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Âñè÷êè ïåíñèîíåðè ñ
12,5% óâåëè÷åíèå íà
ïàðèòå çà ñòàðîñò

Брой 140 (7741) Год. XXXII
"Няма да има нито един пенсионер,
който да не получи 12,5% увеличение
на пенсията. Това ще доведе и до нарастване на минималната пенсия с
13,3%. Социалната пенсия за старост
става 170 лева, а беше 148,71 лева",
обяви по БНР служебният вицепремиер

70 ст. web:zemia-news.bg

и социален министър Гълъб Донев.
"Справедливият вариант е преизчислението, а парите за него са налични в бюджета. За тази и за следващата година сме направили разчетите с финансовия министър, които гарантират изплащането на пенсиите." ç
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íàíåñå óäàð
íà âñåêè
ïðîòèâíèê

Русия непрекъснато и
успешно усъвършенства
въоръжението на
Военноморския си
флот и е в състояние
да открие всякакъв
противник и ако се
наложи, да му нанесе
необратим удар. Това
заяви президентът на
Руската федерация
Владимир Путин преди
началото на главния
военноморски парад
на страната. Той
подчерта, че сега
руският военноморски
флот има всичко
необходимо, за да
гарантира защита на
родината и националните интереси.
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ñ ïîáåäè

Две български състезателки - Стойка Кръстева и
Полина Трифонова, стартираха с победи участието си
в Олимпийските игри в
Токио 2020. В турнира по
бокс Кръстева постигна
успех срещу Ти Там Нгуен в
кат. до 51 кг след трудна
победа с 3-2 съдийски
гласа. Трифонова постигна
първа олимпийска победа
в тениса на маса след 33
години. 29-годишната ни
състезателка отстрани в
квалификациите шампионката на Африка от 2010
година Сара Анфу (Камерун) с 4:1. Тя е третата
представителка на родината ни в тениса на маса на
Олимпийски игри след
Мариано Луков в Сеул
през 1988 година и
Даниела Гергелчева в
Барселона през
1992 година.
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Ðàäåâ

с рекорден
рейтинг

64% îäîáðÿâàò äúðæàâíèÿ ãëàâà, 58%
ñà çàä ñëóæåáíèÿ êàáèíåò

Ë

ичното доверие в Румен Радев е 64,3%,
а недоверието е 22,2%. 12,5% се колебаят, а само 1% не са чували за Румен
Радев. Това става ясно от актуалното
изследване на "Галъп". Основните (и
почти единствени) опоненти на Радев
са привържениците на ГЕРБ. Доверието в Радев в последните месеци на
практика расте - вероятно причината
са именно действията на служебния
кабинет. Така Радев запазва мястото си
на най-харесвана фигура в българския
политически процес и на единствена
фигура с положителен рейтинг, т. е.
доверие, надвишаващо недоверието.

Общата оценка на служебния кабинет е положителна. 58,9% го одобряват,
а едва 28,8% не го одобряват. Одобрението преобладава при всички изследвани обществени слоеве, с изключение
на привържениците на ГЕРБ. На
традиционния за "Галъп интернешънъл
болкан" въпрос накъде върви България
през последните месеци спадат негативните отговори и започват да се връщат
на нивата преди коронавируса и политическата криза в страната. Сега 26,3%
казват, че страната върви към подобро, а през 2020 г. този дял бе
около 16%. ç

България
има своя
първи медал
от Олимпийските игри
в Токио.
Извоюва го
състезателката ни по
спортна
стрелба
Антоанета
Костадинова,
която
спечели
сребро в
дисциплината 10 метра
въздушен
пистолет.
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ÁÑÏ ïðîäúëæàâà äèàëîãà ñ ÈÒÍ
Националният съвет на БСП на следващо заседание ще дискутира внесен от "Има
такъв народ" поименен
състав и приоритети на
правителство. "Тогава
ще съберем отново Националния съвет и ще
дадем окончателното си
мнение. Дотогава имаме мандат да продължим разговорите и да
ги разширим с другите
две партии."

Èìà îáùî
ìíåíèå
áîëíèöèòå äà
íå ñà òúðãîâñêè
äðóæåñòâà,
îáÿâè Êîðíåëèÿ
Íèíîâà

Това каза лидерът
на БСП Корнелия Нинова по време на брифинг в централата на
п а р т и я т а, п р е да де
Агенция "Фокус".
Тя посочи, че от
"БСП за България" ще
положат усилия за съставяне на редовен кабинет и работещ парламент.
Корнелия Нинова
изрази увереност, че
БСП ще успее да за-

щити приоритетите си
в 46-ото народно събрание.
Сред общите виждания с ИТН Нинова посочи мисията болниците да не са търговски
дружества, преразглеждане на принципа парите да следват ученика и преизчислението
на пенсиите, макар
БСП и ИТН да имат
различия как това да се
случи.
<3

Âúçìîæíà ëè
å äåìîêðàöèÿ
òàì, êúäåòî
èìà îìðàçà?
дин американски
турист попитал
един английски
градинар какво
трябва да направи, за
да има като неговата
трева пред своята
голяма къща в Америка.
- О, това е много
лесно - поливаш и
косиш, пак поливаш и
пак косиш…
- И докога така? попитал американецът.
- Е - отвърнал
градинарят, - не дълго,
стотина години…
Нещо като английската трева е и демокрацията. На нея също й
трябват не години, а
векове. Затова по нея
можем точно да измерим възрастта и найвече цивилизацията на
една държава.
Прав ли беше Иван
Хаджийски, като написа
такива силни страници
за българските демократични традиции, или
дядо Петко Рачов беше
голям грешник, когато
произнесе почти обратното: "Не сме народ, не
сме народ, а мърша…"
Изглежда, всяко
време си има готов и
удобен отговор кое е
демократично и кое не
е. Сигурни са обаче три
неща, свързани с
българската демокрация.
Първото - че щом за
една английска трева е
нужен век, то и за
българската демокрация
ще е нужен поне
толкова.
Второто - демокрацията в България се
проявява по начина, по
който действа властта. В
предизборната борба
българинът се проявява
като най-великия
демократ на Земята. И
също така, когато загуби
властта. Тогава той
отново е пръв на
финала…
Третото. Докато
държи властта, българският политик нито
помни, нито иска да си
спомня какво е обещавал, преди да я добара,
нито мисли какво ще
говори, когато я изгуби. Ако сте забелязали,
българинът не взима
поука от миналото и
много малко мисли
какво ще стане, когато
вече няма да е на
<2
власт.
Проф. Марко
СЕМОВ
11.11.1991 г.
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Ðàäåâ: Ùå âðú÷à ìàíäàòà çà ñúñòàâÿíå
íà ïðàâèòåëñòâî, êîãàòî ïàðòèèòå
ãàðàíòèðàò ðåçóëòàò
Ïðåçèäåíòúò ó÷àñòâà â öåðåìîíèÿòà ïî âðú÷âàíå íà äèïëîìèòå
íà êóðñàíòèòå îò ÍÂÓ "Âàñèë Ëåâñêè"
Ще връча мандата за
съставяне на правителство,
когато партиите гарантират,
че са постигнали резултат,
заяви преди ден президентът Румен Радев, предаде
Агенция "Фокус". Той ги
призова да следват посоката, която българите са
задали по площадите
миналата година.
За изкореняване на
порочния управленски
модел, за борба с корупцията, за борба с неравенствата, повишаването на доходите, пенсиите и създаване на
по-добри условия за здравеопазване и образование.
Трябва партиите да дадат
ясна гаранция, че няма да
се отклонят от тази посока
и ще построят такова
правителство, обединено от
приоритети и цели, които да
са в интерес на българските
граждани, уточни Радев.
Държавният глава коментира и решението на ВСС да
остави без разглеждане

искането за отстраняване на
Иван Гешев от поста главен
прокурор. Според Радев
мотивите на служебните
министри Янаки Стоилов и
Бойко Рашков са били в
защита на върховенството
на правото. Решението на
ВСС беше в защита на
статуквото, което отдавна е
отхвърлено от българските
граждани. Това показва, че
дълбоката реформа в съдебната система е неизбежна.
Тя трябва да гарантира
отчетност и отговорност на
главния прокурор и истинска независимост в съдебната система. Това означава,
че възможно най-бързо
трябва да дадем шанс на
почтените, способните
български прокурори и
магистрати да започнат
реална борба с корупцията
и задкулисието, допълни
президентът. Във Велико
Търново президентът и
върховен главнокомандващ
на Въоръжените сили Румен

143-тият випуск на Националния военен университет "Васил Левски"
получи лейтенантските си пагони на тържествена церемония пред крепостта Царевец във Велико Търново. Президентът и върховен главнокомандващ
Румен Радев връчи офицерската сабя на първенеца на випуска.

Радев участва в тържествената церемония по връчване
на дипломите на курсантите
от випуск 143-ти "Георги
Стойков Раковски" на
Националния военен университет "Васил Левски".
Държавният глава прие
почетния строй, след което
връчи пагоните, дипломата
и наградата на първенеца

на випуска. Първо офицерско звание получиха 121
курсанти от Националния
военен университет "Васил
Левски", които са се обучавали в 13 военни специализации, и бяха произведени
в чин лейтенант с две
дипломи за бакалавърски
специалности - военна и
гражданска. ç

Êàðàäàéú: Áåçóñëîâíà ïîäêðåïà îò íàøà ñòðàíà íÿìà äà èìà, íå ïðåäëàãàìå ìèíèñòðè
Имаме едно неотменимо условие - възстановяване на демокрацията, връщане на нормалността в политиката и в парламента,
заяви лидерът на ДПС Мустафа
Карадайъ след разговорите с "Има
такъв народ".
Няма да предлагаме министри, но персоналният състав на кабинета е от значение, подчертава
лидерът на ДПС, цитиран от Епицентър. От ДПС декларираха и
пред президента Радев готовност
да подкрепят правителство на
промяната. Условието им обаче
остава същото - пред тях да бъде
представена ясна програма за управление. Ръководството на пар-

ламентарната група, начело с
председателя Мустафа Карадайъ,
се срещна с президента на консултация за съставянето на редовен кабинет. От ДПС не скриха
оптимизма си, основан на това,
че в Народното събрание "има основа за диалог".Чухме идеите на
ИТН за техните приоритети, повече от идеите им съвпадат с нашите. Имаме и различия, но ние
от наша страна заявихме, че безусловна подкрепа няма, подчерта председателят на ДПС. Едно
неотменимо условие посочихме възстановяване на нормалността
в политиката и демокрацията, което означава Народното събрание

да заеме мястото си според Конституцията, а държавният апарат
да не се ползва като бухалка срещу гражданите и бизнеса, а да
работи в услуга на хората и да
създава добър бизнес климат,
уточни той. Повечето от идеите
на ДПС и ИТН съвпадат. От наша
страна заявихме, че безусловна
подкрепа няма. Държавният апарат да функционира, съгласно
Конституцията и законите на страната, в услуга на хората и за създаване на добра бизнес среда,
добър бизнес климат. Това ни беше условието, от което няма как
да се откажем, за да има каквато
и да е подкрепа. Заявихме също,

Íèíîâà ïðåä ïðåçèäåíòà: Ùå ðàçãîâàðÿìå ñ ÈÒÍ, íî
ïðè íóæäà ñìå ãîòîâè äà ïîëó÷èì òðåòèÿ ìàíäàò
Конфигурацията в парламента посочи, че именно от БСП зависи постигането на стабилно управляващо мнозинство, заяви президентът Радев в
началото на консултациите с левицата преди връчването на мандат за съставянето на правителство.
Предстои да работим усилено върху това, което вие
винаги сте заявявали разграждане на порочния
управленски модел, премахването на корупцията,
решаването на социалните проблеми сред българските граждани. За да се
получи всичко това е нужно ефективно и отговорно
правителство, което да събере широка парламентарна подкрепа, обърна се
държавният глава към Корнелия Нинова. От своя
страна тя информира президента, че левицата ще

води разговори с ИТН, но
също така има готовност
и за свое правителство.
Ако не се стигне до реализация на първи и втори
мандат, ние имаме политическо решение. Затова,
ако решите, че трябва да
ни връчите третия мандат
да съставим кабинет, ние
ще го вземем, заяви лидерът на БСП.
Президентът обърна
внимание, че левицата би
могла да намери доста допирни точки с "Има такъв
народ", особено по социалните теми като увеличение на пенсиите, доходите на българите, живота на
младите и децата. Хиляди
български граждани, гласувайки за вас ви възложиха надеждите си за една по-сигурна и солидарна България. И сега те се
надяват вие да отстоите
техните приоритети и нуж-

ди именно в този диалог.
Знаем какви ще са последствията ако отново отидем на предсрочни избори. Тази опция нека да оставим на заден план, целта е съставяне на правителство, призова държавният глава. Нинова увери
президента, че БСП ще се
опита да намери диалог с
партията на Слави Трифонов. БСП категорично няма да отстъпи обаче по теми като приватизацията на
ББР и концесиите на магистралите, заяви Нинова
след края на разговорите
в Президентството. Лидерът на БСП даде ясно да
се разбере, че освен за политики, те ще очакват от
ИТН да разговарят и за конкретни личности, които те
ще предложат за премиер
и членове на правителството, коментира "Дарик радио". ç

че персоналният състав на кабинета също за нас е от значение.
Категорично заявихме, че ние няма и не държим да предлагаме
министри, бяха точните думи на
Мустафа Карадайъ. И още едно
нещо обсъдихме - че персоналният състав на кабинета е от значение, но ние категорично няма
да предлагаме министри, увери
Карадайъ в заключение пред медиите. Не сме искали подкрепа
от ДПС, просто си изложихме приоритетите си пред тях, каза от
своя страна председателят на ПГ
на "Има такъв народ" Тошко Йорданов. ИТН са заявили, че министрите са тяхна отговорност. ç

Âúçìîæíà ëè
å äåìîêðàöèÿ
òàì, êúäåòî
èìà îìðàçà?
От стр. 1
Може би тук някъде между плюсовете на
миналото и бъдещето,
трябва да търсим и
истината за българската
политическа демагогия.
Когато най-много се
говори за нея, значи наймалко я има…
Гледам с подострено
око към всеки, който
прекалено се натиска да
мине за демократ, към
всяка дума на нов политик, който е заспал с
едни, а е осъмнал с
други, непоклатими
представи за демокрация
- всеки да смята за
демократично онова,
което е скроено според
собствената му шапка,
което отговаря на знанията, които е получил в
отделенията.
Така се получава
демокрация - насилие.
Или ще мислиш каквото
мисля аз, или не си
демократ. А демокрация с
показалец напред не се
прави. Защото пръстът,
размахан или насочен, е
закана. А заканата е
предупреждение за
страх. Демокрация и
страх заедно не вървят. А
дали е възможна демокрация там, където има
омраза?
И така, отново въпросителни. Новото време
поставя стари въпроси.
Зная само, че сме безкрайно жадни този отговор
да е коренно различен от
всичките ни доморасли
или вносни болшевишки
представи за демокрация,
които моето поколение
твърде добре позна.

Õðèñòî Èâàíîâ: Åäíà íåäåôèíèðàíà ïîäêðåïà ìîæå
äà ñå ïðåâúðíå â ìúòíà âîäà
Има шанс да излъчим правителство.
Държавният глава има волята да се
извърши дълбока промяна за модернизация на България. Една недефинирана подкрепа може да се превърне в мътна вода
и т. н. Формулата на парламентарната конфигурация трябва да се даде от партията
мандатоносител. Ние сме готови за разговори и да им помогнем, заяви съпредседателят на "Демократична България"
Христо Иванов, предаде Новини.бг. Няма
да отстъпим от това българската политика да се пребори с корупцията. Трябва да

се освободим от този бич. Може би е
време вече ситуацията, когато да вярваме на честните думи, да се върне, каза
той. Не смятаме да обсъждаме персони и
да правим номинации. В началото сме на
преговорния процес, изтъкна Иванов. Нашата цел е да се разберем по ключови
теми и да излъчим правителство. Една недефинирана подкрепа може да се превърне в мътна вода, стана ясно от думите
му. Ако излъчим едно силно реформаторско правителство, няма причина да не изкараме пълен мандат, смята той. ç

Ìàÿ Ìàíîëîâà: ×àñò îò èäåèòå, çàä êîèòî
ñòîè ÈÒÍ, íå ñà íà äíåâåí ðåä
Ние възприехме призива на президента "Мутри,
вън!" като слоган и наименование на нашата коалиция. Сега видяхме, че мутрите са добре окопани по
всички етажи на властта. Това е процес и с "Ние идваме!" искаме да кажем, че
всеки опит за подмяна ще
ни изведе обратно на пло-

щада, заяви в студиото на
"Нова телевизия" лидерът на
"Изправи се БГ! Ние идваме!" Мая Манолова. Ние няма да правим компромиси
с желанията и надеждите на
хората. В качеството си на
омбудсман аз съм работила много с екипа на Слави
Трифонов. Подкрепихме и
заедно каузата на майките

на деца с увреждания. Ние
си имаме доверие и не се
познаваме от вчера, добави тя. Част от идеите, зад
които стоят от "Има такъв
народ" обаче, не са на дневен ред към този момент.
Ние сме единни по отношение на необходимостта
от законодателни промени
в правосъдието. ç
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Èñêàìå äà ãàðàíòèðàìå
ñèãóðíîñò íà ãðàæäàíèòå è
ñòàáèëíîñò çà Áúëãàðèÿ ñ ðåäîâåí
êàáèíåò è ðàáîòåù ïàðëàìåíò
Националният съвет на
следващо заседание, след
като контактната група
внесе резултатите от
преговорите и напредъка
по тях и след като "Има
такъв народ" представи
своето виждане за поименен състав на правителството и неговите приоритети, ще се съберем отново
и ще дадем окончателното
си мнение и позиция.
Дотогава имаме мандат да
продължим разговорите и
да ги разширим с другите
две партии. Това каза
лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на
брифинг в централата на
партията, предаде "Фокус". В контактната група
за преговори с ИТН
влизат Корнелия Нинова,
Ирена Анастасова, Атанас
Зафиров, Кристиан Вигенин и Христо Проданов.
Тя посочи, че от "БСП за
България" ще положат
усилия за съставяне на
редовен кабинет и работещ парламент. "В разширен състав на парламентарната група Националният съвет и коалиционните партньори от коалиция
"БСП за България" със 120
гласа "за" и един "против",
без "въздържали се"
взехме няколко решения.
Обявяваме се, че искаме
да гарантираме сигурност
на гражданите и стабилност за България и ще
положим усилия за съставяне на редовен кабинет
и работещ парламент.
Нашата цел е парламентът
и правителството да
довършват пълното разграждане на досегашния
модел на управление.
Имаме пет приоритета,

които залагаме в политиките по съставяне на
правителство. Първият е
социалната политика и
политиката по качество на
живот, която включва
борба с неравенството и
бедността, увеличаване на
доходите, в това число
преизчисляване на пенсиите, и политика за младите и работещите хора.
Вторият приоритет е
здравеопазването, реформа в здравеопазването,
която да гарантира достъпно и качествено здравеопазване и да изпълни
конституционното условие
за достъп до безплатно
здравеопазване на българските граждани. Третият приоритет е образование, наука и култура.
Четвъртият е бора с
корупцията и качествена
съдебна реформа. Петият
- възстановяване на
икономиката", каза още
Нинова. "Има две теми
според решението на
Националния съвет, които
ние не приемаме от това,
което е заявено досега
или се коментира. Едната
е налагане на либерален
модел на управление на
оттегляне на държавата
като основен регулатор и
собственик на активи,
които са от ключово
значение за националната
сигурност на страната и
за хората - в частност
приватизацията на ББР,
концесиониране на пътища и т. н. Заявяваме
желанието си Република
Северна Македония да
стане член на Европейския съюз, но препотвърждаваме позицията си, че
това не трябва да става

за сметка на българския
национален интерес и
българската история",
посочи тя. "Националният
съвет реши следното:
дава мандат на групата за
контакти да продължи
преговорите с "Има такъв
народ". Дава мандат да
бъдат поканени на разговори и организирани
срещи с другите две
партии - "Демократична
България" и "Изправи се
БГ! Ние идваме!".
Сред общите виждания
с "Има такъв народ"
Корнелия Нинова посочи
мисията болниците да не
са търговски дружества.
"Също смятат, че принципът парите да следват
ученика трябва да бъде
преразгледан, както и да
се намали броят на учебниците. Имаме общо
разбиране за преизчисляване на пенсиите, че
трябва да се случи. За
това как да стане имаме
различия - дали да е със
средно осигурителен

Ðóìåí Îâ÷àðîâ ïðîòèâ îïèòè çà ïðåâðàò â ÁÑÏ:

Ïàðòèÿòà ñòàíà æåðòâà íà ïîëèòè÷åñêî ïèðàòñòâî
"Въпросът е защо загубихме изборите, когато трябваше да ги спечелим. Защото бяхме единствената партия, която в последните 5
години активно и по всякакъв начин се бореше с ГЕРБ, с Бойко Борисов, с модела "Борисов", с паралелната държава, с модела на задкулисието. И когато на вътрешно
партийния избор преди по-малко
от година Корнелия Нинова бе избрана с огромно мнозинство тогава избрахме не лице, а политика и
то точно тази, за която говори", коментира Румен Овчаров по bTV. Той
допълни: "Моят отговор е следният: Има един термин - рейдърство,
пиратство. Насилствено превземане на организация или фирма. В

България има политически пирати.
След като не успяха да превземат
БСП през вътрешнопартийните избори, те преминаха към изземване основните активи на БСП - основна опозиционна сила, основна
алтернатива, основна опозиция на
ГЕРБ. Това не се случва без информатори, простичко казано предатели. Например преди година един наш евродепутат откри, че
БСП и Корнелия не се борят с корупцията. Малко по-късно, че БСП
се е договорила с Борисов и ГЕРБ.
Малко още по-късно един наш кмет
каза същото", припомни Овчаров.
"Отровното трио" не чака дълго.
На един от митингите, буквално дни
след Конгреса на БСП, обявиха, че

ще водят преговори с някого си,
но не и с БСП. Слави Трифонов
се разграничи на някакъв трети
имагинерен бряг, от който сега
ще му се наложи да поплува,
за да дойде на брега, на който
е БСП, за да направи правителство. Татяна Дончева и Мая Манолова веднага се обявиха за
лица на промяната", посочи Румен Овчаров.
"Всички бяха доволни. ГЕРБ
се спаси от основния си опонент. Вътрешната опозиция в БСП
сега има възможност да скача и
да вика "оставка". Всички тези
си присвоиха актив, който до
момента нямаха. Големият губещ
се оказа БСП", обяви Овчаров.ç

доход, или с увеличаване
тежестта на една година.
Има на какво да стъпим.
С другите партии имаме
някои съвпадения. Например закриването на
специализираните съд и
прокуратура. Целта на
продължаващите преговори е да видим къде са
съвпаденията, какви
национални приоритети
можем да извадим. Тези
приоритети да бъдат
подчинени на общата цел,
която очертахме - доразграждане на сегашния
модел на управление, и да
се обединим около тази
промяна.
Всеки ще трябва да
направи някакви компромиси", посочи лидерът на
социалистите.
Лидерът на БСП обясни,
че ако се стигне дотам
партията да подкрепи
правителство, то това ще е
на база политики. В такъв
случай - ще може да се
разчита и на гласовете на
левицата в парламента.ç



Ïëåíóìúò íà ÁÑÏ äàäå ìàíäàò çà
ïðîäúëæàâàíå íà ïðåãîâîðèòå ñ ÈÒÍ

Íà òîçè äåí

Събития
 811 г. - В битката при
Върбишкия проход българският хан Крум разгромява войската на византийския император Никифор I, а самият император е убит.
 1529 г. - Испанският
конкистадор Франсиско Писаро получава заповед от краля да открие и завоюва Перу
за испанската корона.
 1730 г. - Императрицата на Русия Анна подписва
указ за изливането на найголямата камбана в света Цар Камбана.
 1788 г. - Британските
колонисти в Австралия основават град Сидни.
 1803 г. - Във Великобритания е открита първата железопътна линия.
 1847 г. - Либерия става първата африканска колония, придобила независимост.
 1956 г. - След като
Световната банка отказва да
финансира строежа на Асуанската язовирна стена, египетският президент Гамал Абдел
Насър обявява национализация на Суецкия канал, с което предизвиква международно недоволство.
 1963 г. - При земетресение в Скопие, Югославия,
загиват 1100 души.
Родени
 1856 г. - Джордж Бърнард Шоу, ирландски драматург, Нобелов лауреат
 1928 г. - Стенли Кубрик, американски режисьор
 1943 г. - Мик Джагър,
британски рок музикант
 1948 г. - Нораир Нурикян, български щангист
Починали
 1936 г. - Марко Тотев,
български общественик
 1952 г. - Ева Перон,
аржентински политик
 1987 г. - Мистер Сенко, български илюзионист

×åñòèò þáèëåé
íà Äàôèíêà Âåëè÷êîâà Áú÷âàðîâà
Скъпа Дафи,
Най-сърдечно те поздравяваме с твоя 85-годишен юбилей! От все сърце ти пожелаваме много
здраве и сили! Бъди все
така енергична, борбена,
отзивчива и човечна!
И още дълги години да
работим заедно, защото
имаме нужда от твоя позитивизъм и другарско отношение!
Прегръщаме те и те целуваме с дълбоко уважение и обич!
Всички твои другари и приятели от БАС и БСП
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Ïîçåìëåíà ðåôîðìà è êðàé íà äèâèÿ
êàïèòàëèçúì ñ íàääàâàíåòî ïðè ðåíòèòå!
Ìîæå äà èçãëåæäà ðåâîëþöèîííî, íî å
èçêëþ÷èòåëíî íàëîæèòåëíî íà òîçè åòàï
îò ðàçâèòèåòî íà çåìåäåëèåòî òå äà ñå
ñëó÷àò, êàçâà ôåðìåðúò Áîðèñëàâ Ïåòêîâ
îò ÿìáîëñêîòî ñåëî Ëåñîâî
В периода след вторите за годината парламентарни избори
обществеността е в голяма неизвестност около съставянето
на бъдещия кабинет. И макар че традиционно фермерите не
демонстрират политическите си пристрастия, Синор.бг реши да
потърси за коментар на събитията Борислав Петков от ямболското село Лесово, който изрази становище по събитията от
последния месец и представи очакванията си за бъдещите
политики в областта на земеделието.
- Г-н Петков, ако партията
победител от изборите на
11 юли - "Има такъв народ",
успее да състави правителство, което да бъде подкрепено
от 46-ия парламент, какви са
очакванията Ви от бъдещия
министър на земеделието?
- Силно се надявам партията
да успее да намери съмишленици и да сформира правителство,
а и в сегашния политически
момент е много важно да се
загърбят определени противоречия в името на стабилността на
страната. Защото при евентуални
трети предсрочни избори има
опасност населението на
страната да бъде силно демотивирано, да не кажа отвратено,
защото не може на всеки три
месеца да ходим на избори,
нали така? Колкото до втората
част от въпроса, смятам, че с
предложението на Пламен
Абровски за министър на
земеделието се прави една
сериозна заявка от страна на
политиците към нас, земеделците. Абровски има не само
дълбоки познания в европейското и националното законодателство, но той е млад човек, който
е необременен със зависимости.
Смятам, че с този си ход "Има
такъв народ" предлага на всички
нас един нов прочит за политиките, които трябва да се прокарат в сектора, и то в период,
когато на ниво Европейския
съюз се правят радикални
промени в подпомагането на
селското стопанство. Всяко ново
нещо е най-малкото предизвикателство и очаквам той да се
справи.
- Според Вас какъв трябва
да бъде първият приоритет
на следващото управление?
- Категорично на първо място
стои въпросът за ред в поземлените отношения. Трябва да се
сложи край на ограничението с
едногодишните споразумения,
подписвани между фермери и
собственици на земеделска
земя. И преди седем години - с
налагането на зелените практики,
и в новото европейско законодателство от нас се иска дългогодишно и устойчиво да ползваме
земята. Е, как с едногодишните
договори фермерите могат да си
осигурят едни и същи парцели за
седем години напред, след като
договорите се подписват година
за година? Навремето тези
споразумения може би бяха

добро решение, но сега трябва
да намерим нова формула - и тя
е свързана с устойчивото
ползване, с опазването на
почвите и с ред други изисквания, които ни предстоят. Затова
е задължително начинът на
сключване на арендните договори да бъде различен и облекчен
- да бъдат премахнати таксите на
рентните договори, за да се
стимулира дългосрочното
ползване.
Време е да премахнем и
другия проблем в поземлените
отношения, свързан с тази луда
конкуренция, бих казал "див
капитализъм", при наддаването в
рентите, който не почива на
никаква икономическа логика.
Трябваше да дойде сушата през
миналата година, за да ударим
спирачка в тази надпревара. За
мен този проблем ще се реши
лесно, дори ако приложим
европейския опит - във Франция
например има минимална рента.
Неслучайно активът "земеделска земя" има специално място
в конституциите на всяка една
държава. И този актив може да
бъде третиран като всяка една
друга вещ, както у нас става
през Закона за задълженията и
договорите. Възмездното
ползване на земята и нейната
цена зависи от това, което ще
бъде произведено върху тази
земя - такава е логиката. И
след като собственикът на
земята притежава особен актив
и това е записано в Конституцията на страната, той трябва
да направи всичко възможно тя
да бъде използвана по предназначението й.
Тази логика пряко рефлектира и върху следващата промяна
в поземлените отношения - а
именно въвеждането на поземлен данък. Рано или късно,
това ще се случи, защото чрез
него се регулират икономическите ползи от този актив. А и
България е единствената
държава в ЕС, в която все още
подобен данък няма.
- Дотук изреждате не
особено популярни мерки,
смятате ли, че ще успеете
ли да ги прокарате?
- Може да изглежда революционно, но е изключително
наложително на този етап от
развитието на земеделието те
да се случат. А е време да се
премине и към етапа на
комасацията на земеделската

земя, но с категоричния
ангажимент за участие и на
държавата. Дали чрез държавна
поземлена банка или с друга
агенция, но е важно тя да
участва активно на пазара на
земеделска земя с основната
задача - да окрупнява терени.
Имаме много аналози - Нидерландия, Франция, една Турция
вземете като страна извън ЕС
как подкрепя комасацията.
Оттам също можем да почерпим много опит.
- Как според Вас ще се
преодолеят онези "дупки" в
законодателството, допуснали схемите със заявяването
на ливади и пасища от хора
без животни?
- Последните месеци стана
модерен изразът "да спрем
течовете". Служебният кабинет
посочи немалко пропуски, по
които ще се работи и в
бъдеще. За мен е много важно
да бъдат изсветлени онези
"земеделски производители",
които стопанисват само ливади
и пасища. Неслучайно слагам
производителите в кавички,
защото тези притежатели на
планински терени се занимават
със земеделие само когато в
началото на август започват
теренните проверки на ливадите и пасищата. За да не бъдат
санкционирани, те започват
едно лудо чистене на храстите
в тези ливади с едни шредери,
при 40-градусова температура.
Именно това е причина и за
огромните пожали в Хасковско
и Ямболско в този период от
годината. Ако това е стимулиране на земеделието, здраве му
кажи!
- Освен уреждането на
поземлените отношения кой
според Вас е вторият основен
приоритет пред новата
власт?
- Безспорно е време да се
осигурят предпоставки за
развитие на средните и малки
семейни ферми, но за реалните
земеделци. От една страна
трябва да се подпомага техният
маркетинг, от друга необходимостта те да създават добавена
стойност - за лек достъп до
пазара. Това е големият проблем
за българските ферми. Защото
големите стопанства ще оцелеят
- дали ще се преструктурират,
дали ще започнат да гледат други
култури - нещата ще се уредят.
Но ако искаме да запазим

качеството и плодородността на
земеделската земя, фермите,
които обработват над 20 хиляди
и 30 хиляди декара задължително трябва да прилагат ротацията
на културите и това трябва да
стане задължително условие.
Колкото до таваните на
плащанията, не искам да ги
коментирам, защото това е
въпрос на диалог и смятам, че
земеделските производители ще
се споразумеят.
Тук обаче дебело искам да
подчертая, че за да има конструктивен разговор с браншовите
организации, е задължително да
се приеме закон. Свидетели сме
на организации от петима души,
от които трима са роднини или
комшии - това е несериозно. И
когато служебният земеделски
министър тръгнал да събира
всички организации, колегиумът
в министерството не можело да
ги побере. Като български
фермери искаме да имаме
представителност в европейската
конфедерация "Копа Коджека, но
в същото време нямаме легитимни браншови организации в
самата държава. Дори в тематичната работна група не знам
колко са представителите.
- Така е, защото предишната власт отряза медиите от
участие в тези групи...А
нашата роля като журналисти е да информираме, нали
така?
- В тази връзка категорично
смятам, че следващата власт е
длъжна да осигури пълна
прозрачност в действията си. Не
е важно какво смяташ да
правиш - излез и дай отчет
какво си направил! Важното е,
че този въпрос кореспондира
пряко и с работата на администрацията. Едно от важните дела,
които се очакват от следващия
кабинет е да въведе преструктуриране на структурите на
министерството на земеделието.
Към момента численият състав
на тези структури надхвърля 20
хиляди чиновници. А земеделските производители са 68 хиляди
души. Тоест на трима земеделски
производители се пада един
държавен служител. А колкото
по-опростена е една процедура,
толкова по-малки са предпоставките за корупционни действия. В
същото време един ръководител
в администрацията ръководи
само трима служители. Това го
няма никъде по света!

И колкото повече агенции,
служби и службички се създават,
толкова по-голяма е административната тежест върху фермерите,
които от своя страна биват
принуждавани да вършат
нетипични административни
дейности. Категорично смятам,
че мястото на земеделския
производител не е да чака на
опашки в службата по земеделие. Всичко трябва да става по
електронен път и ако фермерът
няма умения, той трябва да се
научи. Или пък за тази дейност да
се грижат браншовите организации, които сега се тупат в гърдите
колко членове имали. Тогава си
назначете хора във всяка една
община, които да се занимават с
внасянето на всякакъв вид
заявления и документи на
фермерите, защото такава е
европейската практика. И в
Италия, и във Франция съсловните организации вършат тези
дейности. А ние имаме дори
служба за съвети в земеделието,
която не е ясно с какво се
занимава. Вместо това товарят
фермерите с огромна бумащина.
Не на последно място,
основна задача на следващия
кабинет според мен трябва да
бъде и популяризирането на
кооперирането между фермерите. Дали ще бъде за продажба
на определена стока, или за
производство на продукт, но тези
обединения задължително трябва
да се случат, ако искаме да сме
конкурентни.
- Може ли дадете пример с
вашия регион. На какъв
принцип колегите ви биха
могли да се кооперират?
- Принципът на кооперирането
е според интереса. Със задължителния елемент "кооперирайте
се, за да вземете Х лева", няма
да стане. Примерно, аз съм се
кооперирал с трима колеги от
региона при продажбата на
ечемик. И това стана през
миналата година, когато Ковид
пандемията стана причината да
го направим в търсенето на
пазари. Много по-добре е
няколко фермери да обединят
количествата си в постигане на
по-висока цена. Защото, ако
имаш 5 хиляди тона и ги
продадеш дори с 5 лева поскъпо, това са 25 хил. лева,
което не е малко. Търговците
веднага ще предпочетат поголямата доставка, отколкото да
работят с всеки от нас поотделно. И подобни кооперирания
може да се организират навсякъде, стига да има предпоставки за
това. Затова смятам, че и
държавата би могла да създаде
тези предпоставки.
Интервю на
Екатерина СТОИЛОВА,
Синор.БГ
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Международната рейтингова агенция Fitch
Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг
на България в чуждестранна и местна валута - “BBB”
с положителна перспектива. Въпросната положителната перспектива отразява
понижението на макроикономическите рискове по
линия на COVID-19 и повисоката устойчивост на
икономиката, както и
продължаващия напредък
към еврозоната, се казва в
съобщението на финансовото министерство. Според
Fitch краткосрочните
негативни рискове, свързани с пандемията и несигурността от изборите, до
голяма степен се компенсират от перспективите за
значителни финансови
ресурси от ЕС и ангажираността към поддържането
на макроикономическа и
фискална стабилност.
Рейтингът на страната е
подкрепен от добрата
външна и фискална позиция, надеждната политическа рамка от членството в
ЕС и дългогодишното
функциониране на режима
на паричен съвет. Оценката
е ограничена от потенциалния растеж, поради неблагоприятните демографски
развития, които могат да
повлияят на публичните
финанси в дългосрочен

план. Индикаторите за
управление и ниво на
доход слабо надхвърлят
медианата на държавите
със сходен рейтинг.
Fitch очаква икономическият растеж на България да се ускори до 4,7 %
през 2021 г. спрямо оценката от 3 % през февруари.
Възходящата ревизия
отразява по-доброто от
предвиденото възстановяване на БВП през първото
тримесечие на 2021 г. и
очакваното засилване на
вътрешното търсене и
износа през втората
половина на годината.
Ниският процент на ваксинация в България в сравнение със средното за ЕС
ниво поражда някои отрицателни рискове, свързани
с пандемията, но според
агенцията е малко вероятно властите да въведат построги ограничителни
мерки, които биха повлияли значително на икономическата активност в страната.
В средносрочен план,

инвестициите се очакват да
бъдат водещ фактор за
растежа, доколкото България ще е един от основните бенефициенти от бюджета на ЕС през следващите
години. Анализаторите от
Fitch считат, че значителният размер на средствата
по Механизма за възстановяване и устойчивост
(МВУ) ще подкрепи растежа на икономиката, който
е оценен на 3,9 % през
2022-23 г.
Основните фактори,
които биха могли да доведат до повишаване на
рейтинга, са: напредък към
присъединяването към
еврозоната и подобряване
на потенциала за растеж
на икономиката, водещо до
по-бързо сближаване на
нивата на доходите до това
на държавите с по-висок
рейтинг. Фактори, които
биха могли да доведат до
понижаване на рейтинга,
са: неблагоприятни политически развития, които да
намалят доверието в
икономическото възстано-

вяване; продължително
нарастване на публичния
дълг; материализиране на
условни задължения в
баланса на държавния
бюджет или по-слаби
перспективи за растеж.
През октомври 2020 г.
тогавашният премиер
Бойко Борисов използва
друга оценка за България тази на агенция Moody’s,
която повиши дългосрочния
рейтинг на страната ни в
чуждестранна и местна
валута на Baa1 със стабилна перспектива, за да
изнесе цяло представление. При една от обиколките си с джипката из Родопите, той поседна на пън,
заедно с финансовия
министър Кирил Ананиев и
зам.-регионалния - Николай
Ненков, и започна да им
чете с назидателен тон
доклада на Moody’s, а
сценката бе излъчвана
директно във Фейсбук.
“Нали щяхме да сме фалирали държавата. Ето
такива лъжи говорят,
лъжците говорят! - ядосваше се тогава Борисов Сега, ако това е вярно и
не ме подвеждаш, това
оборва всички умни,
красиви, по-грозни, поглупави...”. А рейтингът на
страната ни продължава да
е добър, дори и след като
вече близо 4 месеца
Борисов не е премиер...ç
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Не е нормално в държава от
Европейския съюз 43% от пенсионерите да са под линията на бедност. За мен тези 50 лева, които
са раздадени на калпак помогнаха на хората, но това нещо трябва да става честно, по законов
начин и устойчиво във времето,
така че наистина да извадим нашите родители от бедността. Това
каза по БНТ министърът на финансите в служебното правителство Асен Василев. "Имаме около
2 млрд. лв. приходи, предвидени
до края на годината. Около 1,6
млрд. идват от допълнителни приходи, които НАП и Агенция "Митници" ще съберат. Как за два месеца дойдоха близо 2 млрд. -

спряхме да проверяваме фризьорските салони, започнахме да проверяваме големите компании и изведнъж хазната взе да се пълни",
обясни той. "Около 400 млн. идват от допълнителни приходи от
Плана за възстановена", добави
Асен Василев.
"Досега е харчено без никакъв контрол, без процедури, без
търгове. Давани са пари буквално на 4-5 фирми, които са били
абонирани за огромни парични
средства. В строителството имаме фирми, които за последните
години са получили директни поръчки за над милиард без търг.
Когато започнахме да затягаме
разходната част, от там също се

появиха резерви, които са възможни за използване", уточни служебният министър на финансите.
"Предлагаме парламентът да ре-

ши за какво да бъдат изхарчени
тези допълнителни 2 млрд. Подготвили сме актуализация на бюджета, в която предлагаме парите да отидат за здравеопазване,
за актуализация на пенсиите и за
подкрепа на бизнеса", отбеляза
той. "В момента фондът за бедствия е изпразнен, но не заради
коронавируса. Дадени са пари за
бедствия от 2011 година. Фондът
за бедствия също го възстановяваме", посочи министърът. "Ако не
си пренастроим електроенергийната система, няма как да градим
каквато и да е икономика. До 10
години токът ни може да е скъп и
може някой друг да ни го спира и
пуска", предупреди Василев.ç

606 êã/äêà ñðåäåí
äîáèâ îò ïøåíèöà
â Äîáðóäæà
606 кг/дка е средният добив от пшеница в Добричка
област, показват данните на
областната земеделска служба. Ожънати са около две трети от засетите през есента 1
200 000 дка. Земеделските
стопани са денонощно на полето. "Времето е жътвено!
Природата е с нас!", коментира Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.
Тя уточни, че добивите от пшеница са от 500 до 800 кг/дка,
като в единични полета стигат до 1 тон.
Добрите резултати до момента вече дават "резултат".
"Веднага ескалираха очакванията за ренти, макар че е
твърде рано за такива изчисления. Все още не сме прибрали пшеницата в цялата област, не сме пожънали останалите култури, за да се коментира. Докато реколтата е
на полето, тя не е наша, за
да пресмятаме. Ето, вижте
какво се случва с колегите във
Врачанско, където имаше бури и паднаха градушки и унищожиха посевите", изтъкна Радостина Жекова. Повече от ясно е, че всеки собственик на
земя ще си получи рента в
зависимост от сключените договори.
Състоянието на пролетните култури в момента е много
добро. "Притеснения имаме за
царевицата, тъй като тя в момента налива зърно и дърпа
вода от почвата", допълни производителката. "Според дългосрочните прогнози за времето в следващите 40 дни няма да има дъжд, а в същото
време температурите ще се
увеличат до 34 градуса. Това
ще се отрази, ще се свият листата на царевицата", разясни
Жекова. По думите й валежи
от 10-20 литра ще бъдат от
съществено значение за тази
култура.
При слънчогледа притеснения няма. Маслодайната култура през това лято е в продължителен цъфтеж и това ще
подпомогне пчеларите, които
имаха изключително тежка и
трудна пролет.ç
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България се смята за привлекателна дестинация от много
инвеститори заради по-ниски
разходи за бизнеса и правителствени стимули за нови инвестиции. Постоянното нарастване
на заплатите, което значително
изпреварва подобряването на
производителността на труда,
може постепенно да доведе до
загуба на конкурентните предим-

ства на страната ни, пише в годишния доклад на Държавния департамент за инвестиционния
климат. България е сред страните с най-евтината работна ръка
в Европейския съюз, с нисък и
фиксиран корпоративен данък и
данък върху доходите.
Чуждестранните инвеститори
обаче остават загрижени за върховенството на правото в стра-

ната. Освен повсеместната корупция, те посочват и други
проблеми пред инвестициите като трудното получаване на разрешителни, непредвидимост заради регулаторни и законови
промени, спорадични опити да
бъдат прекратени дългосрочни
договори, изтъкват от Държавния департамент. Отбелязва се
също, че пандемията от Covid-

19 и наложените ограничения са
засегнали сериозно производството на автомобилни части у
нас, туризма, транспортните услуги и логистиката и авиационния сектор. За разлика от тях IT
секторът е продължил да работи добре.
През 2020 година българското правителство е показало решимост за присъединяване към

Европейския валутен механизъм
(ERM II), но и в най-добрия случай до въвеждането на еврото
ще минат години. Приемането на
европейската валута ще премахне валутния риск и ще помогне
за намаляване на разходите за
трансакции с някои от ключовите европейски търговски партньори, сочи докладът на Държавния
департамент.ç
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Министър Бойко Рашков ще сезира на определено ниво прокурор
срещу главния прокурор.
Това бе новината от
изслушване на министрите Янаки Стоилов и
Бойко Рашков в Народното събрание за искането за предсрочно
освобождаване на главния прокурор Иван
Гешев, което беше оставено без уважение от
Пленума на ВСС. "Материалът за Иван Гешев е
подготвен от мен, той не
е политически документ,
защото е подготвен
преди година, когато не
съм бил член на политически кабинет", каза
Бойко Рашков пред
депутатите. Той уточни,
че Иван Гешев е разгласил СРС, чиято цел беше
конфронтация и притискане на държавния
глава. В тази връзка
министър Бойко Рашков
обяви, че ще сезира на
определено ниво прокурор за изнасянето на
СРС от страна главния
прокурор Иван Гешев.
Бойко Рашков заяви, че
досега нито един прокурор не е проявил кураж
да образува такова
производство, въпреки
че Конституционният съд
е обяснил, че всеки
прокурор у нас има
право да започне такова. Той направи заключение, че

главният прокурор
е досегаем юридически, а фактически
е недосегаем.
В рамките на дебата
думите на Бойко Рашков
за лидера на ГЕРБ предизвикаха напрежение в
пленарната зала. Всичко
започна след думите на
Тома Биков, че Рашков е
бил шеф на Националната следствена служба в
най-мутренските години и
че не се знае какво е
правил там, на което
Рашков му отговори:
"Съжалявам, че по време
на мутренските времена
не се справихме с вашия
лидер, но има време".
Междувременно министърът на правосъдието
проф. Янаки Стоилов
отчете, че предложението
му за освобождаване на
Иван Гешев изпълни
своята роля. "Това не
беше просто един акт, за
да се предизвика дискусия. Нямам илюзии, че
този състав на ВСС би

стигнал до друго решение по същество. Това,
което озадачава и което
аз не приемам, е, че
след като дискусията
засегна всички аспекти
на проблема, най-накрая
тя завърши с произнасяне, че ВСС не е разглеждал това, което е обсъждал 7 часа. Трябва да
има аргументи по допустимостта", каза още
проф. Стоилов.
Според Крум Зарков
от БСП дебатът за главния прокурор идва в
Народното събрание и
депутатите нямат право
да го подминат вече.
Според него вместо
магистратите да се
произнесат и да защитят
главния прокурор Иван
Гешев, ако смятат, че е
правилното положение,
те са се скрили зад
юридически неприемливи формулировки. Той
определи и случилото се
в четвъртък като процедурна хитрина. Мая
Манолова, която бе
инициатор на изслушването на двамата министри, също коментира
решението на ВСС от
четвъртък. Според нея

с решението си ВСС
се самоубил.
"Едно позорно решение, което издава или
некомпетентност, или
нежелание да уважи
едно конституционно
право на министъра на
правосъдието. Срамът е
за ВСС, но аз смятам, че
срамът е и за политическите сили, чиито представители вчера гласуваха
да не бъде обсъждано
предложението на министър Янаки Стоилов като
недопустимо", заяви още
Мая Манолова.
Съмнявам се, че ВСС
се състои от членове,
както повеляват Конституцията и Законът за
съдебната власт, от
представители с високи и
нравствени качества",
каза още Рашков.

Започнато е масово
унищожаване на материали в структурите
на МВР преди встъпването в длъжност на
служебния кабинет,
каза министърът на
вътрешните работи в
служебния кабинет
Бойко Рашков. "По
отношение на съхраняването на материали.

Там ние не можем да
извършим абсолютно
никаква проверка. Никаква. Следващата
седмица ще поискате
информация в тази
посока. Аз ще ви информирам в детайли, че
преди да встъпи в длъжност служебният кабинет, е започнато масово
унищожаване на материали в структурите на
МВР. Тези, които не са
могли да бъдат унищожени, са изпратени
незабавно на прокуратурата. В конкретния
случай е била Специализираната прокуратура",
каза Бойко Рашков.
Предложението ми за
освобождаване на Иван
Гешев изпълни своята
роля. Това каза министърът на правосъдието в
служебния кабинет проф.
Янаки Стоилов по време
на изслушването.

"Очаквам народните
представители да
допринесат за реабилитацията на парламентаризма
в Република България.
Още повече че резултатите от парламентарните
избори благоприятстват
този процес", започна
своето изложение Янаки
Стоилов. "До мен в
качеството ми на министър на правосъдието на

14 юли тази година
постъпи информация от
министъра на вътрешните
работи Бойко Рашков
относно допуснати нарушения на Иван Гешев в
качеството му на главен
прокурор. След като
разгледах предоставената информация, смятам,
че в нея има данни за
действия и бездействия
на главния прокурор,
които съставляват тежко
нарушение на служебните задължения и действия, накърняващи престижа на съдебната власт",
каза още Янаки Стоилов.
Той уточни, че поради
тази причина е насрочил
вчерашното заседание.
"Тъй като съм внесъл във
ВСС за обсъждане информацията на Бойко
Рашков, която съдържа
факти, данни и твърдения, в моето предложение не е необходимо те
да бъдат пресъздавани и
резюмирани. Мотивите
ми, общо взето, се свеждат до няколко групи",
каза той. По думите му
става въпрос за избирателно и тенденциозно
разгласяване на данни от
досъдебно производство,
публични изявления и
коментари, които показват предубеденост, което
нарушава принципа за
невиновност, използване
на служители на Бюрото
за защита на свидетели
за претърсвания в сгра-

дата на Президентството,
което нарушава принципа на разделение на
властите, както и пренебрегване на принципа за
случайно разпределение
на делата. "Ето защо в
качеството на министър
на правосъдието направих предлоежение Пленумът на ВСС да се произнесе за наличието на
обстоятелства за предсрочно освобождаване на
Иван Стоименов Гешев
от поста главен прокурор
на Република България. В
четвъртък част от вас са
проследили заседанието
на ВСС, което продължи
около 7 часа. Най-накрая
то завърши с решение:
оставя без разглеждане
като недопустимо внесеното предложение на
министъра на правосъдието", каза още Янаки
Стоилов. "Това не беше
просто един акт, за да се
предизвика дискусия.
Нямам илюзии, че този
състав на ВСС би стигнал до друго решение по
същество. Това, което
озадачава и което аз не
приемам, е, че след като
дискусията засегна
всички аспекти на проблема, най-накрая тя
завърши с произнасяне,
че ВСС не е разглеждал
това, което е обсъждал 7
часа. Трябва да има
аргументи по допустимостта", каза още проф.
Стоилов.

ÈÍÒÅÐÂÞ

26.07.2021 ÇÅÌß

7

Èñòèíñêàòà âëàñò íå ìîæå äà ñå
ïîñòèãíå ñ íàñèëèå, à ñ ëþáîâ

- В "Чудовището" героят Ви предпочита хората да познават книгите му, а не
самия него. И с Вас ли е така?
- Както всеки нормален човек, и
писателят е суетно същество, но неговата
суета е друга, по-различна, тя е свързана
с творчеството му, с написаното от него.
Това е все едно да попитате някой какво
предпочита да харесват хората - да се
възхищават от него или от децата му.
- Приемате ли номинацията за академик като признание за Вашето дългогодишно присъствие в българската литература? И въобще общественото признание
в родината стопля ли човека Владимир
Зарев?
- Общественото признание винаги
радва и поощрява твореца, усилва неговото усещане, че не живее напразно, че
той е осмислил живота си, особено
когато го получава в родината си. Титлите не правят книгите на писателя повъздействащи, но да получиш званието
"aкадемик" е особено вълнуващо.
Баща ми (Пантелей Зарев, 1911-1997,
български литературен критик, академик,
председател на Съюза на българските
писатели - бел. а.) беше академик, той
изпитваше непреклонно уважение към
Българската академия на науките като
научно средище и духовна институция,
като място, в което може да се развива
значимата наука, в което може да се
случат и чудеса. Той изпитваше същото
уважение и към академиците.
Именно тази духовна тежест, неоспоримото им достойнство ги изпълва с
достолепие, прави ги хора, независими
от преходните ценности. Прави ги личности, способни да отстояват себе си,
превръща ги в хора със завиден морал.
- Наричате Библията изумителен
разказ за властта. Смятате ли, че българските политици я четат?
- За жалост, голямата част от българските политици не четат нищо, за тях
четенето е напълно безполезно. С четене
не можеш да откраднеш създаденото от
хората, да направиш далавера. А в
Библията и Новия завет могат да се
открият и осмислят много същностни,
значими смисли и най-важният, струва
ми се, е, че най-истинската, достойна и
дълготрайна власт не може да се постигне с насилие, а с любов... Забележете на кръста е разпънат не просто Исус
Христос, разпънат е човекът, но и Богът,
жестоките страдания ще претърпи човекът, но и Богът. На кръста ще се извърши чудото, защото страданието всъщност
е взаимният съд и взаимната прошка, и
те ще породят във вековете новия вид
власт, властта на покаянието и любовта.
- Проблемът за властта и проблемът
за страха припокриват ли се в същността си?
- Страхът от живота и най-вече
страхът от смъртта провокират и подсилват у човека генетичния стремеж към
властта, към властта в нейните найразнообразни и понякога непредставими
форми. Колкото по-мащабна и величествена е властта, която упражняваме,
толкова това сякаш отдалечава смъртта
от нас. Стига се дотам, че някои от
всевластните римски императори са
обожествявали себе си, тоест те са вярвали в собственото си безсмъртие. Тази
взаимовръзка е природен закон.
Алфа плъховете или Алфа вълците,
например живеят по-дълго от своите
събратя. Следователно властта прави
живота на произволно същество не само
по-сигурен и удобен, но тя добавя някаква загадъчна жизнена сила, която му
позволява да живее по-дълго. Разбира се,
писателят властва по друг начин, той
упражнява своята духовна власт чрез
енергията на словото.

Владимир
ЗАРЕВ,
писател

Ако светът
престане
да бъде
описван
с думи,
той ще
продължи да
съществува,
но в своята
посредственост

- Страхът от живота или страхът от
смъртта е по-силен?
- В своето битие човекът се бои найвече от неизвестността. Нашият живот,
бъдещето ни е изпълнено с коварна
неизвестност, а сама по себе си смъртта е
пълна неизвестност. Така че страхът от
живота и страхът от смъртта са еднакво
могъщи, но страхът от живота е постоянен, някак по-тривиален, бих казал
ежедневен, докато страхът от смъртта е
привидно незабележим, особено в младостта, скрит, пълзящ в подсъзнанието
ни. В своите романи аз поддържам
тезата, че страхът от смъртта, а и от
живота всъщност ни прави творящи
същества.
- В "Чудовището" пишете също, че
винаги когато има някого с Вас, се
чувствате изоставен. А кога не се чувствате такъв - когато сте сам ли?
- Това е усещането на моя герой, но аз
съм различен. Аз ценя самотата, докато
съм сдвоен с ръкописа си, докато пиша.
Защото само когато съм напълно сам,
усещам въображението си свободно и
помитащо. По своята същност трудът на
писателя е изпълнен с прекомерна
самота и навярно това е причината в
останалото време да се стремя към
присъствието на моите близки и приятели.
Имам прекрасно семейство, с Мирела
(Мирела Иванова - поетеса, драматург на
Народния театър - бел. а.) винаги ми е
интересно. Освен това съм ощастливен с
три дъщери и доскоро с пет прекрасни
внуци от тях. Преди три месеца наймалката ми дъщеря Зорница ни подари
невероятно момиченце, чието име е
Владимира. Тъй че освен от героите си,
аз съм заобиколен и от хора, които
обичам.
- Приятелството спря ли да бъде
сакрален избор? И чия е вината? На
социалните мрежи или може би на нас
самите?...
- В "Чудовището" аз твърдя, че Антихристът вече е слязъл на земята, че той
навярно не е човек, не е някоя свръхличност, а може да бъде явление. И този
съвременен Антихрист според мен е
интернет и цялата виртуална реалност.
Страшно е това, че хората започнаха да
живеят във въображаемия свят по-дълго
и с повече емоционална страст, отколкото
в нормалния свят. Ако влезете в трамвая,
в метрото, в ресторанта, на спирките, на
сватбите и погребенията ще видите, че
деветдесет процента от присъстващите са
се вторачили в своите джиесеми и чатят.
Пишат си безсмислици и глупости, които
наричат общуване.
Но аз си задавам въпроса: Възможно
ли е човек да има хиляда приятели? Та
приятелството е като любовта, то е
въпрос на сложен и продължителен
избор, на загадъчно, понякога магичес-

ко предпочитание, което се доказва
дълго във времето. Аз уважавам стотици хора, но моите приятели се броят на
пръстите на ръцете ми, те са важна
част от моя най-интимен живот. С
помощта на интернет хората привидно
непрекъснато са заедно, но се отучиха
да общуват.
- Когато чета книгите Ви, имам
усещането, че чета поезия. Поетична
душа ли сте?
- Не зная дали съм поетична душа, но
със сигурност съм лесно ранима душа и
изглежда, по тази причина имам невероятен стремеж към красивото - към красивото във всичките му форми. Мисля, че
Достоевски беше казал: "Красотата ще
спаси света". Не съм сигурен дали красотата е в състояние да спаси света, но съм
убеден, че красотата е способна да спаси
отделния човек. Когато пиша, се стремя
словото ми да бъде интересно и красиво,
да бъде изпълнено с множество смисли и
значения.
Аз обичам да пиша с метафори и по
още една причина - при метафората едно
и едно не прави две, а нещо по-необикновено и значимо. Светът, който ни
заобикаля, е реален, той съществува, ала
се намира в състояние на особен полусън. Вземете едно дърво на улицата, то е
затворено в себе си, него го има и го
няма едновременно. За да бъде разбуден
този унесен в себе си свят, той трябва да
бъде посочен чрез словото.
Метафората сякаш изтръгва света от
този полусън и придавайки му сложност
и многозначност, изпълвайки го с допълнителни смисли, го оживява, превръща
го в нещо преживяно и единствено...
- Ако светът престане да бъде описван с думи, ще престане ли да съществува?
- Много съм мислил по този въпрос.
Ако светът престане да бъде описван с
думи, той ще продължи да съществува, но
ще заживее в своята елементарна еднозначност, в своята посредственост. Всяко
нещо ще означава единствено себе си, а
човешкото въображение ще се превърне в
сбор от инстинкти.
- Интелектът може ли да подчинява?
- Разбира се... Властта се проявява в
най-различни, понякога странни и
взаимоотричащи се форми. Ако се
замислите, младостта е форма на власт,
но старостта също може да бъде власт,
любовта е форма на власт, но и омразата е форма на власт, красотата е власт,
парите са власт, дори страданието може
да бъде форма на власт. Сакатият просяк
разголва отрязания си крак, за да предизвика съжаление и чрез страданието
си да ни принуди да му дадем милостиня.
Всичко, към което се стреми човек в
своя толкова кратък и често безразсъден
живот, е да се сдобие с власт над околните, да се сдобие с властта дори на
едно умение. Ако се замислите, великите
мислители като Платон и Аристотел,
великите писатели като Гьоте, Достоевски, Толстой, Томас Ман, Джон Стайнбек
или Уилям Фокнър са едни очарователни тирани.
- Кога Ви обхваща безграничната
печал?
- Винаги когато се замисля върху
величието и посредствеността на човека,
върху благородството и жестокостта му,
върху неговото всеотдаване и егоизъм,
върху безкрайността на човека. Прекланям се пред човека, пред неговите интелигентност и кураж и в същото време
съзнавам, че той навярно никога няма да
се промени...
Интервюто е на БТА
(Със съкращения, подзаглавието
е на ЗЕМЯ)
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Ãàçîâàòà òðúáà êàòî ñïàñèòåëíà ñëàìêà
Çàïî÷íà âòîðà ôàçà íà âîéíàòà
ñðåùó "Ñåâåðåí ïîòîê-2"
Андрей РЕЗЧИКОВ
Вашингтон се смири с
построяването на "Северен
поток-2", но нямало да "допусне проектът да се превърне в оръжие за натиск срещу Европа и Украйна в ръцете на Русия". Това е обсъждал при неотдавнашното си
посещение в Берлин държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен с канцлера Ангела Меркел.
"Ако Москва прибегне до
такова оръжие, нашата реакция ще бъде силна. Това
обсъждаме сега. Работим активно с Украйна и други страни", заяви след преговорите
заместник-държавният секретар по политически въпроси Виктория Нюланд. Същевременно в Киев изразиха претенции да получат "материално обезщетение" от
пускането на "Северен поток2". Там много съжалявали за
решението на Вашингтон да
не налага повече санкции
върху дострояването му.
На срещата в Берлин
САЩ и Германия искаха да
набележат действия, които
"да намалят геополитическите ползи за Москва" след завършването на проекта, съобщиха американските медии. Блинкен подробно е разисквал как да бъдат създадени механизми, които да
позволят спирането на доставките на газ по новата тръба, ако Русия "се опита да
оказва натиск на Украйна.

Берлин обаче бил против
идеята, тъй като не иска да
използва газопровода като
политическо оръжие, а американците не знаели дали въобще такъв механизъм е възможен технически. Във всеки случай САЩ били готови
да въведат нови санкции срещу Москва при опит да намали доставките за Украйна.
Берлин и Вашингтон са
обсъдили също как и каква
помощ може да окажат на
Киев след пускането на "Северен поток-2". Предлагало
се тя да бъде във вид на инвестиции в строителството
на електростанции и развитие на инфраструктурата.
Двете страни се надявали да
се договорят по всички въпроси до визитата на Меркел
в САЩ, планирана за 15 юли.
На този фон украинските
власти стават все по нагли настояват за големи материални компенсации, защото
"защитавали цяла Европа от
руската агресия". Министърът на външните работи
Дмитрий Кулеба отправи
предупреждение към покровителите на страната, под чието пряко управление и издръжка тя на практика се намира. "Ние няма да се съгласим на всяка цена с всичко, което ни предложат", заяви той.
Според експерти малко
вероятни са сериозни инвестиции в Украйна. Още по-

Неотдавна Владимир Зеленски направи отчаян опит да убеди Ангела
Меркел, че "Северен поток-2" заплашва германската сигурност

малко вероятни са те в сферата на енергетиката, като
се има предвид, че Европа
се отказа от въглищата и атома, а в Украйна електроцентралите работят тъкмо на тези енергоносители. Възможни са отделни инвестиционни проекти, изгодни на самата Европа. Това може да
е износът на украински чернозем и други суровини. "Украинската икономика доказа своята недееспособност.
Сегашният небивал скок на
цените на дървесината в Европа се дължи на факта, че
отначало украинските власти позволиха поголовно унищожаване на карпатските лесове, а след това изведнъж
се стреснаха и забраниха
сечта и рязко намалиха износа. Така Украйна се представя като крайно сложен
икономически партньор и ев-

ропейците едва ли горят от
желание да инвестират в тази страна", пише зам.-директорът на Центъра за германски изследвания в Института за Европа на РАН Александър Камкин.
Той е уверен, че Киев няма да получи от Русия никакви компенсации или инвестиции. "През всичките
последни години Украйна
последователно унищожаваше двустранните бизнес отношения. Големите руски
компании са със сериозни
трудности в бизнеса си в тази страни. Затова, да бъде
подмамен сега руският бизнес обратно в Украйна, е
пълна фантазия. А въпросът
за компенсации може да бъде решен в рамките на СТО,
или в Стокхолмския арбитраж. За тази цел обаче са
нужни реални доводи, а не

"Ìîðñêè êîòêè" çàìèñëÿò ñäåëêà ñ Êèåâ
Американското сп. Time
публикува разследване за
дейността на частната военна
компания
(ЧВК)
Blackwater, основана през
1997 г, която през 2009 г. бе
преименувана на "Академия".
В момента това е най-голямата ЧВК в света с централа в щата Северна Каролина. Нейни командоси участват във военни конфликти по
цял свят, изпълнявайки както правителствени, така и
частни поръчки.
Нейният основател Ерик
Принс - бивш офицер от
спецчастите на ВМС на САЩ,
т.нар. "морски котки", признава в интервю, че планирал да създаде подобна организация в Украйна, като
наеме участници във въоръжените действия срещу двете републики в Донбас. Той
искал също да придобие част
от военнопромишления комплекс на страната. Както отбелязва изданието, планът
бил изготвен преди година и
предвиждал създаването на
"вертикално интегриран консорциум на военните авиационни и аерокосмически
предприятия". От дейността
се очаквала многомилиардна печалба.
В продължение на близо
четвърт век ветеранът от
елитните спецчасти на САЩ,
известни като "Морски кот-

Командоси от Blackwater в действие

ки", е пионер в индустрията
на ЧВК и е създавал частни
армии в Близкия изток и Африка и е обучавал техни командоси на базата в Северна Каролина. За дейността
си е имал договор с Държавния департамент и ЦРУ
и е изпълнявал задачи, поставени от тези ведомства.
При президентството на
Тръмп кланът на Принс имаше мощна политическа подкрепа, а сестра му Бетси ДеВос бе министър на образованието. Той използва тесните си връзки с Белия дом,
за да подпише сериозни договори по целия свят.
Сделките, които се опит-

ваше да сключи в Украйна,
бяха сред най-амбициозните в цялата му кариера. След
като обаче Тръмп изгуби президентските избори, Киев изгуби интерес към идеята на
Принс. "Ако Тръмп беше запазил поста си още четири
години, сделката щеше да бъде осъществена", казва Игор
Новиков - бивш съветник на
украинския президент и един
от главните преговарящи по
постигане споразумение с
ЧВК. Time уточнява, че разследването се базира на данни, получени от интервюта с
официална лица от САЩ и
Украйна, както и с непосредствени участници в прегово-

рите през миналото лято. Там
се споменава голям брой украински предприятия, които
Принс смятал да придобие
и да стане главна фигура във
военнопромишления комплекс на страната.
Някои от свидетелите
твърдят за тоталната зависимост на украинските власти от техните американски
покровители, мнозина от
участващите в преговорите
от страна на Киев са изразили сериозни опасения по
отношение намеренията на
основателя на Blackwater. Интересно е обаче каква е била истинската причина за събуденото недоверие. Тревога предизвикали някои от лицата, които Принс си избрал
за партньори като участници в преговорите - сред тях
били двама души, "свързани
с Русия". Един от тях бил Андрей Артьоменко, станал известен от вестникарските
публикации през 2017 г. Той
се "провинил" пред украинските власти, както смятали
в Киев, с предложението си
до администрацията на Доналд Тръмп за "мирен план"
за спиране на войната в Донбас. При постигане на мир
той предвиждал снемане на
санкциите срещу Русия. Вторият партньор на Принс от
украинска страна бил Андрей
Деркач - тогава депутат в Ра-

политизирани приказки", заяви експертът.
Против изплащането компенсации на Украйна се изказа депутатът от Бундестага Тино Крупала. Според него е абсурдно да се плаща
за нещо, което не се използва. "Да се плаща на страна, която спира да предоставя транзит, е истинско безумие. Не мога да се представя как и защо Русия трябва да плаща на Украйна,
след като не ползва нейната газово-транспортна система", каза той.
Владимир Путин отбеляза, че Русия може да запази транзита по територията на Украйна и след като
завърши действието на сегашното петгодишно споразумение, но Киев непрекъснато сам издига препятствия. Той реагира и на недипломатичното изказване
на украинския президент
Зеленски, който най-безцеремонно заяви, че парите
от транзита му трябват, за
да поддържа украинската
армия. На това Путин отговори с реторични въпроси:
"Нима си мислите, че Русия
е длъжна да храни всички?
Да не би да сме поемали
подобно задължение?". Той
посъветва правителството в
Киев да мисли как да извади страната от дълбоката
икономическа яма, а не да
хвърля пари в огъня на кръвопролитната война в Донбас. Там обаче гледат на
тръбата като на спасителна сламка за удържане на
властта. ("Взгляд")

Îñíîâàòåëÿò íà
Blackwater èñêà
äà îòõàïå ÷àñò
îò óêðàèíñêèÿ
âîåííîïðîìèøëåí
êîìïëåêñ
дата, но обвинен, че е "действащ руски агент".
Така поради съпротивата
в украинското правителство
срещу подписването на амбициозната сделка съюзниците на Принс изпаднаха в немилост и в САЩ. В Ню Йорк
срещу Артьоменко и Деркач
съперниците на Тръмп дори
възбудиха разследване. А
през есента на 2020 г. с приближаването на президентските избори перспективите
пред реализирането на сделката съвсем помръкнаха.
Според изданието, съдейки по настроенията в администрацията на Джо Байдън,
малко вероятно е оттам да
подкрепят украинските проекти на Принс. Ветераните
от Blackwater обаче не се
предават и не се отказват
от плановете си, които имат
далечни цели. Един от партньорите на Принс по сделката е споделил пред Time,
че "интересът към делова активност" в Украйна се запазва и че "бизнесът си струва
усилията". (russian.rt)
Страницата подготви
Светлана Михова
"Русия днес - Россия сегодня"
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Къде и как почива Лео Меси
След като на 11 юли Аржентина триумфира за първи път от 28 години насам
на турнира Копа Америка,
побеждавайки Бразилия с
1:0 във финалния мач на
първенството, Лео Меси реши, че е време да се отдаде на заслужена почивка.
Така само преди няколко
дни рекордьорът по награди "Златна топка" и "Златна
обувка", печелил по общо
шест от всяка, се качи заедно със семейството си на
своя частен самолет и отлетя към едно от най-прекрасните места за отдих на
света, а именно Маями.
Въпреки че е собственик
не на един, а на два апартамента в града, последния
от които купи по-рано през
тази година за 7,3 милиона
долара, сега той предпочете да наеме възхитително
триетажно имение, разположено на брега на Атлантическия океан, където смя-

та да прекара оставащите
дни до края на лятото в
компанията на съпругата си
и трите им деца - Тиаго, Матео и Чиро.
Очевидно обаче просто
няма как подобна новина да
не се разчуе бързо, тъй като скоро след пристигането му група негови почитатели, съставена предимно
от деца и тийнейджъри, се
събра пред оградата на
имота, надявайки се да види дори и за миг своя идол.
Само че забелязвайки ги,
спортистът веднага излезе
навън, за да им обърне специално внимание, като не
само се снима поотделно
с всеки един от тях, но също така разписа тениските
- копие на тази от екипа му,
с който играе на терен, донесени от малчуганите.
Внушителната сграда, където в момента Меси прекарва свободното си време, заема площ от 762 квад-

ратни метра. За нея футболистът плаща наем от 200
хиляди долара на месец, но
само един поглед във вътрешността й е достатъчен
за човек да разбере, че тя
определено си струва всеки цент. Жилището разполага с пет спални и още толкова бани. Освен че са обзаведени с вкус, всички помещения са изключително
просторни, усещане, за което допринася високият им
таван, а през целия ден са
облени в слънчева светлина заради големите френски прозорци.
Сред удобствата попадат
асансьор, с чиято помощ
обитателите на жилището
могат да стигнат от гаража
до всеки един от етажите
му, модерна фитнес зала,
разполагаща с всички необходими уреди за поддържането на добра физическа форма, инфинити басейн
с дървен дек в задния двор,

предоставящ спираща дъха
гледка към залива, малък
частен кей и тераса на покрива, подходяща за слънчеви бани под жаркото
слънце, греещо над Флорида.
Преобладаващите цветове в интериора са белият и
синият. Уют цари във всяка
стая, а за това допринасят
библиотеките, отрупани с
книги, както и масивните

дървени маси, стоящи в
трапезарията, всекидневната и дори обособения кът
за отдих. В основната баня
има стъклена стена, разделяща душа от самостоятелната вана, а кухнята е напълно оборудвана с бели
шкафове от твърда дървесина, остров с мивка и
всички необходими уреди,
макар семейството да предпочита да вечеря навън.

вид хилядите сватби, които
трябва да се проведат това
лято, двойките вече могат
да очакват, че дансингът ще
се изпълни отново, а снимките, пълни с усмихнати ли-

ца, ще се завърнат, след като ограниченията официално паднат", каза Сара
Алард, която е сред управата на Hitched.
"Не можем обаче да
пренебрегнем проблема с
отпадъците, който е в резултат на пандемията. Правилата за маските по сватби най-накрая се промениха. Искахме да създадем
дреха, която не само символизира докъде сме стигнали, но също така да използваме тези неизползвани маски по възможно найдобрия начин", добави още
тя.

Направиха сватбена
рокля от маски
Представители на сватбената индустрия във Великобритания, пострадала сериозно заради здравната
криза, отбелязаха по свой
начин падането на коронавирусните ограничения, които бяха в сила в страната
повече от година, пише в.
"Сън".
Дизайнерът от Лондон
Том Силвърууд и сватбената агенция Hitched са съз-

дали необичаен съвместен
проект - булчинска рокля от
медицински маски.
За дългия до земята белоснежен тоалет са използвани общо 1500 маски, почистени по специален начин.
Британският таблоид отбелязва, че младоженците
в Обединеното кралство вече могат да организират
сватбени празненства с не-

ограничен брой гости, без
маски и други ограничения,
предава БТА.
"Радваме се, че от днес
сватбите ще се връщат в Англия без ограничения. Пред-

Мръсният въздух атакува децата Кафе и зеленчуци пазят
Децата, които живеят в
райони с високи нива на
мръсен въздух, не показват
добри умения по правопис,
четене и смятане, сочат данни от американско проучване, цитирано от "Daily Mail".
Освен това те имат пониска степен на инхибиторен контрол - когнитивната
способност да контролират
импулсите си.
Авторите на изследването, които са от Колумбийския университет, проследяват развитието на децата от
утробата на майките им до
средното училище.
Първоначално учените
работят с бременни жени
от три района на Ню Йорк
- Вашингтон хайтс, Централен Харлем и Южен Бронкс.
Американският мегаполис е
сред градовете със силно
замърсен въздух.
Учените събират информация за нивата на полицикличните ароматни въглеводороди в атмосферния
въздух, на които жените са
изложени през третото тримесечие на бременността.
В този период плодът е много уязвим към замърсителите на околната среда ка-

от Covid-19

то полицикличните ароматни въглеводороди. Те се образуват при горенето на
въглища, петрол, газ, аерозоли, боклуци и при печенето на месо на барбекю.
Известно е, че остават в
околната среда за дълъг период от време.
Бъдещите майки са наблюдавани между 1998 г. и
2006 г., а десет години покъсно експертите проследяват развитието и представянето на децата им в училище, предава БТА. В проучването участват 200 деца
от Северен Манхатън и
Бронкс.
На 10-годишни деца са
направени тестове за инхибиторен контрол, а пости-

женията в училище са проследени при 13-годишни.
Оказва се, че тези, които са от райони с по-висока концентрация на вредни
частици във въздуха, имат
по-ниски показатели както
при контрола на импулсите, така и при усвояването
на учебния материал.
"Нарушаването на инхибиторния контрол при децата, които преди да се родят са изложени на влиянието на мръсния въздух,
се отразява по-късно и върху академичните им умения", обяснява съавторът на
изследването професор Ейми Марголис от медицинския център Ървинг към Колумбийския университет.

Заключението е на изследователи от американския Северозападен университет. Те са направили
връзка между хранителните навици и заболеваемостта от Covid-19.
В проучването са участвали 38 хиляди души, които са описали подробно
диетата си. Те са изследвани за новия коронавирус, като само 17% са би-

жава вероятността от развитието на инфекцията.
Кафето е основен източник на кофеин, но има и десетки други съединения, които потенциално могат да
допринесат за защитата на
организма, обяснява д-р
Мерилин Корнелис от Медицинския факултет на Северозападния университет,
която е сред авторите на
изследването, предава БТА.

ли с положителни тестове.
Една или няколко чаши
кафе на ден намаляват с
около 10% риска от заразяване с болестта в сравнение с изключването на
напитката от хранителния
режим. Дневната консумация на зеленчуци, сготвени или сурови, също пони-

"Храненето на човек влияе върху имунитета... Имунната система има ключова
роля за чувствителността и
реакцията на човек към инфекциозни заболявания,
включително и към Covid-19",
допълва тя.
От dir.bg
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Снимки Интернет
Русия е способна да нанесе
необратим удар на всеки
противник, заяви президентът на
Руската федерация Владимир
Путин преди началото на главния
военноморски парад на страната
в Санкт Петербург. ,,Русия в найкратки срокове зае достойното си
място сред водещите морски
държави, измина огромен път на
развитие от скромния ботик
(малък ветроходен и гребен
кораб) на Петър Велики до мощни
океански кораби и ракетни атомни
подводни крайцери. Тя придоби
ефективна морска авиация с
далечен и малък обсег, надеждни
комплекси за брегова охрана,
най-нови хиперзвукови прецизни
системи на въоръжение, които
нямат свой аналог в света и които
ние усъвършенстваме постоянно и
успешно'', подчерта руският
президент.

НАСА съобщи

Ãåðìàíèÿ îáìèñëÿ îãðàíè÷åíèÿ
çà íåâàêñèíèðàíè
16 ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ â äåòñêè ëàãåð â Êàâàëà
Хората, които не са
ваксинирани срещу Covid19, могат да се сблъскат с
нови ограничения, ако
инфекциите продължат да
нарастват в Германия,
заяви в интервю ръководителят на кабинета на
канцлера Ангела Меркел,
предаде БТНЕС. "Ваксинираните определено ще
имат повече свобода от
неваксинираните", каза
Хелге Браун пред "Билд
ам Зонтаг".
В момента германците
могат да използват съоръжения като ресторанти,
кина и спортни заведения,
ако са напълно ваксинирани или са в състояние
да предоставят скорошен
отрицателен тест. Но ако
процентите на инфекция
продължават да нарастват, неваксинираните ще
трябва да намалят контактите си, каза Браун. "Това
може да означава, че
посещението на места
като ресторанти, кина и
стадиони вече няма да е
възможно дори за тествани неваксинирани хора,
тъй като рискът е твърде

голям", каза той.
Страната е длъжна да
защитава здравето на
хората, каза Браун. "Това
включва здравни служби,
които не трябва да отлагат ракови и палнирани
операции отново през
зимата, за да лекуват
пациенти с Covid."
През лятото Германия
отбеляза нисък брой на
заразените в сравнение с
много от европейските й
съседи, но през последните две седмици случаите
се увеличават, до голяма
степен подхранвани от
варианта Делта. Миналата
седмица Меркел заяви, че
е загрижена за "ясната и
тревожна динамика" на
нарастващите случаи,
призовавайки колкото се
може повече германци да
се ваксинират.
Към днешна дата 60,8%
от германците са получили една доза, а 49,1% са
напълно ваксинирани.
Меркел обаче заяви, че
Германия не планира да
последва Франция и други
страни във въвеждането
на задължителни ваксина-

Държавният глава на
Франция Еманюел Макрон
смята за "цинични" действията на съгражданите си,
които излязоха на протести
срещу разширяването на
употребата на зелените
сертификати в страната и
въвеждането на задължителна ваксинация на
медицинския персонал.
Макрон заяви това от
главната болница в
Папеете (Таити) по време
на четиридневното работно
посещение във Френска
Полинезия. Там също го
очакваше група протестиращи.

ции за части от населението.
Здравният министър
Йенс Шпан заяви в началото на юли, че хората,
които са ваксинирани,
няма да трябва да влизат
отново в пълно заключване и ще се радват на
повече свободи,
Тревога предизвиква
установяването на нови
случаи на коронавирус в
детски лагери на Халкидическия полуостров и в
Кавала, Северна Гърция,

съобщава телевизия
"Скай". В лагер край
Кавала са установени 16
случая, е съобщил представител на организаторите
пред сайта "Кавала нюз" в
събота вечер. Били са
опразнени 14 бунгала, а
заразените деца са били
изведени от лагера. В
съобщение до медиите
ръководството на лагера
съобщава, че в лагера са
били спазвани всички
здравни протоколи за
безопасност. ç

че е избрала "СпейсЕкс" за
пътуването си до ледения
спътник на Юпитер "Европа". Това е значителна
победа за компанията на
милиардера Илон Мъск,
който има амбицията да
стигне още по-далече в
Слънчевата система.
Космическата сонда "Юропа
Клипър" ще бъде изстреляна
през октомври 2024 г. с
ракета носител "Фалкон
хеви" от космическия
център Кенеди във Флорида.
Договорът възлиза на 178
млн. долара. Очаква се
сондата да извърши 40-50
близки обиколки на
"Европа", за да определи
дали на тази ледена луна
може да има благоприятни
условия за живот. Корабът
ще бъде оборудван с
камери и спектрометри, за
да заснема изображения с
висока резолюция и карти
със състава на повърхността и на атмосферата, както
и с радар, за да може да
измери ледения пласт, да
премине през него и да
търси вода в течно състояние под него.

Най-малко десет души

са загинали, а други 30 са
ранени при тежка автобусна
катастрофа вчера сутринта
в Хърватия. Инцидентът е
станал на магистрала А3
недалеч от сръбската
граница в посока към
столицата Загреб, недалеч
от град Славонски Брод.
Окло 6:20 часа тази сутрин
автобус с косовски регистрационни номера е напуснал платното и се е
преобърнал в канавката,
съобщиха от полицията в
Славонски брод.

Мексиканският
президент

Андрес Мануел Лопес
Обрадор призова страните
от Латинска Америка и
Карибите да работят за поголяма интеграция в региона
и предложи да се разгледа
възможността за създаване
на аналог на Европейския
съюз. Той направи това
изявление на срещата на
върха на външните министри
на държавите - членки на
Общността на Латинска
Америка и Карибите, която
се провежда в Мексико
Сити.

Âàòèêàíúò ïðèòåæàâà íàä 5000 èìîòà

Ново наводнение поради дъждове започна в южната
част на Белгия, няколко селища са наводнени, включително град Намюр, столицата на региона Валония. Наймного пострадали са град Динан и редица области на
Намюр. В Динан потоците от кал носят коли по
улиците. Няма съобщения за жертви. Щетите обаче за
пътища и сгради са големи.

Ватикана публикува информация за недвижимото си имущество за първи път, предаде Епицентър. От оповестените данни става ясно, че Светият престол притежава над
5000 имота. От тези имоти 4051 са в Италия,
а около 1120 са в чужбина.
Тук не се включват сградите на посолствата на Ватикана зад граница. Само 14 процента от имотите в Италия на Ватикана са
отдадени под наем на пазарни цени, другите са отдадени под наем на по-ниски цени,
много от тях на църковни служители. Около
40 процента от имотите са институционални
сгради, като училища, манастири и болници.
Оповестените данни показват, че Администрацията за наследството на Светия престол, която управлява недвижимото имущество и инвестициите на Светия престол, която
плаща заплатите на персонала и която из-

пълнява и функциите на отдел за човешки
ресурси и продоволствен отдел, притежава
и имоти в Лондон, Женева, Лозана и Париж.
Една от сградите в луксозния Южен Кенсингтън на Лондон е довела до огромни загуби, след като е била закупена като инвестиция от ватиканския Държавен секретариат през
2014 г. Във вторник започва процес срещу 10
души, свързани с тази инвестиция, в това число
и срещу влиятелен кардинал. Всички те са обвинени във финансови злоупотреби, пране на
пари, измами, изнудване и злоупотреба със
служебно положение. Миналата година папа
Франциск лиши Държавния секретариат от контрола върху фондовете му и ги прехвърли на
Администрацията за наследството на Светия
престол, като надзор върху тях ще има и Секретариата за икономика. ç
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Êðèñòèí Ëàãàðä: Äåëòà-âàðèàíòúò íà Covid-19
å íàðàñòâàù èçòî÷íèê íà íåñèãóðíîñò

Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард
заяви на пресконференция, че банката не иска "преждевременно" да
затегне своята парична политика

Председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви
след края на редовното заседание на ЕЦБ, че е "в
ход" икономическото възстановяване в еврозоната,
но то все още може да бъде повлияно от пандемията, тъй като вариантът Делта на Covid-19 е "нарастващ източник на несигурност", предаде Епицентър.
Лагард отбеляза, че инфлацията се е повишила в
еврозоната, но предупреди, че увеличението се

очаква да бъде временно
и че средносрочната инфлационна перспектива "остава слаба". Тя посочи, че
поради провежданата от
ЕЦБ политика може да
настъпи умерено превишаване на целта за инфлация от 2 на сто. Според
нея ЕЦБ приема, че инфлацията може да е над заложената цел, добавяйки,
че ако това се случи, то
ще бъде "случайно, а не
умишлено".
Председателят на ЕЦБ
подчерта, че банката тряб-

ва да запази условията за
финансиране за всички
сектори на икономиката,
за да може да превърне
настоящото възстановяване в "трайна експанзия и
да компенсира негативното въздействие на пандемията върху инфлацията".
Тя посочи, че прогнозите
за септември ще бъдат
"по-показателни" за икономическите перспективи и
ще повлияят на политиките на банката при излизането от коронавирусната пандемия. ç

Àðåñòóâàíèòå ïîðú÷èòåëè íà àòåíòàòà íà
ïàçàð â Áàãäàä ñà ãîòâèëè è äðóãè íàïàäåíèÿ
Èðàêñêèòå ñèëè çà ñèãóðíîñò ðàçáèõà äâå òåðîðèñòè÷íè ìðåæè
Предполагаемите
поръчители на атентата в
Багдад миналия понеделник са подготвяли и други
нападения за празника
Курбан байрам, обяви
вчера иракското министерство на вътрешните
работи, като разпространи снимки на петима
арестувани заподозрени,
трима от които са братя,
предаде АФП.
Премиерът на Ирак
Мустафа ал Казими обяви
в събота ареста на поръчителите на атентата, за
който отговорност пое
"Ислямска държава". В
началото на миналата
седмица при нападението
на оживен пазар, където в
навечерието на найважния мюсюлмански
празник се бяха стекли
много семейства, загинаха
30 души, а 50 бяха ранени.
Иракските сили за
сигурност разбиха две
терористични мрежи в
западната провинция
Анбар и в северната

Киркук, отговорни за
атентата на 19 юли в Садр
сити - беден шиитски
квартал в източен Багдад.
Те са планирали и други
нападения в други квартали на Багдад и други
провинции по време на
празника, се казва в
съобщение на вътрешното
ведомство.
Иракската телевизия
излъчи през нощта "признанията" на петимата
заподозрени, облечени в
жълти гащеризони. Този
метод се използва в Ирак
при тежки наказателни
дела, отбелязва АФП.
Съобщението за разбиването на терористичната
клетка беше направено в
навечерието на заминаването на Казими за Вашингтон, където се очаква
днес той да бъде приет от
американския президент
Джо Байдън.
Министър-председателят на Ирак, който е под
натиска на могъщи проирански фракции в страна-

Американски и
коалиционни
източници твърдят,
че американските
войски вече не
придружават
иракските сили на
сухопътни мисии.
Премиерът на Ирак
Мустафа ал
Казими заяви, че
страната му вече
не изисква
американски
военни да се
борят с "Ислямска
държава", но
официалният срок
за тяхното
преразпределение
ще зависи от
резултата от
преговорите на
премиера във
Вашингтон.

та си, се надява на важни
новини за изтегляне на
американските войници от
Ирак. Около 2500 американски военни още са
разположени там, за да
помагат на иракските
сили в борбата срещу

"Ислямска държава".
Джихадистката организация, която между 2014 и
2017 г. контролираше
обширни части иракска
територия, беше официално победена, на нейни
спящи клетки остават в

планините и пустинните
райони и извършват
нападения.
През януари самоубийствен атентат, за който
пое отговорност ИД, отне
живота на 32-ма души на
пазар в Багдад. ç

Àðåñòúò íà áèâøèÿ ïðåçèäåíò
íà Êîñîâî Õàøèì Òà÷è áå
óäúëæåí ñ äâà ìåñåöà

Специалният съд в Хага удължи с два месеца ареста на бившия президент на Косово Хашим Тачи, който е
обвинен във военни престъпления и престъпления срещу човечеството

Специалният съд в Хага
удължи с два месеца ареста на бившия президент на
Косово Хашим Тачи, предаде Епицентър.
Решението бе взето от
съдия Никола Гию, който не
прие гаранциите от две държави за временно освобождаване на бившия президент. Съдията нареди на адвокатите на Тачи да представят аргументи във връзка със следващото разглеждане на въпроса за ареста
до 31 август.
Хашим Тачи и трима негови съратници от Армията

за освобождение на Косово са обвинени във военни
престъпления и престъпления срещу човечеството и
по-конкретно преследване,
незаконно задържане, мъчения, убийства, жестоко
отношение и др. Всички обвиняеми заявиха, че са невинни.
Четиримата обвиняеми
бяха арестувани в началото на ноември 2020 г. и оттогава се намират в арест
в Хага. Преди това Тачи подаде оставка от президентския пост и се предаде доброволно на съда. ç
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Ñòîéêà Êðúñòåâà íàäâè
òðóäíî âèåòíàìêà
Българската боксьорка
Стойка Кръстева стартира с победа на Токио
2020. Тя постигна успех
срещу Ти Там Нгуен в кат.
до 51 кг след трудна
победа с 3-2 съдийски
гласа (29-28, 29-28, 29-28,
27-30, 28-29). Родната
състезателка стартира
агресивно двубоя и от
самото начало атакува
опонентката си. Във
втория рунд Кръстева
реализира два леви
прави, които попаднаха
точно в главата на виетнамката. Българката
показа, че е по-техничната боксьорка и направи
няколко добри комбинации до края на рунда.
Виетнамката, която е
шампионка на Азия от
2017 година, започна
агресивно третия рунд,
тъй като имаше да наваксва. Постепенно Кръстева пласира три страхотни
удара в главата на Нгуен
и до края контролираше
двубоя. Кръстева призна, че не е направила
най-добрия си мач, но е
доволна, че стартира с
успех в олимпийския
турнир. "Беше труден
мач, противникът не е
слаб. Може би и аз не
показах най-доброто,
което мога, но въпреки
всичко успях да победя.
Надявам се като първи
двубой това да е било
настройването за влизането в турнира и всеки
следващ да бъде подобър", коментира 35годишната българка.
"Помогна ми желанието за победа и всичко,
което сме тренирали
преди това, защото
въпреки пандемията, ние
не сме спирали. Трудихме се много. Физически
се чувствам добре. Ако

В следващия двубой ще бъда по-концентрирана,
обеща родната боксьорка

Стойка Кръстева (вдясно) призна, че не е направила най-добрия си мач

Очаквах това представяне, защото не се чувствах много добре на
бруста, но се надявам
това да не ми повлияе за
представянето ми на 200
метра съчетано. В мерките няма нищо по-различно от другите състезания,
дори тук можем да
излизаме навън, за
разлика от европейското
първенство. Надявам се
утре (днес - б. р.) да се
представя добре на 200
м съчетано и тогава ще
посветя това свое плуване на някого", каза
Петкова пред БНТ.

трябва, мога да се кача и
да изиграя още един мач
сега", каза Кръстева. Във
втория кръг българката
ще излезе на ринга на
29 юли срещу Вирджиния
Фукс (САЩ).
33-годишната Фукс е
двукратна носителка на
купа "Странджа" през
2017 и 2020 година. Тя е
бронзова медалистка от
световното първенство в
Ню Делхи 2018 и панамериканска шампионка
през 2017 година.
Диана Петкова не
успя да се класира за
олимпийските полуфинали на 100 метра бруст в
дебюта си на форум под
петте преплетени кръга.
Българката, чиято основна дисциплина в Токио
предстои днес - 200
метра съчетано, финишира осма в третата серия
на 100 метра бруст с
1:10.61 минути. Личният
рекорд на пловдивчанката е 1:08.06 минути.
"Имам доста по-добро
време, но като за първи

Най-бърза в сериите
на 100 метра бруст бе
южноафриканката Татяна
Шьонмакер с 1:04.82
минута, което е нов
олимпийски рекорд.
Световната рекордьорка
и фаворитка за златото в
дисциплината Лили Кинг
от САЩ направи такти-

Ïúðâà îëèìïèéñêà ïîáåäà çà Áúëãàðèÿ
â òåíèñà íà ìàñà îò 33 ãîäèíè
Полина Трифонова постигна първа олимпийска победа в тениса на маса след 33 години. 29-годишната ни състезателка
отстрани в квалификациите шампионката на Африка от 2010
година Сара Анфу (Камерун) с 4:1 (8:11, 11:8, 11:6, 11:5 и
12:10). Трифонова е третата представителка на родината ни в
тениса на маса на Олимпийски игри след Мариано Луков в Сеул
през 1988 година и Даниела Гергелчева в Барселона през 1992
година.
"Радвам се. Вълнувах се доста преди мача. Все пак това ми
е първа Олимпиада, първи мач. Но в края на краищата съм
доволна, че успях да спечеля, независимо от това, че не играх
на 100 процента, а може би на около 50. Но това беше достатъчно, за да мина този кръг", коментира Трифонова.
В следващия двубой българката направи страхотен мач и
осъществи голям обрат от 1:3 до 4:3 гейма, за да преодолее
Сара де Нуте от Люксембург след 6:11, 11:6, 4:11, 8:11, 12:10,
11:9 и 11:8. Днес Трифонова ще се изправи срещу натурализираната от Монако азиатка Сяосин Янг в двубой от втория кръг.
старт съм доволна и ще
се съсредоточа за посилната си дисциплина.
Мисля, че ще съм поспокойна, усетих атмосферата, ще успея да се
наглася за следващия си
старт. Доста съм развълнувана, това ми е първо
участие на Олимпиада.

Ñëàâèÿ ñå ïðåâúðíà â êîøìàð çà Ëåâñêè íà "Ãåðåíà"
Славия победи Левски с 2:1 като гост в двубой от
първия кръг на Първа лига, записвайки 28-и успех над
"сините" за първенство - пети в последните шест мача
със съперника.
Началото на 146-ото издание на най-старото столично дерби предложи по един опасен удар и към двете
врати, след което "белите" удариха греда, а Левски откри
резултата в 16-ата минута с попадение на Марин Петков.
Само шест минути по-късно Славия празнуваше, тъй като
Емил Виячки се възползва от грешка при центриране и
отблизо изравни резултата. До края на полувремето нямаше чисти голови опасности, а Левски трябваше да направи принудителна смяна заради контузия на Радослав
Цонев.
Втората част започна с фрапантен пропуск на "белите" и великолепна намеса на Симеон Славчев, който изчисти от голлинията. Славия направи обрат и излезе
напред в резултата в 68-ата минута, в която Калоян Кръстев
беше по-бърз от защитата на Левски и вкара за 2:1.ç

ческо плуване и влезе в
полуфиналите с трето
време - 1:05.55 минута.
Калоян Левтеров не
успя да се класира за
полуфиналите на 100
метра гръб. 18-годишният
софиянец, за когото това
е дебют на олимпийски
форум, не направи добър
старт и завърши седми
във втората серия с 55.60
секунди. Бронзовият
европейски медалист на
200 метра гръб от порано през годината
държи националния
рекорд на 100 м гръб с
54.96 секунди от миналата година. На Калоян
тепърва предстои участие в Токио в по-силната
му дисциплина - 200
метра гръб.
"Надявам се в следващия си старт да се
доближа до личното си
постижение. Напрежението е голямо, както и
очакванията. Надявам се
нататък всичко да е
наред. Нямах много
голям период от време
да отстраня недостатъците, тъй като ни бяха
много нагъсто състезанията. Мерките в Токио не
се отразяват по лош
начин, всичко е нормално - тренировките си
вървят по график, няма
затруднения. Надявам се
така да си остане", каза
Левтеров пред БНТ.
С постижението си на
100 метра българинът се
нареди на 37-о място от
40 завършили състезатели. С най-добър резултат за полуфиналите се
класира европейският
шампион на 50 метра
гръб и на 100 метра
свободен стил от тази
година - руснакът Климент Колесников, който
постигна 52.15 секунди. ç

Ïúðâà ëèãà - 1-âè êðúã
Царско село - Черно море

0:0

Берое - Локомотив (Сф)
1:0
1:0 Мартин Камбуров 56; червен картон Мартин Камбуров (Берое) 80
Ботев (Пд) - Пирин (Бл)
2:1
1:0 Па Конате 19, 2:0 Маркиньос 41, 2:1
Стилиян Николов 54
Левски - Славия
1:2
1:0 Марин Петков 16, 1:1 Емил Виячки 22,
1:2 Калоян Кръстев 68
"Подготвихме се добре за този сезон и мисля, че победата е
заслужена. Владеехме повече топката и правехме посмислени атаки от Левски. Имахме и по-чисти положения от
противника", заяви нападателят на Славия Калоян Кръстев,
който отбеляза победния гол във вратата на Левски.

ЦСКА 1948 - ЦСКА и Локомотив (Пд) Лудогорец
след приключване на броя
Днес от 21 часа
Ботев (Вр) - Арда
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Àíòîàíåòà Êîñòàäèíîâà äîíåñå
ïúðâè ìåäàë íà Áúëãàðèÿ
Не съм приключила с амбициите
си за златото, ще участвам в
още една дисциплина, заяви
носителката на сребърното
отличие от Токио 2020
България има своя
първи медал от Олимпийските игри в Токио. Донесе
го състезателката ни по
спортна стрелба Антоанета Костадинова, която
спечели сребро в дисциплината 10 метра въздушен
пистолет. Българката
преодоля квалификациите
с шести резултат, а във
финала водеше до последния изстрел, но беше
изпреварена от Виталина
Бацарашкина. Рускинята
събра общ сбор от 240,3
точки, което е олимпийски
рекорд, и заслужи златния медал. Костадинова
остана на 0,9 точки след
нея, а трета се нареди
китайката Рансин Дзян с
218,0 точки.
Костадинова стреля
много стабилно в цялото
състезание. Тя направи
най-добрите си изстрели в
квалификациите в послед-

ната серия и това я
изкачи до шестата позиция. За съжаление, другата ни представителка в
дисциплината - Мария
Гроздева, не успя да се
класира за финала. Двукратната олимпийска
шампионка зае 43-то
място, а след надпреварата потвърди официално,
че Игрите в Токио ще са
последното състезание в
славната й кариера.
За Антоанета Костадинова това е първи медал
в третото й участие на
Олимпийски игри. 35годишната състезателка от
Търговище има осмо
място от Игрите в Рио де
Жанейро през 2016 година
и девето от Игрите в
Лондон през 2012 година.
Костадинова е третата
българка с медал от
Олимпийски игри в стрелбата с пистолет. Другите

две са Мария Гроздева и

Антоанета Костадинова не можа да сдържи сълзите си по време на
награждаването

Даниела Йоргова. Освен
това Антоанета донесе
първо отличие за страната ни в спортната стрелба
от 17 години.
Първата медалистка за
България на Олимпийските игри в Токио трудно
скриваше радостните си
сълзи, след като завоюва
сребърното отличие.
"Благодаря на всички,
които са замесени в
процеса, довел до медала.
Благодаря на човека,
който е до мен. Този
медал е само за него треньора ми, каза развълнуваната Костадинова
пред БНТ. - В момента не
оценявам, че съм загубила златото, а се радвам
на среброто. Всеки един
от нас е дошъл за медал,
без значение с какъв
цвят. Медалът от Олимпиада не може да бъде
сравнен с такъв от което
и да е друго състезание."
"Вярвам, че след като
една жена уреди личния
си живот и има съпруг,
който я подкрепя, и
прекрасни деца, това
помага. Двете ми деца са
моето злато. Имам още
една дисциплина, не съм
приключила", добави
Костадинова.ç

Òðåíüîðúò: Äîâîëåí ñúì, íî íà êðàÿ Ìàðèÿ Ãðîçäåâà ñïèðà ñúñ ñïîðòà
ìàëêî ñúæàëèõ çà ïðîïóñíàòà òèòëà ñëåä êðàÿ íà Îëèìïèàäàòà
Личният наставник на Антоанета Костадинова - Христо Христов, заяви в интервю за БТА, че
за момент е изпитал смесени чувства след финала на 10 метра
пистолет на олимпийския турнир
по спортна стрелба. Костадинова спечели сребърното отличие,
но беше в позиция за титла преди последния изстрел, в който
направи само 9.0 и допусна да
бъде изпреварена.
"На края малко съжалих. Аз
щях да бъда доволен на всякакъв медал, но след като си водел до последния изстрел... но
ние сме свикнали в стрелбата такъв спорт, в който едно трепване те изкарва от медалите.
Имахме близо две години, в които бяхме абонирани за девети
и четвърти места. Тогава беше
абсолютно кошмарно. Девето
място не влизаш във финала, четвърто място си на една стъпка
от медалите. Затова сме доволни", каза Христов.
"В последната година и половина беше много тежко. Готвехме се за Олимпиада, но я отложиха, после за Световни купи,
но и тях ги отложиха. Не знаехме какво да правим - дали обем,
или техника. Пак благодарение
на Господ пуснаха три състезания, защото иначе нямахме нищо. На Европейското бяхме пълен провал, технически бяхме
много добре, но година и поло-

Треньорът Христо Христов е
убеден, че неговата състезателка
е подготвена за още един
олимпийски медал

вина без старт си оказа влияние. Извадихме си някои поуки,
след това спечелихме Световната купа в Осиек, добихме някаква увереност, успяхме да направим много добра подготовка и
резултатът е налице. Мисля, че
тя се доказа като много голям

боец", добави специалистът и
призна, че очаквал Костадинова
да спечели отличие, след като е
преодоляла квалификациите.
"За финала бяхме много готови. Работихме го добре и след
квалификацията, може да звучи
малко нескромно, но бях убеден,
че ще вземе медал, защото бяхме много готови, пък имам наблюдение над другите. Тя можеше
с лекота да стреля 242-243, нямаше по-нисък резултат в тренировките, но Олимпиадата е друго. А и сред съперничките й нямаше нито една случайна, заяви
специалистът.
Костадинова има още едно
участие на Олимпиадата на 25
метра пистолет на 29 и 30 юли.
"Подготвени сме за следващото
състезание. Тя дойде готова и за
двата финала. Във финал всичко
може да се случи. И на предната
Олимпиада влязохме във финал,
но там... не искам да се връщам
назад. Да се надяваме първо да
влезем, пък след това ще видим.
Аз съм максималист като треньор
и винаги говоря само за резултати. Знам какво може моят състезател и винаги съм доволен,
когато си реализира резултата,
а в повечето случаи това отговаря на добро класиране. Ако си
свършим работата, и то ако си я
свършим добре, със сигурност ще
има покритие", каза още Христов.ç

Легендата на българската спортна стрелба Мария Гроздева съобщи, че прекратява състезателната си кариера след края на Олимпийските игри в Токио. 49-годишната Гроздева заяви в интервю за
БТА, че последният й старт ще бъде на 25 метра малокалибрен пистолет на 30 юли в японската столица.
"Това ще бъде последния ми
олимпийски и всякакъв старт. На
30-и юли затварям куфара и няма
да го отворя повече. Казвам довиждане на спорта, на стрелбата",
каза Гроздева, която е председател на Българския стрелкова съюз. Тя записа рекордно за български спортист седмо участие на
Олимпийски игри, но не успя да
влезе във финала на 10 метра пистолет, след като се класира 43-та
в квалификациите.
"Тренировки, подготовка, всичко, пробни - уникално. Чувствах
се много добре до момента, в който не казаха: "Старт". Може би с
голямо желание, подгоних резултат и аз не знам какво, въпреки
че в моята глава е друго. Но то
едно мислиш, друго се случва. При
стрелбата винаги става нещо непредвидено. Толкова години, но не
мога да си го обясня как се появяват тази състояния. Както и да
е, не успях", коментира Гроздева.
"Хубавите ми тренировки ме
подведоха, много добри резултати
направих. Аз принципно нямах та-

кава нагласа да гоня нещо. Постоянно си повтарях, че това ми е
последен старт в тази дисциплина, да го направя за удоволствие,
по начин, по който на мен да ми е
приятно. Но изглежда, че тези хубави резултати от последните три
дни, включително и днес на пробните, ме подведоха, че мога и че
не е невъзможно да повторя постиженията си от вчера или онзи
ден. Имах 583 с три осмици, вчера стрелях 578 с една осмица. Но
тренировката не е като състезанието. Но това е мисленето, всичко е от главата. Бях готова, но когато главата се обърка - край. В
първата серия имах две или три
осмици, във втората - също. Аз дори не мога да си преброя осмиците днес. Трагедия. През цялото време не ми заставаше добре пистолета, че да мога да пусна изстрела. Оттам дойде страхът. Сложно е
в стрелбата", допълни ветеранката в стрелбата.
Гроздева обяви, че последният
старт в състезателната й кариера
ще бъде на 25 метра малокалибрен пистолет на 30 юли в японската столица. "Дано да не ми е такова състоянието на малокалибрения
пистолет и там да се получат нещата. Обикновно става така, че когато в едната дисциплна не се получи, в другата нещата се случват",
коментира двукратната олимпийска шампионка в дисциплината от
Сидни 2000 и Атина 2004. ç
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Тв програма - понеделник, 26 юли
ÁÍÒ 1
06.30 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 Книга на книгите анимационен
филм
09.35 Васко да Гама от село Рупча 6сериен детски тв филм /България, 1986г./, 1 серия, режисьор
Димитър Петров, в ролите: Иван
Ласкин, Илия Лингурски, Георги
Марков, Ирена Минкова, Георги
Георгиев-Гец, Павел Поппандов,
Мария Каварджикова и др.
10.45 Давай, Астробой! анимационен
филм
11.00 БНТ на 60 /п/
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Линия "Токио 2020"
13.00 Олимпийски игри Токио 2020:
Плуване /серии/ пряко предаване
15.30 Олимпийски игри Токио 2020:
Волейбол /мъже/: САЩ - Руски
олимпийски комитет
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Данъ Коловъ 4-сериен тв филм
/България, 1999г./, 1 серия,
режисьор Михаил Гецов, в ролите: Илия Василев, Питър Андърс, Ели Кордари и др.
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Днес на Игрите обзор на Олимпийските игри Токио 2020
22.00 Хрътката тв филм /3 сезон, 7
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката /п/
00.30 БНТ на 60 /п/
01.25 По света и у нас /п от 20:00
часа/
02.10 Хрътката тв филм /3 сезон, 7
епизод/п/ (14)
03.00 Олимпийски игри Токио 2020
03.55 Олимпийски игри Токио 2020:
Гребане /финали/, Плуване /
финали/ пряко предаване

bTV
05.10 "Аламинут" - скеч шоу
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анимация, сериал, еп.19
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.82
16.00 Премиера: "Малки убийства" сериал, с.2 еп.33
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.14, 15
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение"
- сериал, еп.8
21.00 "Скъпи наследници" - сериал,
еп.41
22.00 "Комиците" - комедийно шоу
(2013 г.)
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23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, с.2
еп.22
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.11
01.00 "Седем часа разлика" - сериал,
с.2 еп.20
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал,
с.14 еп.35, 36

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
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Роботи под прикритие" сериал, с.4 еп.15
- 18
08.00 "Твърде лично" - сериал, с.2
еп.8
09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.10
10.00 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.23
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.3
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.13
13.00 "Лабиринтът: Невъзможно бягство" - фантастика, екшън, трилър (САЩ, Канада, Великобритания, 2014), режисьор Уес Бол,
в ролите: Дилън О`Брайън, Кая
Скоделарио, Уил Полтър, Томас
Броуди-Сангстър, Патриша Кларксън, Ки Хонг Лий, Крис Шефилд, Блейк Купър и др.
15.00 "Твърде лично" - сериал, с.2
еп.9
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.11
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.14
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" сериал, с.5 еп.4
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" - сериал, с.7 еп.1
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и
ред: Специални разследвания" сериал, с.21 еп.12
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Бушуик" екшън, военен (САЩ, 2017), режисьори Кари Мърнион и Джонатан Мълот, в ролите: Дейв
Батиста, Британи Сноу, Артуро
Кастро, Крисчън Наваро, Джеф
Лима и др. [14+]
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.21 еп.12
01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5
еп.4
02.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.1
03.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3
еп.14
04.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.11

bTV COMEDY
05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.47
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
10.30 "Ледена епоха 4: Континентален
дрейф" - анимация, комедия,
приключенски (САЩ, 2012), режисьори Стив Мартино и Майкъл Търмайер
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "На гости на третата планета" /
п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ сериал

Горещо
Днес започват поредица горещи дни. Ще бъде слънчево, с температури от 32 до 37 градуса. Ще духа слаб източен вятър, по морето бриз, който ще държи температурите там малко по-ниски.
Във вторник температурите ще бъдат от 35 до 40 градуса. В много
места ще започне и поредица от т. нар. "тропични нощи" с температури над 20 градуса през цялата нощ.
В сряда и четвъртък ще бъде още по-горещо, с температури от 37
до 43 градуса.
Възможността за много високи температури остава и до последните дни на седмицата. Ще бъде слънчево, сухо и горещо.
Минималните температури в низините ще бъдат около и над 20
градуса, в някои дни на места няма да падат под 25-26. Кратко подобие на прохлада ще има само от около полунощ до изгрев.
Много горещо ще бъде и в София. След понеделник там максималните
температури ще са над 36-37 градуса, в някои дни и до около 38-39.
Дневните ще бъдат от около 37-38 до 42-44 градуса. не е изключена вероятността да бъдат подобрени температурни рекорди за страната.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Тунелът" - трилър, драма
(Норвегия, 2019), режисьор Пол Оя, в ролите:
Торбьорн Хар, Илва Фуглеруд, Лиса Карлехед,
Микел Брат Силсет и др.
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.10 еп.11,
12
19.00 "Преспав" - сериал, еп.15
19.30 Премиера: "Новите съседи" сериал, с.12 еп.15
21.00 "Столичани в повече" - сериал,
с.13 еп.5
22.00 "На гости на третата планета" сериал, еп.53, 54
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.11 еп.1, 2
00.00 "Смахнатият професор 2" - комедия, фантастика (САЩ, 2000),
режисьор Питър Сигъл, в ролите: Еди Мърфи, Джанет Джаксън, Лари Милър, Джон Ейлс,
Уонда Сайкс, Питър Сигъл и др.
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3
еп.9, 10
08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Обратно в играта" - драма,
спортен (САЩ, 2012), режисьор
Робърт Лоренз, в ролите: Клинт
Истууд, Ейми Адамс, Джон Гудман, Скот Истууд, Ед Лотър и др.
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.11, 12
12.30 "Ускорение" - екшън, трилър
(САЩ, Австралия, 2004), режисьор Джоузеф Кан, в ролите:
Мартин Хендерсън, Айс Кюб,
Моне Мейзър, Макс Бийсли,
Джей Хернандес, Фейзон Лъв и
др.
14.15 "Убийство под прожекторите" трилър (САЩ, 2019), режисьор
Кристофър Рей, в ролите: Кришел Стаус, Никол Билдърбек,
Джейсън Доли, Дарин Деуит Хенсън и др.
16.15 "Мостът на шпионите" - трилър,
исторически, драма (САЩ,
2015), режисьор Стивън Спилбърг, в ролите: Том Ханкс, Марк
Райлънс, Алън Алда, Остин Стоуъл, Ейми Райън, Били Магнюсън, Ив Хюсън, Доменик Ламбардози, Себастиан Кох и др.
19.00 "Пътуване до тайнствения остров" - фентъзи, приключенски,
комедия (САЩ, 2012), режисьор
Брад Пейтън, в ролите: Джош
Хъчерсън, Дуейн Джонсън, Майкъл Кейн, Луи Гузман, Ванеса
Хъдженс, Кристин Дейвис и др.
21.00 Премиера: "Тунелът" - трилър,
драма (Норвегия, 2019), режисьор Пол Оя, в ролите: Торбьорн Хар, Илва Фуглеруд, Лиса
Карлехед, Микел Брат Силсет и
др.
23.15 "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.
01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3
еп.11, 12
03.30 "Рога" - фентъзи, криминален,
драма (САЩ, Канада, 2013), режисьор Александр Ажа, в ролите: Даниел Радклиф, Джуно Темпъл, Макс Мингела, Кели Гарнър, Джеймс Римар, Хедър Греъм, Дейвид Морс и др. [16+]
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05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 18 /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
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
06.10 "Разум и чувства" - романтична
драма с уч. на Ема Томпсън,
Кейт Уинслет, Хю Грант, Алън
Рикман,Том Уилкинсън, Джема
Джоуонс и др. /п/
08.50 "Детектив по Коледа" - романтичен филм с уч. на Емили
Алатало, Франко Ло Прести,
Андрю Бушел, Лорън Холи, Дженел Уилямс и др.
11.00 "Треска за лалета" - романтична драма с уч. на Алисия Викандер, Дейн Дехаан, Джуди
Денч, Кристоф Валц, Холидей
Грейнджър, Зак Галифанакис и
др. /п/
13.00 "Отвъд маската" - приключенски екшън с уч. на Андрю Чейни,
Кара Килмър, Джон Рис-Дейвис,
Адетокумбо Маккормак и др. /
п/
15.15 "Последният убиец на дракони"
- приключенски филм с уч. на
Рики Томлинсън, Полин Колинс,
Андрю Бачън, Нина Вадия,
Джордж Уебстър, Илайлис Чапъл и др. /п/
17.30 "Съкровището" - приключенски
екшън с уч. на Никълъс Кейдж,
Даян Крюгер, Джъстин Барта,
Шон Бийн, Джон Войт, Харви
Кайтел, Кристофър Плъмър и
др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 11
21.00 "ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК" - Зрителят избира между два филма
на greatmonday.bg
23.30 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 11 /п/
00.15 "За всичко е виновен енотът" драма с уч. на Брайън Кранстън, Дженифър Гарнър, Виктория Бруно, Елъри Спрейбери,
Моника Лоусън и др.

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.

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА
Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg
РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ
946-19-02
ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ
ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ
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Петър ХАДЖИЕВ
МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
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Гаврил ГАВРИЛОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Теофан ГЕРМАНОВ
СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26
reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка
или в брой
БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София
IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF
РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса
944-10-26
Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –
излизащ от 1 май 1958 г.

ÊÓËÒÓÐÀ

"Âåðñàé íà
ìîðåòàòà" âëåçå
â ñïèñúêà ñ
îáåêòèòå íà
ÞÍÅÑÊÎ
Наричан "Версай на
моретата", фарът в Кордуан, разположен близо
до френския град Вердон
сюр мер, влезе в Списъка с обектите на световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Фарът е обявен за исторически паметник още
през 1862 г., а кандидатурата му издигнаха през
2016-а. Той е вторият,
вписан от ЮНЕСКО,
след фара на Ла Коруня
в Испания. С него Франция разполага с 47 обекта в Списъка на световното културно наследство.
Група известни спа
центрове в Европа също
влязоха в обновения
списък. Те включват популярните балнеоложки
центрове: Карлови Вари,
Марианске лазне, Виши,
Баден-Баден, Бат, Монтекасини. Всеки център
има специфика, обединява ги развитието им като центрове за лечение,
терапия и социален живот. ç
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Áðàìñ è Ìåíäåëñîí çâó÷àò
â Áîðèñîâàòà ãðàäèíà
Концерт за цигулка на
Йоханес Брамс и Шотландска симфония на Феликс
Менделсон - Бартолди ще
звучат в Парк-театър
"Борисова градина" на 29
юли от 20.00 ч. Софийската филхармония излиза на
откритата сцена в заедно
с цигуларя Марио Хосен диригент маестро Найден
Тодоров. Част е от лятната програма на Филхармонията "Споделете музиката".
На 27 юли публика ще
се наслади на същата
програма в Летния театър
във Варна. Концертът е в
рамките на Международния фестивал "Варненско
лято".
Марио Хосен, който е
и артистичен директор на
фестивала споделя: "За
мен винаги е удоволствие да концертирам със
Софийската филхармония. А гастролът на оркестъра е една от традициите на "Варненско
лято" и специален мо-

мент за почитателите на
музикалното изкуство."
Цигулковият концерт на
Й. Брамс има дълга предистория. Тя започва от
локалите и кръчмите, в
които младият Брамс
свири на пиано, подпомагайки финансово обучение-

то си. Чрез музиката
Менделсон показва усещането си за шотландската
природа и представите си
за историческите събития.
"Няма национална музика
за мен! В картините,
руините и природната
среда намирам най-много

Изложбата е от 27 юли
до 29 август - представена
от Софийската градска художествена галерия, Института за съвременно изкуство - София и Фондация "Едмонд Демирджиян" съвместно с Фондацията за гражданско общество, Ню Йорк,
Международната мрежа
Награди за млади художници и с подкрепата на Фондация "Лъчезар Цоцорков".
Изложба на номинираните
художници за Наградата за
съвременно изкуство БАЗА
2021: Мич Брезунек, Мари-

на Генова, Марта Джурина,
Александър Лазарков, Митко Митков, Силвия Попова,
Мартиан Табаков.
Победителят се обявява
по време на откриването.
Наградата е двумесечно
пребиваване на един художник от България в Ню Йорк.
Носителите на Наградата
БАЗА имат възможност да
се представят със самостоятелна изложба в галерията на Института за съвременно изкуство - София.
Членовете на журито на БАЗА за 2021 г. са: Ани Васева

(режисьор), Миряна Тодорова (художник), Красимир
Терзиев (художник), Мартин

Пенев (художник) и Радослав Механджийски (куратор). ç

Äíè íà ðóñêàòà êóëòóðà â Áóðãàñ
Дните на руската култура в Бургас от 24 до 26 юли
превръщат града в сцена на
руското изкуство. В афиша
на проявата, която се реализира за 17-и път в морския град, са включени две
филмови прожекции, фотоизложба, а акцент е спектакълът на артистите от ансамбъл "Здравица" - град
Ярославъл, Русия, днес.
Официалното откриване
на Дните на руската култура в Бургас стартира още
на 24 юли с представяне на
фотоизложба от Руския културно-информационен център - София. Експозицията
очаква посетители и в за-

ла "Георги Баев" на КЦ
"Морско казино". Зрителите гледаха и филма филмо

"Брестката крепост" на реж.
Александър Котт на сцена
"Охлюва".

В неделя бе прожектиран
филмът "Капитан Холивуд"
с реж. Евгений Татаров.
Днес от 20.30 ч. на сцена
"Охлюва" артистите от ансамбъл "Здравица" ще демонстрират хореография,
основана на народния танц,
съпътствана от вдъхновяваща енергия и колоритна музика. Популярният руски ансамбъл е гостувал в Чехия,
Унгария, Германия, Франция, Гърция и Китай. Всички събития са с вход свободен и са организирани от
Община Бургас, съвместно
с Почетното консулство на
Руската федерация в Бургас. ç

:

ÑÃÕÃ ïðåäñòàâÿ íîìèíèðàíèòå ìëàäè õóäîæíèöè
çà íàãðàäàòà ÁÀÇÀ

музика". Марио Хосен е
почетен професор по
цигулка на Нов български
университет и гост-професор в Япония със завидна
преподавателска кариера
и студенти, носители на
високи отличия в Европа и
Азия. ç

Íàêðàòêî

Микаела Коел влиза
в "Черната пантера 2"
Микаела Коел е новото
попълнение в актьорския
състав на продължението на
продукция "Черната пантера",
пише "Варайъти". Актрисата е
на 33 години и ще играе със
звездите от първия филм Летиша Райт, Даниел Калуя,
Данай Гурира, Лупита
Нионго, Анджела Басет.
Актрисата стана големият
победител на телевизионните награди БАФТА с поредицата "Мога и да те съсипя".
Коел е създателка на
драматичния сериал и
изпълнява главната роля.

Български и финландски
археолози проучват
надгробна могила
Националният археологически институт с музей (НАИМ)
при БАН и екип от студенти
по археология от Университета в Хелзинки проучват
надгробна могила в землището на тунджанското село
Могила. Ръководител на
разкопките е доц. д-р
Стефан Александров заместник-директор на
НАИМ, а от финландска
страна - проф. д-р Фолкер
Хайд. Това е втори такъв
археологически проект в
Ямболска област. Наскоро
приключиха съвместните
българо-полски разкопки на
надгробна могила от бронзовата епоха в землището на
Маломирово.

