Шрьодер, в ролите: Сандра Бълок, Бен Чаплин,
Райън Гослинг, Майкъл Пит, Агнес Брукнър, Крис Пен и др.
19.00 "Великата стена" - фентъзи, трилър, мистъри (САЩ, Китай, 2016),
режисьор Джан Имоу, в ролите:
Мат Деймън, Уилем Дефо, Педро
Паскал, Анди Лау, Джин Тян,
Нуман Ачар, Хан Лу, Кени Лин и
др.
21.00 "Обратно в играта" - драма, спортен (САЩ, 2012), режисьор Робърт Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс, Джон Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър и др.
23.30 "Краят на смяната" - екшън,
криминален (САЩ, 2012), режисьор Дейвид Ейър, в ролите:
Джейк Джиленхол, Майкъл Пеня, Ана Кендрик, Натали Мартинес и др. [16+]
01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3
еп.7, 8
03.45 "В долината на насилието" -

уестърн, екшън, трилър (САЩ,
2016), режисьор Тай Уест, в
ролите: Итън Хоук, Джон Траволта, Таиса Фармига, Карън
Гилън, Джеймс Рансън и др.
[14+]
Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/
06.00 "Черният списък" - сериал, сезон 3 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Пътят на честта" - сериал, сезон
1
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Ню Амстердам" - сериал, сезон
2
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 3
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Не ме оставяй" - сериен филм

Êèíî Íîâà
06.15 "Двестагодишен човек" - фантастика с уч. на Робин Уилямс,
Сам Нийл, Ембет Дейвидс, Оливър Плат и др. /п/
08.50 "Слънце в полунощ" - романтична драма с уч. на Скот Спиър,
Бела Торн, Патрик Шварценегер,
Роб Ригъл, Куин Шепърд и др. /
п/
11.00 "Коледа в сърцата" - романтична
драма с уч. на Емили Улеруп,
Кристофър Полаха, Кристъл Лоу,
Никълъс Карела, Шарън Лорънс
и др. /п/
13.00 "В кадър"
13.30 "Сватбен марш: Любовта до теб"
- романтичен филм с уч. на Джак
Уагнър, Джоузи Бисе, Тара Уилсън, Сара Грей и др. /п/
15.15 Игрален филм /п/
17.20 "Rogue One: История от Междузвездни войни" - приключенски
екшън с уч. на Фелисити Джоунс, Диего Луна, Алън Тъдик,
Дони Йен, Форест Уитакър, Мадс
Микелсън и др.
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 11
21.00 "Когато си в Рим" - романтична
комедия с уч. на Кристен Бел,
Джош Дюамел, Дани Де Вито,
Анджелика Хюстън, Уил Арнет,
Джон Хедър и др.
22.45 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 11 /п/
23.40 "Възражение по съвест" - биографичен филм с уч. на Андрю
Гарфийлд, Сам Уъртингтън, Люк
Брейси, Винс Вон, Тереза Палмър, Хюго Уивинг, Рейчъл Грифитс, Ричард Роксбърг, Матю
Нейбъл и др. /п/

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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"Àïîëîíèÿ 2021"
ñòàðòèðà
íà 30 àâãóñò
â Ñîçîïîë
Откриването на
Фестивала "Аполония"
ще бъде на 30 август
с концерт на Камерен
ансамбъл Софийски
солисти. В програмата на 37-ото издание
на Празниците на
изкуствата "Аполония"
ще се включат едни
от най-успешните
съвременни поп и рок
музиканти, като група
"Фондацията", Поли
Генова, Стефан Вълдобрев и "Обичайните
заподозрени". Почитателите на киното ще
гледат "Голата истина
за група Жигули" на
режисьора Виктор
Божинов, "Уроци по
немски" на Павел
Веснаков, "Февруари"
с режисьор Камен
Калев, "Късата Клечка" на Димитър Петков. Валери Йорданов
гостува с трагикомичния моноспектакъл на
"Караконджул", по
разказа "Дервишово
семе" на Николай
Хайтов. ç
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Àðò ãàëåðèÿ "Ëàðãî" ïðåäñòàâÿ
Àëåêñàíäúð Äèìèòðîâ - "Ïåñåí
íà ñàëàìàíäúð"
Изложба живопис със
специалното участие на
Симеон Димитров се
открива днес и ще продължи до 10 август. Самостоятелната изложба е на
любим автор на галерията пловдивския художник
Александър Димитров. В
експозицията "Песен на
саламандър" специално
участие имат и няколко
живописни творби на
неговия баща Симеон
Димитров.
Александър е редовен
участник в сборните експозиции на галерията, има
три самостоятелни изложби
в "Ларго" и една съвместна
с друг пловдивски художник
и негов добър приятел Юлий Шумарев. През 2015
година той се представи
във Варна с проекта "Споделени пространства" съвместна изява с пловдивската цигуларка Даниела
Щерева. През 2018 година
Александър бе отличен с
приза "Художник на десети-

летието на Галерия "Ларго"
2008-2018" на празненството
по повод 10-та годишнината
на галерията.
В изложбата са включени само нови творби на
пловдивчанина, специално
рисувани за пространството на галерия "Ларго". В
картините ще видим раз-

познаваем стил, типичния
за него колорит, познати
мотиви и елементи. Отново
ще има картини, преливащи от сложност в колорита, композицията и изпълнението. Отново ще открием любимите му сюжети с
птици, които за твореца
като че ли са връзката ни

На 23 юли от 21.00 ч. "БонБон мюзик" ще представи на
крепостта "Царевец" във Велико Търново, мюзикъла "Пепеляшка" - нов оригинален
спектакъл създаден от български автори, който се изпълнява само от деца. Любимата на малки и големи
приказка за Пепеляшка ще
оживее в нова форма, за да
покаже на децата колко голяма е силата на изкуството, да чувстват и преживяват света по един по-дълбок
и цветен начин.
Спектакълът е второто заглавие от "Сцена на вековете
- Поглед към бъдещето", специална нова програма на
летния фестивал, насочена

към детската и младежка аудитория.
В "Пепеляшка" колоритният режисьорът Бисерка Колевска, носител на множество международни награди,

успява да погъделичка детското в душата на всеки зрител. Музиката е на Борислава Танева, с която "Бон-Бон"
работи от създаването си,
аранжирана и оркестрирана-

та от Румен Бояджиев-син и
програмирана от Виктор Стоянов, украсена от богати вокални аранжименти на Яна
Балева и Елизабет Нешева
в LaTiDA records. Текстовете
са на Цветомира Цонева.
Основен акцент в "Пепеляшка" е брилянтната хореография на Жасмина Стоянова (танцово студио "Пумпал"), а за преобразяването
на децата актьори в приказни герои отговаря художникът на костюмите Адрияна
Найденова.
Мюзикълът ще бъде под
вълшебния съпровод на
ClassicArt String Quartet и Зара Кушева - виолончело, и
Сара Чакърова - ударни. ç

Òåîäîñèé Ñïàñîâ ùå ñâèðè â òðåòèÿ ôåñòèâàë Jam On The River
Теодосий Спасов e сред
участниците в третия фестивал Jam On The River на
7 и 8 август в троянското
село Дебнево.
"Идеята на този културен
форум е да даде възможност както на публиката, така и на участниците да се
насладят на свободата, изразена чрез магията, наречена музика. Пред кулисите на прекрасния Троянски балкан предстоят срещи с хора на изкуството
от Европа. Ще музицираме, импровизираме и експериментираме заедно",
разказва Вероника Тодорова.

Тя е акордеонист, вдъхновител и организатор на
Jam On The Rive, изявявала се на сцената на едни
от най-престижните международни и световни музикални конкурси и фестивали в Германия, Италия, Австрия, Холандия, Норвегия,
Румъния.
Освен нея в Дебнево ще
се изявят GloBalKan - Недялко Недялков (кавал), Петър Миланов (китара), Владимир Кърпаров (саксофон)
и Стоян Янкулов - Стунджи
(ударни). Ще свири и Ангел
Димитров - виртуозен китарист и солист в Радиооркестъра за народна музи-

ка. Рок група "Перун" от
Перник - изпълнява хардрок
и хевиметъл.
Гости от чужбина са
Кристофър Херман - виол о н ч е л и с т, д о ц е н т в

Kronberg Academy, Матиас
Дьорзам - саксофонист, известен в Европа. Художничката Стела Коста от арт работилницата Stella Costa град Епщайн, Германия. ç

:

"Áîí-Áîí ìþçèê" ïðåäñòàâÿò ñâîÿ ìþçèêúë "Ïåïåëÿøêà" íà "Öàðåâåö"

с един невидим свят, в
който живеят душите на
любимите ни хора. В
новите творби обаче има
различни моменти и това е
съвсем естествено за
всеки добър художник непрекъсната вътрешна
потребност да се развива
и променя. ç

Íàêðàòêî

Софийската филхармония
с концерт и изложба
в Квадрат 500
Началото е днес от 18.30 ч. с
концерта на вокалния състав
"Славяни", наречен с романтичното име "Любовен калейдоскоп". В програмата са
включени творби от Сергей
Рахманинов, Георги Златев Черкин, Кристиян Бояджиев,
Александър Бръзицов. На 5
август квартет "Флаутисимо" и
арфистката Весела Тричкова
ще свирят романтични творби
на Лео Делиб, Ектор Берлиоз,
Румен Бояджиев-син. На 12
август ще звучи концерта
"Нежна е нощта" на Иван
Пенчев и Деница Димитрова.

Човекът рисунка - проф.
Илия Бешков, 120 години
от рождението му
На 23 юли от 11.00 ч.
Регионалната библиотека "Хр.
Смирненски" - Плевен представя изложба, посветена на
120 години от рождението на
проф. Илия Бешков. Големият
български художник е роден
на 24 юли 1901 г. в Долни
Дъбник. На откриването ще
бъде излъчен и документален
филм за проф. Илия Бешков "Човекът, който се превърна в
рисунка". Илия Бешков (1901
- 1958) е един от найзабележителните български
творци от първата половина
на 20 век. Работи основно в
областта на визуалните
изкуства - живопис и графика,
като писател и педагог.
Известни негови работи са
карикатури и илюстрации.

