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Свободата
на печата
е майка
на всички
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„Ñâåòúò ñðåùó Ïóòèí“,
èëè 800 ìèëèîíà
ñðåùó 8 ìèëèàðäà
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Кризата на неолибе-
ралния капитализъм
носи войни П
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Ñúðáèí ñòàâà
ñåëåêöèîíåð
íà Áúëãàðèÿ

Близо 19 000 са новите
случаи на заразени с
коронавирус в Гърция, но
здравните власти не пла-
нират въвеждане на за-
дължителен тест за вли-
зане в страната, предаде
БНР. Министърът на здра-
веопазването Танос
Плеврис заяви, че до
края на летния сезон не
се налага да се въвеждат
отново ограничителни
мерки срещу разпростра-
нението на вируса. За
едно денонощие хоспита-
лизираните с тежки симп-
томи от вируса са 300
пациенти, а 28 района на
страната са в червена
зона с трицифрено число
новозаразени, информи-
рат от здравното минис-
терство. Властите препо-
ръчват туристите да из-
бягват обществени места,
където не е възможно
спазване на дистанция, а
в търговските обекти да
влизат с маски, въпреки
че не е задължително. ç

Áúëãàðèÿ íå
å çà ïðîäàí,
ïîëèòèêà
íå ñå ïðàâè
â ìîëà

Áëèçî 19 000
íîâè ñëó÷àÿ íà
COVID-19 â Ãúðöèÿ
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Медиите в Сърбия гръм-
наха с новината, че мест-
ният специалист Младен
Кръстаич е новият нацио-
нален селекционер по
футбол на България. Спо-
ред информацията дого-
ворът между двете страни
е подписан и Кръстаич

ената на бензин А95 на основните сто-
лични бензиностанции достига от 3,35 до
3,43 лв. за литър, а на дизела - от 3,50 до
3,58 лв., предаде БГНЕС.

За сравнение преди около две седмици
най-евтината цена за литър бензин А95
бе 3,32 лв., а на дизела - 3,43 лв.

Агенцията цитира шофьор на име Пла-
мен, който смята, че отстъпката от 25 сто-
тинки, гласувана от управляващите, ня-
ма да е достатъчна. По думите му цените
на горивата вече са се вдигнали с повече
от 50 стотинки и отстъпката от 25 сто-
тинки няма да помогне на никого.

Ценовият шок с горивата идва на фона

няма край

ървото правител-
ство с мандат на
т. нар. партия
"Продължаваме

промяната" бе съставено
върху уж публични, а
реално маскиращи
Задкулисието преговори в
един столичен мол.
Политиките се договаряха
между магазини за обувки
и за парцалки. Затова и
широко рекламираните
обещания на кабинета
"Петков" се оказаха
ялови и се провалиха. За
половин година "прави-
телството на промяната"
сътвори куп гафове и
тежки национални преда-
телства. От бруталното
нарушаване на Конститу-
цията с фалшивото
гражданство на Кирил
Петков, през клякането
пред вашингтонско-
брюкселския натиск да
свалим ветото от Северна
Македония (след което
неочаквано "изчезна"
темата за историческата
истина) и тегленето на
огромни държавни креди-
ти, които ще плащат
правнуците ни. Неглижи-
рането на националния
интерес преминава през
колосална инфлация,
посрещната от символич-
но вдигане на пенсиите -
отдавна изядено от
цените на основните
стоки. Тези действия
унищожиха средната
класа, милион и половина
заети станаха работещи
бедни, а почти два млн.
пенсионери ще мизерст-
ват во веки веков.

Не може да подминем
и срамната търговия с
оръжия за режима в
Киев, замаскирана като
износ за "трети страни"!?
Предателства бяха и
отказът от закупуване на
руски газ, който осъжда
българина на студена
зима, но пълни джобовете
на газовите посредници.
В ефира се леят лозунги
за борба с корупцията, но
всичко се сведе до една
мижава папчица с цитати
от медиите.

К.П. досущ като слон
в стъкларски магазин се
държи и в деликатната
сфера на дипломацията.
България бързаше преди
всички да налага анти-
руски санкции, арогантно
спря самолета на руския
външен министър Сергей
Лавров, а днес противо-
законно гони 70 руски
дипломати и служители,
което води до замразява-
не или скъсване на
отношенията с братска
славянска и православна
Русия. Ето до това
състояние ни доведе
Промяната! < 2

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Руската армия кон-
тролира изцяло т. нар.
Луганска народна ре-
публика (ЛНР). Това е
съобщил руският ми-
нистър на отбраната
Сергей Шойгу на пре-
зидента и върховен
главнокомандващ Вла-
димир Путин, предаде

Øîéãó: Âå÷å êîíòðîëèðàìå ËÍÐ

Âäèãàò ñå ãîðèâàòà,
à „ïîìîùòà“ îò
25 ñòîòèíêè
å ïîäèãðàâêà, ïàðíîòî
ñå ïîâèøàâà ñ 40%

< 13

БНР. В официално съ-
общение на военното
ведомство в Москва се
уточнява, че в резултат
на боевете през послед-
ното денонощие е ус-
тановен пълен контрол
над град Лисичанск и
близките населени мес-
та, най-големите от ко-

ито са Белогоровка, Но-
водружеск, Малорязан-
цево и Белая гора. Об-
щата площ на "освобо-
дената" по думите на
Сергей Шойгу за дено-
нощие територия е 182
кв. км.

Същевременно Киев
продължава да отхвър-

ля твърденията, че град
Лисичанск вече е изця-
ло под руски контрол.
Говорителят на украин-
ското министерство на
отбраната Юрий Сак
заяви пред Би Би Си,
че Лисичанск не е под
пълния контрол на рус-
ките сили. < 11

на представеното от КЕВР повишение за
цената на топлинната енергия за битовите
потребители от 1 юли, което ще бъде с 39,26
% за цялата страна. Все пак от регулатора
се оправдават, че предлаганата от регула-
тора промяна е значително по-ниска от ис-
канията на енергийните дружества за уве-
личение средно със 123,58%.

ÖÖ

< 4

Снимка БГНЕС

Общо около 180 души - експулсирани дипломати и служители на руското посолство, както и членове на техните семейства,
напуснаха вчера България с два самолета на правителствената авиокомпания "Россия". Сред тях имаше много млади семейства
с малки деца.

ще започне работа офи-
циално начело на българ-
ския национален отбор от
септември. Той ще дебю-
тира на 23 септември
срещу Гибралтар, а три
дни по-късно България
гостува в Скопие на Се-
верна Македония. Бълга-
рия след първите четири
мача в групата си от
Лигата на нациите има
спечелени само три
точки.

< 2
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Като национално
предателство определиха
изгонването на 70 члено-
ве на руската дипломати-
ческа мисия Румен Овча-
ров от БСП и Тошко
Йорданов от "Има такъв
народ" (ИТН). Пред "Нова
телевизия" Овчаров
заяви, че вече за трети
път в рамките на три
месеца управляващият
елит предава национални-
те ни интереси. Първият
път било с доставките на
руски природен газ,
втори път със скандала с
руските дипломати, а
като трето предателство
Овчаров посочи сваляне-
то на ветото за прегово-
рите на Македония с ЕС.

"В казуса с изгонените
руски дипломати не става
дума за шпионаж. Става
дума за това, че Бълга-
рия е използвана като
опитно зайче и пушечно
месо", каза бившият
министър и ексръководи-
тел на БСП-София. Спо-
ред него Лондон и Ва-
шингтон се опитват да
намалят присъствието на
руснаци в дипломатичес-
ките мисии в Европа.
"Има едно неписано
правило - петте постоян-
ни членки на Съвета за
сигурност имат малко по-
големи представителст-
ва", заяви Овчаров.  "Не
мисля, че изгонването на
70 дипломати на един от
постоянните пет члена на
Съвета за сигурност е
нещо дребничко, което
можем да пропуснем
покрай себе си", коменти-

180 äóøè - ÷ëåíîâå íà
ðóñêàòà ìèñèÿ è ñåìåéñòâàòà
èì, íàïóñíàõà Áúëãàðèÿ

ра той.
"Задавате ли си въпро-

са какви са последствия-
та от това, което направи
този човек (Кирил Пет-
ков). Българската иконо-
мика дали не е енергийно
зависима от Русия. Тряб-
ва ми време да осмисля
второто национално
предателство на Кирил
Петков", каза лидерът на
парламентарната група
на "Има такъв народ"

Ïîëèòèöè: Ãîíåíåòî íà
äèïëîìàòèòå å ïðåäàòåëñòâî

след това по дипломати-
чески път да видим какво
да правим. Бяхме поста-
вени в ситуация да пре-
ценим коя ще бъде по-
малката загуба", каза в
предаването "Неделя 150"
на БНР депутатът от ГЕРБ
Тома Биков.

Вчера близо 180 души
- дипломати, технически
сътрудници на руското
посолство и членове на
техните семейства, напус-
наха България с два
полета на правителстве-
ната авиокомпания "Рос-
сия" през летище София.
Полетите са с хуманита-
рен статут заради забра-
ната за полети на руски
самолети на територията
на ЕС. Те бяха насрочени
за излитане в 15:00 и
15:30 часа.

Служителите на руско-
то посолство пристигнаха
организирано с автобуси
и микробуси, както и с
коли на посолството.
Част от заминаващите
бяха с деца, бебешки
колички, други с домашни
любимци.ç

Áúëãàðèÿ íå ïîäïèñà ïðèçèâà
íà ÅÑ ñðåùó ðóñêèÿ ñïîðò

България е една от двете стра-
ни в Европейския съюз, които не
са подписали призива към между-
народните спортни федерации да
отстранят от структурите си всич-
ки свои руски и беларуски члено-
ве заради войната в Украйна. До-
кументът е подписан от спортните
министри на общо 35 държави,
сред които 25 от ЕС, но нашият
спортен министър в оставка Радос-
тин Василев не се е присъединил,
разкрива сайтът insidethegames, ци-
тиран от "Сега".

Настоящата обща позиция е
продължение на друга подобна, при-
ета през март от 37 държави. Тога-
ва призивът бе Русия и Беларус да
не получават домакинства на меж-
дународни състезания, техните
спортисти да не могат да участват
на прояви в чужбина и да "бъдат
предприети стъпки за ограничава-
не на спонсорството и друга фи-
нансова подкрепа от лица и орга-
низации, свързани с руската и бе-
ларуската държави".

В новото писмо на спортните
министри вече се препоръчва на
федерациите всеки техен член, тяс-
но свързан с Русия или Беларус, и
най-вече, ако е и техен правителс-
твен служител, да бъде отстранен
от всякаква позиция на влияние в
съответната спортна федерация. А
също така да се обмисли прекра-

тяването на договори, които поз-
воляват излъчване на международ-
ни състезания на територията на
Русия и Беларус.

Вече се предлага и унифицира-
но отношение към руските и бела-
руски спортисти. Те вече не трябва
да бъдат спирани от участия в меж-
дународни състезания. Но задължи-
телно трябва да се съревновават
без национално знаме, държавни
символи и химн, а поведението им
по време на състезанията ще се
наблюдава внимателно, за да се
гарантира, че те наистина показ-
ват неутралитет. Новата обща по-
зиция също така подканва между-
народните федерации да покажат
солидарност с Украйна и да по-
могнат за възстановяването на ук-
раинската спортна система, ко-
гато това стане възможно.ç

Áúëãàðèÿ íå å
çà ïðîäàí,
ïîëèòèêà íå ñå
ïðàâè â ìîëà

От стр.1
Послушанието на Борисов пред
"началствата" се превърна в
ръчно управление на българс-
кото правителство от страна на
едно презокеанско посолство,
където работят хиляди дипло-
мати и служители, към които
никой не налага принципа на
"реципрочност". Принцип, кой-
то К.П. еднолично реши да при-
ложи към Руската федерация,
въпреки че страните - членки
на Съвета за сигурност на ООН,
нямат този ангажимент.

Жалко е, че проваленото и
опасно за България правителс-
тво, е напът да се възпроизве-
де на принципа "Преоблякъл се
Илия - пак в тия". Всъщност К.П.
и Асен Василев са двете стра-
ни на една монета, а нашите
властогонци, които на всяка це-
на искат да си запазят кресла-
та и привилегиите, си играят с
народа на "Ези или тура". За-
щото "новият" кабинет ще во-
ди абсолютно същата полити-
ка, със същия унизителен и чуж-
допоклоннически слугинаж.

И както преди половин го-
дина в мола, за участие в това
провалено правителство, отно-
во се пришива БСП. Срамно е,
че най-старата, масова и опит-
на партия пада жертва на алч-
ността за власт на шепа хора,
които прегазиха всички прин-
ципи на социалистите и всички
заявени "червени линии". Един
тесен кръг в ръководството на
БСП превръща партията в съу-
частник на антибългарската, без-
родна и слугинска политика на
ПП, независимо кой е минис-
тър-председател - Петков, Ва-
силев или Лена Бориславова.

Единственият спасителен
ход за БСП е да напусне прего-
ворите с ПП и изхабилите се
за броени месеци нейни "ли-
ца", защото българските соци-
алисти не желаят и не заслу-
жават да бъдат смокинов лист
за поредни управленски про-
вали. БСП не се продава, но и
България не е за продан, а по-
литиката не е мол, господа уп-
равляващи!

Ôèëèï Âîñêðåñåíñêè: Çàìèíàâàì
ñ áëàãîäàðíîñò êúì Áúëãàðèÿ

"Заминавам с благодарност към България и българите, с
които съм работил дълги години." Това заяви пълномощният
министър на Руската федерация в София Филип Воскресенски,
който е един от експулсираните руски дипломати.  "Огромна
благодарност към българите, които изразиха голяма подкрепа
към нас тези дни, и не само", каза още Воскресенски. "Никой
от нашите хора, които сега са експулсирани незаконно, ароган-
тно, нито един от тях не е работил срещу Република България,
добави дипломатът. Той бе категоричен, че всеки от тях е рабо-
тил откровено и открито само и единствено за развитието на
руско-българките отношения. "Няма никаква криза, проблем в
отношенията между нашите народи, защото никой не може да
развали руско-българските отношения", категоричен е Воскре-
сенски. Според него кризата в двустранните отношения между
двете държави не може да окаже влияние между народите ни.
"Никой не може да развали нашите отношения. Нито Кирил
Петков, нито други хора", каза още пълномощният министър,
предаде БГНЕС.

Тошко Йорданов в петък,
цитиран от "Медиапул".
Преди това част от депу-
татите на ИТН окачестви-
ха действията на Кирил
Петков по българо-север-
номакедонските отноше-
ния като първото нацио-
нално предателство.

"ГЕРБ не подкрепя

брутално неграмотния
начин, по който бяха
изгонени руски диплома-
ти. Осъзнаваме, че ако в
този момент България
отстъпи, ще изпаднем в
унизително положение.
Затова призовахме пра-
вителството в оставка да
остане на тази позиция, а

Един от напускащите България руснаци привлече погледите с тениска с
лика на Путин

Снимка БГНЕС

Радостин Василев

Сигналът за инцидента в ж. к.
"Студентски град" е получен в съ-
бота вечерта, съобщи БТА. Малко
след като пристигнали, полицаи-
те установили на място постра-
дал мъж. Той обяснил, че малко
по-рано е бил нападнат от други
двама мъже, заради отправена за-
бележка. Те му нанесли побой, а
единият от тях произвел изстре-
ли с пистолет, след което избяга-
ли в неизвестна посока.

Пострадалият е прегледан в
болница, след което е освобо-
ден за домашно лечение с по-
резни рани на главата и охлуз-
вания по тялото, без опасност
за живота.

В рамките на оперативните
действия са задържани двама мъ-
же - 19-годишен от София и 36-
годишен от с. Лехчево, с крими-

налини регистрации. В жилище
обитавано от задържаните, в ж.
к. "Студентски град" са намерени
и иззети три газови пистолета.ç

Äâàìà çàäúðæàíè ñëåä
ñòðåëáà íà äåòñêà ïëîùàäêà
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ÁÑÏ ïàê íàìåðè ñúâïàäåíèÿ
ñ ïîëèòèêèòå íà ÏÏ

С мотива, че наруше-
ната им комуникация с
"Продължаваме промяна-
та" (ПП) е възстановена
след отказа на Кирил
Петков да бъде кандидат
за министър-председател
и замяната му с Асен
Василев, социалистите
отидоха на преговори за
ново правителство. Това
се случи на фона на
недоволството на редо-
вите партийни членове и
русофилски настроените
симпатизанти на партия-
та от решението на
Петков да изгони 70
членове на руската
дипломатическа мисия.

Мнението на БСП
съвпада с приоритетите,
обявени от "Продължава-
ме промяната". Това
заяви лидерът на леви-
цата Корнелия Нинова
по време на консултаци-
ите за съставяне на
кабинет в събота в
Народното събрание.

"Нашето мнение
съвпада с вашите прио-
ритети, обявени предва-

рително. За борба с
корупцията, промяна в
КПКОНПИ, но искаме да
допълним програмата на
правителството, ако
съставим такова, с ня-
колко теми. Това са
социалната политика и
продължаване на социал-
ния вектор, здравеопаз-
ване, образование и
икономика, плюс вашите
идеи за борба с корупци-
ята и със стария модел
на управление. Така че
нека започнем тези
преговори. Надявам се
да дадат резултат, ние
сме на разположение",
заяви Нинова.

"Пред нас има тежка
и отговорна задача - да
успеем да съберем
мнозинство за едно
правителство, което да
работи за интересите на
хората. Нека да продъл-
жим нататък по същия
начин". Това заяви от
своя страна кандидатът
за премиер Асен Василев
пред социалистите.

Подкрепяме кабинет с

министър-председател
Асен Василев. Ние
участваме в това управ-
ление от самото създа-
ване с ясен мандат и
ясна подкрепа към
правителството, което
беше създадено. Това
заяви председателят на
парламентарната група
на "БСП за България"
Георги Свиленски пред
БНТ. "Имаме такъв ман-
дат и за сегашното
правителство, което
предстои да бъде сфор-
мирано, с ясни приори-
тети - 4 краткосрочни и
5 дългосрочни мерки, в
които влизат приемането

Ñîöèàëèñòèòå îáÿâèõà, ÷å ùå
ïîäêðåïÿò ïðàâèòåëñòâî
íà÷åëî ñ Àñåí Âàñèëåâ

на бюджета за 22-ра
година, актуализацията,
подготовката и приема-
нето на бюджета за 23-
та година, 20-те закона,
които трябва да дадат
възможност на Плана за
възстановяване и устой-
чивост. Дългосрочните
са, традиционно, социал-
ната политика, здравна-
та политика, образовани-
ето, т. е. все теми, върху
които БСП е работила
последователно. И сега
с тази програма за 6
месеца се надяваме те
да влязат конкретно
разписани със срокове",
посочи той.ç

След скандалите
:

Íà òîçè äåí

Събития
” 1776 г. - На континента-
лен конгрес във Филаделфия
е подписана американската
Декларация за независимост,
която обявява, че Тринаде-
сет колонии престават да бъ-
дат част от Британската им-
перия.
” 1802 г. - Открита е Воен-
ната академия на Съедине-
ните щати в Уест Пойнт.
” 1898 г. - При морска ка-
тастрофа между френския
параход "Ла Бургон" и анг-
лийския търговски кораб
"Кромартишир" загиват 560
души.
” 1916 г. - Учреден е Воен-
ноисторическият музей в Со-
фия.
” 1941 г. - В Рига латвийс-
ки националисти, колаборан-
ти на нацистка Германия, раз-
рушават всички синагоги и
убиват над 400 евреи.
” 2004 г. - Гърция побеж-
дава Португалия с 1:0 на фи-
нала на Европейското пър-
венство по футбол 2004 г.
Родени
” 1807 г. - Джузепе Гари-
балди, италиански патриот
” 1872 г. - Калвин Кулидж,
30-и президент на САЩ
” 1926 г. - Алфредо ди Сте-
фано, аржентински футбо-
лист
Починали
” 1546 г. - Хайредин Бар-
бароса, алжирски владетел
” 1826 г. - Джон Адамс,
2-ри президент на САЩ
” 1826 г. - Томас Джефер-
сън, 3-ти президент на САЩ
” 1831 г. - Джеймс Монро,
5-и президент на САЩ
” 1934 г. - Мария Кюри,
полска физичка, Нобелов ла-
уреат през 1903, Нобелов ла-
уреат през 1911
” 1989 г. - Леда Тасева, бъл-
гарска актриса
” 1992 г. - Астор Пиацола,
аржентински музикант
” 2004 г. - Георги Джубри-
лов, български актьор

Като проблем социалистите отчетоха липсата на управленска програма
на кабинета

Снимка БГНЕС

Всички, които управляват в
момента, да си направят по един
тест за наркотици, заяви вчера
зам.-председателят на ДПС Йор-
дан Цонев пред Би Ти Ви.  На
въпрос какво биха показали тес-
товете, Цонев отговори: "Нека
да ги видим. Да го направят. Че-
та в медиите, а пък и виждам
поведение, което на моменти е
точно такова. "Аз сериозно го-

Éîðäàí Öîíåâ: Óïðàâëÿâàùèòå
äà ñå òåñòâàò çà íàðêîòèöè

Йордан Цонев

воря. Говоря за тези, които уп-
равляват в момента в кабинета.
От първия надолу има доста сиг-
нали. Номинацията на Асен Ва-
силев е същото като Кирил Пет-
ков. Опитах се да го обобщя с
един филм от близкото минало,
като само ще добавя наркоти-
ците. Става въпрос за филма
"Секс, лъжи и видео", коменти-
ра Цонев.

 "Ако сега ние констатираме,
че държавата е изправена пред,
меко казано, дипломатически
скандали, пред конституционна
криза и за това са виновни ми-
нистър-председателят и други ли-
ца от кабинета. Носят политичес-
ка отговорност и тези, които ги
докараха на власт в името на
светли идеали и цели", заяви още
зам.-председателят на ДПС.ç

Излязохме от коалицията за-
ради грешните решения, които
взеха Кирил и Асен. Затова би
трябвало да си потъпчат егото
и да предложат друг от техния
екип, не е да нямат хора с ка-
пацитет. Самото представяне на
Асен Василев за кандидат-пре-
миер обрече разговорите. Това
заяви председателят на парла-
ментарната група на "Има такъв
народ" Тошко Йорданов пред
БНТ, цитиран от БГНЕС.

По думите му е несериозно
да поставят условия с кого от
ИТН да говорят, гледайки на де-
путатите като на овце. Йорда-
нов коментира, че няма да на-
мерят други такива при тях, пра-

Íàòèñêúò âúðõó äåïóòàòè îò ÈÒÍ ïðîäúëæàâàë
вят коалиция на предателите. Мо-
же да са им обещали да ги вка-
рат в листите им, иначе не виж-
дам как тези ще продължат да
бъдат депутати, каза  Тошко Йор-
данов.

Той допълни, че обажданията
продължават, като натискът сега
е през приятели. Кирил и Асен
мислят за хората и за партията
все едно са фирма и купувайки
депутати, купуват акции. А то не
е така в политическите партии.

Постъпката на Виктория Ва-
силева е достойна, каза, че ще
си изпълни ангажимента към ИТН.
Така Йорданов коментира жела-
нието на Василева да напусне
парламента.çТошко Йорданов

Президентът Румен Радев
промени отношението си към
"Продължаваме промяната",
защото правителството не
свърши това, което обеща,
заяви пред Би Ти Ви предсе-
дателят на Стратегическия
съвет при президента проф.
Александър Маринов. Спо-
ред него от "Продължаваме
промяната" са си позволили
доста неуместни думи по ад-
рес на президента. "Точно
Кирил Петков да използва
думата страхливец, това е не-

Ïðåçèäåíòñêè ñúâåòíèê: ÏÏ íå
èçïúëíèõà òîâà, êîåòî îáåùàõà

сериозно", каза Маринов.
Той разкритикува и поведе-
нието на ПП и БСП по вре-
ме на консултациите за със-
тавяне на кабинет.

"Тези консултации вина-
ги са се провеждали по ед-
на ясна процедура, това не
е нещо от рода на покана
"Защо не минете да пием ед-
но кафе?". Уточняват се, съг-
ласуват се и се изпращат
писмата, с които се канят съ-
ответните партии", каза Ма-
ринов.ç
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Комисията за енергийно
и водно регулиране потвър-
ди разчетите си и цената на
електроенергията и на топ-
линната енергия за битови-
те потребители от 1 юли.

За клиентите на „Елект-
рохолд Продажби“ (ЧЕЗ)
увеличението на крайната
цена е с 2,39%, за „ЕВН Бъл-
гария Електроснабдяване“ –
с 3,46%, за клиентите на
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ –
с 4,56%. В тези цени са
включени цената на елект-
роенергията и цените за
мрежовите услуги. Това
предвижда проекта на ре-
шение за утвърждаване на
цени в сектор “Електроенер-
гетика” за новия регулато-
рен период 1.07.2022 -
30.06.2023 г., по който Коми-
сията проведе обществено
обсъждане.

Проектът беше публику-
ван предварително на интер-
нет страницата на регулато-
ра. В обсъждането участва-
ха заинтересовани страни -
омбудсмана, БФИЕК, БТПП,
Асоциация свободен енерги-
ен пазар, граждански орга-
низации и сдружения.

Независимо че енерго-
преносните предприятия за-
явиха значително повишава-
не на своите разходи за пре-
нос, Комисията намери ре-
зерви в системата за да не-
утрализира този фактор. За
да сведе до минимум увели-
чението за битовите потре-
бители, КЕВР приложи регу-
латорни механизми по отно-
шение на ценовия микс за
регулирания пазар. Делът на
електроенергията от АЕЦ
Козлодуй се увеличава до
30%. Намалява се цената на
електроенергията от хидро-
централите на НЕК.

Тези мерки дават възмож-
ност за да бъде компенси-
рано увеличението на раз-
ходите за пренос на ЕСО и
на електроразпределителни-
те дружества „ЕВН България

ÊÅÂÐ ñå îïðàâäàâà, ÷å òîâà å
çíà÷èòåëíî ïî-íèñêà öåíà îò
èñêàíèÿòà íà åíåðãèéíèòå äðóæåñòâà
çà óâåëè÷åíèå ñðåäíî ñúñ 123,58%.

Електроснабдяване“, „Елект-
рохолд Продажби“ (ЧЕЗ) и
ЕНЕРГО-ПРО Продажби“,
гласи съобщението на КЕВР.

С предприетите от КЕВР
регулаторни мерки общото
увеличение за битовите пот-
ребители е 3,3% за периода
1.07.2022-30.07.2023 г.

Общественото обсъждане
беше излъчено онлайн на ин-
тернет страницата на Коми-
сията.

Комисията за енергийно
и водно регулиране потвър-
ди разчетите си и за цената
на топлинната енергия за би-
товите потребители от 1
юли ще бъде увеличена с
39,26 % за цялата страна.
Предлаганата от регулатора
промяна е значително по-
ниска от исканията на енер-
гийните дружества за увели-
чение средно със 123,58%.

Това предвижда проект
на решение на КЕВР за ут-
върждаване на цени на топ-
линната енергия за новия ре-
гулаторен период 1.07.2022 -
30.06.2023 г., по беше прове-
дено обществено обсъждане.
В съответствие с изисквани-
ята за публичност и прозрач-
ност проектът беше публику-
ван предварително на интер-
нет страницата на регулато-
ра. В обсъждането участва-
ха представители на заинте-
ресовани страни - омбудсма-
на, БТПП, граждански орга-
низации и сдружения и др.

За битовите потребители
на „Топлофикация София“
ЕАД е определена цена от
136,82 лв./MWh, при сегаш-
на цена 98,48 лв./MWh, кое-
то е изменение с 38,93%. Пот-
ребителите на „ЕВН Бълга-
рия Топлофикация“ ЕАД ще
заплащат цена от 122,80 лв./
MWh, при сегашна цена 99,55
лв./MWh, което е изменение
с 23,26%. Цената на „Веолия
Енерджи Варна” ЕАД се из-
меня с 30,66 % и става 128,43
лв./MWh, при сегашна цена
98,29 лв./MWh.

Основните причини за
предлаганото увеличение на
цените на топлинната енер-
гия са четирикратно увели-
чените цени на природния
газ и двойния ръст на въгле-
родните емисии. Тези разхо-
ди имат най-голям дял като
влияние върху крайните це-
ни. За дружествата в цялата
страна тези два компонента
представляват средно 80 на
сто от техните разходи за
производство на топлинна
енергия. За „Топлофикация
София“ природният газ и
емисиите формират 87,61%
от цената на топлофикаци-
онната услуга, за „Топлофи-
кация Плевен“ – този дял е
85,52%, за „Топлофикация
Враца“ – 83,08%, за „Топло-
фикация Перник“ – 81,68%.
При останалите дружества
делът на природният газ и
въглеродните емисии при
формирането на крайната
цена е от 64,36% до 79,34%.

В резултат на рязко на-
расналото търсене на при-
роден газ в световен мащаб,
а през последните месеци
и поради военния конфликт
в Украйна, цените на при-
родния газ за нуждите на
топлофикациите се увеличи
почти четирикратно- от 45
лв./МВч до над 160 лв./МВч.
През този период цените на
топлинната енергия за пот-
ребителите останаха без
промяна, което доведе до
увеличаване на разходите
на дружествата и акумули-
ране на дефицит. През но-
вия период този дефицит ще
се компенсира, тъй като в
противен случай дружества-
та могат да фалират.

Óäàðè íè öåíîâè øîê:

Ïàðíîòî ñå âäèãà ñ áëèçî 40%,
òîêúò - ñðåäíî ñ 3,3%

Цените на въглеродните
емисии през изминалия ед-
ногодишен период от 1 юли
2021 г. също нараснаха със
79,02% - от 51 евро/тон на
1.07.2021 г. до 91,30 евро/тон
към 1.07.2022 г. Това допъл-
нително увеличава разходи-
те на дружествата, което
следва бъде отчетено в це-
ните на топлинната енергия.

Въпреки предоставените
от правителството компен-
сации за природен газ в
общ размер над 220 млн. лв.
за периода декември 2021-
април 2022 г., топлофикаци-
ите са натрупали допълни-
телен дефицит от разходи за
газ над 500 млн.лв. Само за
„Топлофикация София“ нат-
рупания дефицит през изми-
налия период е в размер на
около 350 млн. лв.

Комисията очаква допъл-
нителен положителен ефект
върху цените на битовите пот-
ребители в резултат на обя-
вените от правителството
мерки, свързани с намалява-
нето от 1 юли 2022 г. на ДДС
за цените на електроенерги-
ята, топлинната енергия и
природния газ - от 20% на
9%. Според разчетите, ако то-
ва се приеме, средното уве-
личение ще бъде намалено
от 39% на 26%. Предвижда-
ното премахване на акциза
също ще има положително
влияние върху цените на
електрическата и топлинна-
та енергия.

Окончателно решение за
утвърждаване на цени на
електрическата енергия за ре-
гулаторния период 1.07.2022-
30.06.2023 г. Комисията ще
приеме на 1 юли 2022 г.ç

Цената на бензин А95 на
основните столични бензинос-
танции достига от 3,35 до 3,43
лв. за литър, а на дизела - от
3,50 до 3,58 лв., предаде
БГНЕС.

За сравнение преди около
две седмици най-евтината це-
на за литър бензин А95 бе 3,32
лв., а на дизела - 3,43 лв.

Иван зарежда колата си с
дизел. "Колата ми е служебна
и зареждам служебно гориво,
така че общо взето дали с те-
зи 25 стотинки, или без тях,
няма значение", заяви той.

Мартин шофира автомоби-
ла си всеки ден и се надява,
че отстъпката от 25 стотинки
ще се отрази добре. По отно-
шение на отстъпката, която
трябваше да влезе в сила от
1 юли, но тя все още не е факт
за крайния потребител, той ка-
за: "Предполагам трябва да се
обнародва и тогава ще стар-
тира, сигурно отнема време
чисто технологично".

Според него високите це-
ни на горивата не са приятни
на никого и са доста над това,
което трябва да бъдат реално.

Пламен смята, че отстъп-
ката няма да е достатъчна. По
думите му цените на горивата
вече са се вдигнали с повече
от 50 стотинки и отстъпката от
25 стотинки няма да помогне
на никого. "Вече се обезсмис-
ля и трябва да се актуализи-
ра", заяви мъжът и подчерта,
че "така се случва в послед-
ния момент като се решават
нещата и се забавят, и хората
страдат както винаги".

Той сподели, че зарежда ко-
лата си с бензин. "Но общо взе-
то, за 500 км на месец не е
твърде много, но за хората, ко-
ито работят професионално ре-
ално ще има голяма разлика
за тях", каза още Пламен. Той
сподели, че не използва градс-
ки транспорт, но би помислил
над този алтернативен вариант.

Георги шофира ежедневно
и също зарежда автомобила си
с бензин. "Това си е някаква
мярка, така или иначе смятам,
че ще се усети по джоба на
всеки един нормален човек, та-
ка че трябва да се отрази по
някакъв начин", каза той. В мо-
мента се опитват да направят
допълнителна политическа кри-
за, която се и получава, и то-
ва се отразява в общи линии,
така че всяко едно от решени-
ята бива бойкотирано. Ще бъ-
де някаква спънка, забавяне,
обаче аз съм позитивно мис-
лещ човек и смятам, че здра-
вият разум на всеки един от
живущите в България трябва да
надделее, заяви Георги. Той
уточни, че използва градски
транспорт от време на време,
когато му се налага.ç

È áåíçèíúò
è äèçåëúò,
ðàñòàò
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Напоследък в публичното
пространство се отделя доста
време и усилия в търсене на под-
ходяща характеристика за със-
тоянието, в което се намират фи-
нансите след оставката на коа-
лиционния кабинет. Коментари-
те са разнопосочни и объркани,
което е разбираемо, тъй като въп-
реки гръмките обещания за свет-
ло бъдеще и ликвидиране на си-
вата икономика, скоропостижно
отишлото си правителство изг-
лежда доста неубедително в от-
читането на своите успехи. Мал-
кото експертни мнения, предс-
тавящи за успешен скоропостиж-
но приключилия четвърт по-
лумандат, изтъкват на преден
план подобряването на съотно-
шението дълг/БВП, нарастване-
то на брутните приходи в бю-
джета и пр., което (по начина,
по който се поднася) изглежда
сравнително добре. Под капака
обаче картината е доста обезку-
ражаваща и говори за всичко
друго, но не и за добрата конди-
ция на хазната.

Според последните налични
данни от бюлетина на ресорната
дирекция в МФ, в края на април
държавният дълг достига 30.2
млрд. лв. Това е с 2.4 млрд. лв.,
или с почти 1/10 повече от от-
четеното за същия месец на пред-
ходната 2021 г. (27.8 млрд. лв.).
Факт е, че съотношението между
дълга и БВП намалява (от 22.3%
до 20.5%), но това не е нечия
заслуга, а по-скоро закономерен
ефект от ускоряването на инф-
лационните процеси, тъй като на-
растващите цени влияят върху
пълния размер на брутните при-
ходи в икономиката за този пе-
риод и само върху една малка
част от дълга. Върху онази част,
която е емитирана през това вре-
ме. Поради тази причина в нача-
лото на подобни периоди обик-
новено се наблюдава нещо като
затишие пред буря и дълговите
съотношения на емитентите, ко-
ито могат да ползват привилеги-
ята на фиксираните лихви се по-
добряват. Поне за малко. Тук са-
мо за справка може да се отбе-
лежи, че през 2019 г. въпросно-
то съотношение беше спаднало
до 17.8%, при това по време,
когато инфлация практически ня-
маше. Така получената картина
няма да се измени, ако в тези
калкулации се включи и държав-
ногарантираният дълг, доколкото
той заема относително малък дял
от т. нар. Маастрихтски дълг и
почти не се променя за разглеж-
дания период.

Така поднесени, горните чис-
ла все още не дават ясна карти-
на на състоянието на хазната. Не
и докато не се приспадне сумата
на фискалния резерв, тъй като
за един длъжник не може да бъ-
де все едно дали разполага с ня-
каква сума в наличност, или е с
празни джобове. Според отчети-
те на МФ общият размер на фис-
калния резерв в края на мина-
лия април е 8.8 млрд. лв., а го-

дина по-късно (през април 2022
г.) вече достига 9.4 млрд. лв.,
което на пръв поглед изглежда
добре. Поне докато не извадим
заделените 1.1 млрд. лв. за ка-
питала на "Врана" ЕАД, които все
още се водят като част от ре-
зерва и не са свалени от отчет
само заради отказа на Агенцията
да впише това обстоятелство в
регистъра. След приспадането на
въпросната сума реално остават
едва 8.3 млрд. лв., което е с по-
ловин милиард по-малко от ми-
налия април или с други думи,
ако МФ иска да възстанови фис-
калния резерв до нивото от ап-
рил 2021 г., би трябвало само
дотук да изтегли допълнителен за-
ем в такъв размер и да прибере
получената сума в резерва. В та-
зи сметка изобщо не включваме
изменението на покупателната
способност на тези пари, тъй ка-
то при 14.5% годишен темп на
ИПЦ към края на април всеки за-
делен лев купува (и то по офи-
циални данни) с 1/7 по-малко
стоки и услуги, отколкото през
миналата пролет.

Към тази сума, разбира се,
трябва да се добави и скритата
част на бюджетния баланс, тъй
като всеки дефицит, включител-
но и квазибюджетният, трябва да
бъде покрит отнякъде - било то
с нов дълг или със средства от
резерва. Простото сравнение на
частта от баланса, подаваща се
над водата, изглежда в полза на
сегашното управление, което в
края на април отчете излишък по
консолидираната фискална прог-
рама в размер на 883 млн. лв.
(срещу едва 172 за кореспонди-
ращия период на 2021 г.). По-
интересна обаче е сумата, която
не фигурира в отчета и за която
може да се добие известна пред-
става чрез сравнението на тем-
повете, с които правителството
харчи нашите пари. От отчетите
на МФ е видно, че за четирите
месеца на 2021 г. са похарчени
33,8% от общо заложените раз-
ходи в ЗДБРБ, докато за корес-
пондиращия период на тази го-
дина са изразходени едва 27.8%
(10.9 млрд. лв. от общо заложе-
ните 39.0 млрд. лв. разходи в
ЗДБРБ). Това едва ли може да се
нарече успех, тъй като в общия
случай подобно изоставане оз-
начава, че МФ бави плащанията
(което е разбираемо на фона на
намаляващата охота, с която кре-
диторите му отпускат заеми) и
че за да получим съпоставими
величини, би трябвало от сегаш-
ния излишък да извадим поне
толкова, колкото да изравним де-
ла на направените до момента
разходи. Сумата не е малка и се
равнява на 1/5 от похарченото
до момента, т. е. над 2 млрд. лв.,
които в общия случай са нераз-
платени задължения по изпълне-
ни договори или с други думи,
дълг, който просто не се отчита
като такъв в официалните бюле-
тини на ведомството.

Освен че изкривява общата

картина, трупането на този дълг
има множество последствия, ко-
ито мултиплицират негативите и
ги разпростират върху сектори и
предприятия, нямащи нищо об-
що с правителството и хазната.
Само като пример може да спо-
менем забавянето на разплаща-
ния по цялата верига от достав-
чици (и произтичащия от това
ръст на междуфирмената задлъж-
нялост), свиването на оборотите
в свързаните сектори, огранича-
ването на търговския кредит и
пр. Освен всичко друго, така нап-
равената "икономия" означава
неспазване на сроковете за из-
пълнение на важни инфраструк-
турни проекти, а от там и нарас-
тване на риска от загуба на фи-
нансиране от фондовете на ЕС,
което беше потвърдено съвсем
наскоро при посещението на
председателя на регионалната ко-
мисия на ЕП. За да се върнем на
сметката в сегашно време, тряб-
ва само да отбележим че този
дълг няма да изчезне, а с време-
то може даже да се увеличи.

За да се постигне някаква (ма-
кар и бегла) прилика с миналия
април, би трябвало към така по-
лучените суми да се добавят и
отчетените като разход за мина-
лия декември 1.2 млрд. лв., кои-
то обаче бяха заделени по смет-
ки за чужди средства (по бюдже-
тите на ДОО и МЕ), за да се из-
харчат в момента. Очевидно е,
че ако в края на миналата годи-
на не беше използван този ин-
тересен похват (заимстван, меж-
ду другото, от уж "изчегъртано-
то" предходно управление), за
времето на своето кратко същес-
твуване коалиционният кабинет
би трябвало да покрива разхо-
дите до този размер или с нов
заем, или пък като изтегли съ-
щата сума от фискалния резерв
и нито едно от двете нямаше да
изглежда добре в априлските от-
чети.

Проблемите, разбира се, не
свършват дотук. Възникването на
ситуация, в която проектът за ак-
туализация на бюджета се разг-
лежда в условия на предизбор-
но наддаване, превърна хазната
в своеобразен заложник на тес-
ни партийни интереси.

Това вероятно ще окаже на-
тиск в посока към увеличаване
на дефицита, който трябва да се
компенсира отнякъде и вариан-
тите за това се броят на пръсти.

От гледна точка на данъкоплате-
ца най-уместното и предпочита-
но решение би било чрез подоб-
ряване на събираемостта. При
последните обсъждания на акту-
ализацията в бюджетната коми-
сия бяха направени подобни за-
явки, включително и с прогноза-
та (и последвалия облог върху
нейното изпълнение) за допъл-
нително увеличение на очаква-
ните брутни приходи от ДДС със
760 млн. лв.  Проблемът е, че
заложеното увеличение няма ни-
що общо с така дългоочаквано-
то подобряване на събираемост
на данъците за сметка на пото-
ците в сивата икономика (което,
между другото, беше едно от го-
лемите  предизборни обещания
на ПП).

Според данните на Национал-
ната статистика индексът на обо-
ротите в сектор "търговия" по те-
кущи цени за изтеклите четири
месеца от началото на годината
се движи между 22 и 34%. Това
означава че при равни други ус-
ловия и непроменени параметри
на данъчното облагане (а те са
точно такива)  би трябвало да
се отчете съпоставимо увеличе-
ние на постъпленията от ДДС  при
сделки в страната.  Данните оба-
че не показват нищо подобно.
Според априлския отчет на МФ
приходите от този източник към
април 2022 г. възлизат на 2.982
млрд. лв., което е със 7,8 млн.
лв. (0,3 %) повече от отчетеното
за същия период на предходната
година.

На първо време растящите де-
фицити ще се покриват чрез еми-
сия на дълг (по този въпрос се
работи в момента и  покачване-
то на т. нар. таван от 7,3 на 10,3
милиарда е въпрос на часове), а
на следващ етап вероятно ще се
потърси вариант за частична ком-
пенсация - чрез увеличението на
приходите от някой от останали-
те източници (концесии,  прива-
тизация, вдигане на преките да-
нъци).

Неотдавна беше публикувана
предварителната оценка на ико-
номическия растеж за първото
тримесечие и дори беглият про-
чит на резултатите от оценката
показва, че състоянието на бъл-
гарската икономика е пълната
противоположност на понятието
за "добро". Изтеклото тримесе-
чие се оказа третото поредно,
през което растежът на иконо-

миката се забавя (от 7,8% през
второто тримесечие на 2021 г.
до 4% за изтеклия период). Тен-
денцията на влошаване обхваща
всички компоненти на БВП, като
например темпът на крайното
потребление спада от 8,1% до
5,2%, темпът на износ на стоки
и услуги намалява повече от три
пъти (от 21,3% до 6,5%) и пр.
Особено притеснителното е, че
последният показател е двукрат-
но по-нисък от темпа на нараст-
ване на вноса (13,5%), което оз-
начава че ние внасяме от чуж-
бина все повече стоки срещу ко-
ито реално няма какво да пред-
ложим.

На този фон прогнозата за
2.9% растеж и уверенията на бив-
шия премиер за "добро макро-
състояние" звучат малко стран-
но. То няма как да е добро, при
положение че България е стра-
ната с най-енергоемкото произ-
водство в региона (дори РСМ и
Черна гора  използват за произ-
водството си с около една чет-
върт по-малко енергия отколко-
то България - съответно около
300 килограма петролен еквива-
лент на 1000 евро БВП, срещу
405 у нас и 117 средно за ЕС) и
в същото време  проявява осо-
бено усърдие по прекъсване на
отношенията с традиционните ни
доставчици. Тази комбинация на-
пълно закономерно поставя бъл-
гарската икономика в положени-
ето на една от най-силно засег-
натите от оскъпяването на енер-
гийните източници и нанася те-
жък удар върху конкурентоспо-
собността на българските про-
изводители. Сега страната ни се
нарежда на една от челните по-
зиции по ръст на цените (зае-
майки през м. май пето място -
след трите балтийски републики
и Чехия) и на едно от последни-
те места (двадесет и второ в ЕС)
по темп на растеж в края на из-
теклото тримесечие.

Разминаването между факти-
те и начина на тяхното отчитане
създава известно объркване.
Според официалната статистика
за 2021 г. темпът на заплатите
изпреварва почти четирикратно
този на потребителските цени
(11% срещу 3%), което означа-
ва, че стандартът на живот би
трябвало да е по-висок. В също-
то време според последното до-
питване на НСИ над 2/3 от анке-
тираните изпитват затруднения да
покриват дори ежедневните си
разходи. Проблемът тепърва ще
се задълбочава, тъй като потре-
бителските цени най-вероятно ще
продължават да нарастват, дока-
то не се изравнят с темпа на
цените на производител (т. е. до-
като цялото увеличение на про-
изводствените разходи не бъде
пренесено върху крайната цена),
а възможностите за подпомага-
не от хазната ще се ограничават
все повече. Поради недостиг на
средства.
Доц. Григор САРИЙСКИ

От "Гласове"
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„Ñâåòúò ñðåùó Ïóòèí“, èëè
800 ìèëèîíà ñðåùó 8 ìèëèàðäà
Íÿìà íèùî ÷óäíî, ÷å îòíîøåíèåòî ïðî è êîíòðà êúì Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ -
â ãëîáàëåí ïëàí - å â ñúîòíîøåíèå 90 êúì 10 â ïîëçà íà Ìîñêâà

"Защо половината
свят харесва Путин?"
- така звучи аналитич-
ната статия на радио
"Дойче веле", герман-
ска информационна
институция с опреде-
лен авторите. Анали-
зът се спира на раз-
лични аспекти от гео-
политическата реак-
ция в глобален план
по повод украинска-
та криза.

Цитират се причи-
ни от политически,
икономически и пси-
хологически характер.
И все пак ми се ще
да допълня този ана-
лиз с няколко щриха.
Дали е вярно стано-
вището "Половината
свят харесва Путин?"
И да, и не. Русофобс-
ката експлозия след
началото на военната
операция на Кремъл
лавинообразно обхва-
на Европа и разбира
се, начело със САЩ и
техните прокси в Ти-
хия океан - Япония,
Австралия, Южна Ко-
рея. Като изключим
факта, че в някои ев-
ропейски страни като
България, Сърбия,
Франция и Германия
съществуват сериоз-
ни русофилски соци-
ални слоеве, проста-
та аритметика показ-
ва, че русофобията в
споменатите държави
обхваща около 800
милиона души. А све-
тът в наши дни уст-
ремно наближава…
осем милиарда.

С други думи, ако
говорим с езика на
числата, русофобите,
нехаресващите Путин

са само 10 процента.
А позитивните настро-
ения към Москва се
побират в другите ДЕ-
ВЕТДЕСЕТ ПРОЦЕНТА
от земните жители.
Като оставим настра-
на тази "малка под-
робност", анализът на
"Дойче веле" е верен
в ред отношения. Да
започнем с полити-
ческите причини. Рус-
ката федерация, като
пряк наследник на
СССР, е наследила
положителното отно-
шение на бившите ко-
лониални страни към
Москва, свързано с
трайната и последо-
вателна съветска по-
литика срещу колони-
ализма, чуждестран-
ното потисничество и
нечовешката експло-
атация. Примери в то-
ва отношение колко-
то искате: да вземем

само "бисерът" в Бри-
танската колониална
империя - Индия, ко-
ято гони вече населе-
ние от милиард и
триста милиона, или
Китай - разстрелван в
упор от позиционира-
ни покрай брега анг-
лийски канонерки
(малки кораби с дос-
татъчно мощни оръ-
дия), чиято цел е да
смажат стотици хиля-
ди китайци и да нака-
рат имперски Пекин -
в рамките на просло-
вутата "Опиумна вой-
на" - да махне забра-
ната от търговията с…
наркотици. Допълни-
телни бонуси от по-
добни героични про-
яви са "британизаци-
ята" на Хонконг и Ма-
као (днес върнати от-
ново в рамките на ро-
дината).

А какво да говорим

за Близкия изток, Аф-
ганистан или Виет-
нам? Там след Втора-
та световна война ше-
та наметналият де-
мократична мантия
официален Вашинг-
тон. То не бяха измис-
лици за някакви оръ-
жия за масово изт-
ребление, намиращи
се в "лошия" Ирак, ко-
ито "оправдаха агре-
сията на Щатите там
и нанесоха огромни
човешки и материал-
ни щети в древната
държава. А дългого-
дишната авантюра
във Виетнам, остави-
ла след себе си ми-
лиони местни цивил-
ни жертви и 50 хиля-
ди убити и 300 хиляди
останали инвалиди
млади американци,
изпратени в другия
край на света, за да…
"гонят Михаля", както

казва българската по-
говорка. Да не гово-
рим за по-стари вре-
мена, където ще отк-
рием процеса на за-
чеване и раждане на
американския щат Ню
Мексико - една доста
голяма територия от-
късната насилствено
от южната съседка на
САЩ. И така нататък,
и така нататък. А мес-
тните жители - от
Югоизточна Азия, от
Близкия изток, от Се-
верна и Южна Амери-
ка ,  добре помнят
"подвизите" на Чичо
Сам - от една страна,
и всестранната мате-
риална и морална
подкрепа от страна
на Москва. Те опреде-
лят и определената
положителна позиция
към Русия в Латинска
Америка, например в
Бразилия (член на об-
хващащата почти по-
ловината земно насе-
ление и огромни те-
ритории организация
БРИКС - геополити-
чески алианс на Бра-
зилия, Русия, Индия,
Китай и Южна Афри-
ка). Да не говорим за
икономическите и со-
циополитически стъп-
ки на Москва по от-
ношение на освободи-
лите се от колониален
гнет държави в мили-
ардна Африка.

Всички тези факти,
както изтъква и Дой-
че веле, по различни
пътища баражират не-
гативите и пораждат
позитивната реакция
към Русия. В икономи-
ческо отношение по-
литиката на Съветска

Всички журналистки,
които минаха през
леглото на Бойко Бори-
сов, пипаха му мускула
и междувременно обс-
лужваха всяка власт,
която българският гла-
мав гласоподавател
изтикваше със свободни
и напълно безотговорни
избори, днес кудкудякат
като мисирки четирите
хиляди лева от Путин,
пуснати от себеподобна
лека жена съвсем целе-
насочено от израелския
пиар на ПП (трошат

Русия оставя многоб-
ройни знаци, чийто
вектор е положите-
лен. Да си спомним
само огромния Асуан-
ски язовир в Египет,
построен изцяло с
руска помощ и от рус-
ки специалисти.

А що се отнася до
народопсихологиче-
ските причини за по-
ложително отноше-
ние, понякога те сти-
гат и до парадокси,
каквито отбелязва и
германската медия.
Едно формулирано
свободно съждение:
"Е, вие ни бихте и раз-
палвахте войни в на-
шите страни, сега да
видим как ще се чув-
ствате, когато война-
та е в самата Евро-
па?". Звучи малко ци-
нично, но е вярно ка-
то психореакция: на т.
нар. Трети свят. На
страните от този
"Свят III" отдавна е
втръснала ролята на
участници в една кър-
вава гладиаторска
арена - командвана
отвън и подчинена на
външни интереси и
кроежи.

И няма нищо чуд-
но, че на фона на те-
зи факти и преценки
отношението про и
контра към Руската
федерация - в глоба-
лен план - е в съот-
ношение 90 към 10 в
полза на Москва.
Един баланс, който не
ни пречи да призовем
към възможното по-
бързо разрешаване
на украинската криза.

Петър
ГЕРАСИМОВ

Лидерите на държавите от БРИКС

Ìåñòíèÿò àìåðèêàíñêè ñëóãèíàæ ðîäè óðîäëèâè ïëîäîâå
пари за глупости:)).
Конкретното число се
запомня, а не дали
историята зад него е
вярна или не. Затова и
Бориславова (вземала
15 000 на месец от
държавната ББР, без да
прави нищо, има публи-
куван договор с нейното
име) я изтърси, за да се
тиражира и влезе в
ежедневна употреба от
платени и неплатени
глупаци. Истината е, че
Русия не дава нито лев
в България. Не защото е

морална, а защото няма
нужда. Хората тук я
обичат безплатно. Не
така стои този въпрос
за САЩ. Потрошиха
стотици милиони, за да
отгледат една малка и
неприятна група от
клакьори, които им
похарчиха парите нап-
разно, допринасяйки за
най-русофилските наст-
роения в страна от ЕС.
Местният американски
слугинаж, съставен
предимно от бивши
комунисти, треторазряд-

ни доносници на ДС и
по-младите метреси на
мутренския преход, роди
уродливи плодове. Нака-
ра убедени американо-
фили като мен да се
отвратят от примитивна-
та и безкултурна ароган-
тност на Щатите. Те
плащат директно на
журналисти, магистрати,
политици и анализатори
(публично е) от 30 годи-
ни, за да се държат като
агенти на късния соц.
Партийни комисари със
сектантски дух. И става

все по-зле. Техните
български платени чи-
новници не могат да
предизвикат друго,
освен потрес. Знам ги
поименно и ги познавам
добре. Те излъчиха най-
некадърното и мошени-
ческо управление в
историята на прехода в
лицето на Кирил и Асен
и то казва всичко за
тази общност и този
30-годишен проект. Зре-
лищен провал.

Явор ДАЧКОВ
От Фейсбук
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Î
громният скандал
с руската дипло-
матическа мисия
у нас, който
Кирил Петков

Çà ïðîâàëåíèÿ áèâø ïðåìèåð äåòàéëèòå, çàêîíèòå, Êîíñòèòóöèÿòà,
ïðàâèëàòà è ïðî÷åå äðåáîëèè íÿìàò çíà÷åíèå

Äèëåòàíòñêèòå êàøè
íà Êèðèë Ïåòêîâ

Î
сътвори еднолично, идва
на фона на още един
скандал, този с френско-
то предложение, което се
оказа ревизирано зад
гърба на България. Надя-
ваме се премиерът на
Северна Македония да
преувеличава значението
на внесените поправки с
цел да прокара предло-
жението. Защото в про-
тивен случай България е
напълно измамена, при
това с такава схема,
каквато само професио-
нален аферист би могъл
да сътвори за нацията
ни.

Човек би си помислил,
че скандалът с изгонва-
нето на руските диплома-
ти и персонал е съчинен
нарочно. Този гръмовен
скандал замъглява про-
мените в условията за
Скопие, медиите нямат
време да обсъждат това.
Легитимира пред САЩ
политическия смисъл на
Петков, като дава пре-
димство на неговата
удобна свръхуслужливост
и подминава политичес-
кия му провал. На кой му
пука дали ПП могат да
управляват държавата,
ако обслужват стратеги-
ческия интерес на САЩ.
Петков получава шестич-
ка, че е разгонил русна-
ците, получава зелена
светлина за следващ
кабинет или подкрепа за
предизборна кампания.
Получава още медиен
комфорт и величаене от
НПО мрежите и публич-
ния "интелектуален над-
зор" за конструиране на
измислен авторитет.

Технологията е доказа-
но ефективна дори за
одиозни фигури като
неговата. Свидетели сме
на парадокса как драсти-
чен провал бива предста-
вян по точно обратния
начин - като величестве-
но действие. Изгонването
на 70 души и увреждане-
то на дипломацията с
Русия е нещо като втори
шанс, тест-пропуск за
компанията на Кирил
Петков. Премиерът в
оставка се провали
напълно, но сега се
опитва да обърне нещата
с така да се каже, гла-
мурна, пищна и провока-
тивна русофобия, опит-
вайки се да получи
срещу шоковите си
действия политическа
тежест и втори полити-
чески кредит от САЩ.

Петков злоупотребява
с властта, защото я
ползва като инстру-
мент за решаване на
свои лични въпроси
и комплекси,

опаковайки ги безоглед-
но като въпроси от
националната ни сигур-
ност. Първо Петков

обявява, че гони 70
дипломати шпиони. След
това се оказва, че не са
само дипломати, а и
технически персонал. Че
ги гоним като шпиони, но
всъщност искаме рецип-
рочност на мисиите.
Всъщност думите имат
значение! ПП генерират
поредица от гафове,
които ДБ се ангажират
да оправдават и замаз-
ват до безкрай.

Извърши някаква
глупост Петков, за мо-
мент всички са в ступор,
след което се включва
целият евро-атлантически
сектор у нас да бърше
изцапаното. Включително
и ГЕРБ. При това всеки
път Петков сам се стряс-
ка от собствените си
гафове. За газа прескочи
до САЩ и го удари на
молба, за Северна Маке-
дония стовари отговор-
ността на парламента, за
руското посолство прех-
върли отговорността на
Външно министерство и
ДАНС, след като Външно
не решава, а само обявя-
ва решението по надлеж-
ния ред. В един момент
Кирил дори започна да
дава назад за руската
амбасада. Наложи се от
ЕС да го насърчат, за да
не вземе да развали от
моментно малодушие
толкова успешно разви-
ващия се конфликт. Едно
е процедура за рецип-
рочност, друго е за
шпионаж. Тези две про-
цедури не могат да се
объркват. Но за Кирил
детайлите, законите,
Конституцията, правилата
и прочее дреболии нямат
значение. Ние можехме
интелигентно и според
дипломатическите норми
да задвижим процедура
за намаляване на руския
дипломатически корпус,
каквато наистина е
необходима. Има двуст-
ранни срещи, има път за
обговаряне. От процедур-
на гледна точка такова
остро решение трябва да
е безупречно.

Защото, ако е негра-
мотно, както е в този
случай, профанизира
държавата ни, изнася
некомпетентността ни на
международната сцена.
Уважението никога не
идва с агресия. Уважени-
ето идва, когато дейст-
ваш с повишена полити-
ческа грамотност, умно и
балансирано. Вместо

това Петков вкара дър-
жавата в груб скандал,
считайки, че руснаците
са го свалили от власт,
без да се съмнява, че
има политически дефици-
ти, които дадоха бърз
ход на провала му. В
това се състои неговата
злоупотреба с власт -
първосигнално решение,
което произтича от

нуждата да задоволи
одрасканото си его.
Отмъщението на
сваления премиер!

Има една фраза на
Сенека, която е добър
съвет за политици: Si vis
tibi omnia subjicere, te
subjice rationi (Ако искаш
всичко да подчиниш на
себе си, подчини се сам
на разума).

Искам още веднъж да
подчертая, че прикритие-
то на политическата
некадърност зад модерна
русофобия е опасно
нещо. Мантрата - "щом е
русофобско, значи е
добро", е примитивна, но
тепърва ще се излива
като основи на една
следваща България. След
началото на войната в
Украйна САЩ ускориха
плановете си за Югоиз-
точна Европа и по-
специално линията Румъ-
ния - България - Гърция
като съюзническо, а ако
се наложи и алтернатив-
но на Турция трасе, по

което ще се изграждат
военни бази и ще се
възпитава обществото.
България става част от
военната полоса, която
се превръща в граница
между Русия и Европа,
рискова първична зона.
Употребата на излишни
скандали, истерични
сюжети, грубо отношение
и пр. ще бъде част от
технологията за успешно
пренастройване в конф-
ликтен режим.

Вече сме прифронтова
държава и ще почувства-
ме елементите на т. нар.
нови войни, включително
хибридни тактики, отстра-
няване на силните поли-
тици, инсталиране на
бутафорни лица, които са
способни на непремере-
ни действия с агресивно
изразяване в стратеги-
ческия конфликт. Войната
не е просто война, тя
има различни фази,
степени н форми. На
фона на всичко това
планомерно се появи

Кирил Петков,
добре изчислен от
водещата съюзничес-
ка служба и подкре-
пен от "правилната"
олигархична група,

но след като се провали
светкавично, днес прак-
тично се заменя от Асен
Василев. Рокадата е
разбираема. Петков не е

просто случайна щета.
Той е закономерност,
инструмент, тактика.

В живота човек не се
изкачва, а слиза. Затова
е много важно да се
научиш умело и красиво
да слизаш. Изкачването
е само една увертюра
към множеството височи-
ни, от които ще трябва с
достойнство да се спус-
каш към реалността,
трупайки знание, мъд-
рост, а, ако се доверим
на Еклисиаст, и печал.
Така че вкопчването във
властта, което наблюда-
ваме в момента, е изк-
лючително жалко. Рока-
ди, отлъчване на хора от
партии, организиране на
протести, насилване на
ситуацията, заплахи, че
ако не са ТЕ, заставаме
от другата страна на
историята. Не знам как
ПП не разбират, че
оставането им още във
властта с този парламент
ще ги ликвидира напъл-
но. Необходими са избо-
ри, една демократична
процедура, която да
потвърди дали ПП все
още имат електорално
доверие да водят нация-
та, или обратното, наро-
дът може да заяви, че
ПП трябва най-после да
приключат своята кръ-
жочна дейност...

Калина АНДРОЛОВА
От "Политически НЕкоректно"

по БНР
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Проф. Васил ПРОДАНОВ

Войната в Украйна
раздели българското общес-
тво на две групи, всяка от
които вижда в другата
"образа на врага", който
обслужва интересите на
чужди сили, представлява
"агент на влияние", слуга е
на чуждо посолство. У нас
евро-атлантическата хеге-
мония води до доминацията
на единия образ на врага и
призиви за уволнение на
говорещите, различно в
официалните медии. Говори
се, че светът вече става
друг, че може да се употре-
би дори ядрено оръжие. И
това не е поради ставащото
в Украйна, което е само
израз на вече съществува-
щи тенденции. Още в края
на 2021 г., преди да се
заговори за перспективи на
война в Украйна, в статия
под заглавие "Нещо се
счупи: Защо 2022 г. е
пълна с потенциални
заплахи" британският
вестник "Индипендънт"
написа: "Сега в света
назряват повече военни
конфликти, отколкото
когато и да било след
Втората световна война".

Отново навлизаме в
света на големите войни, в
които ще загинат стотици
милиони хора. За това се
пише и говори всекидневно
с нарастващ страх навсякъ-
де по света. Тръмп, Байдън,
Сорос, Медведев, Рогозин,
Лукашенко и стотици други
политици и аналитици
говорят за нарастваща
вероятност от Трета светов-
на война. Неслучайно в
англоезичното пространст-
во на интернет фразата
"трета световна война" се
среща 1 млрд. и 920 млн.
пъти.

Във времена на иконо-
мически кризи на капита-
лизма войните в цялата му
история са инструмент за
излизане от тях чрез рязко
засилване на ролята на
държавата и насочване на
производството и потребле-
нието във военната сфера.
В тези периоди обществата
са силно разделени, засил-
ват се вътрешните борби и
противоречия, радикализа-
цията на масовото поведе-
ние и политическата поля-

Áîãàòèòå êóïóâàò áóíêåðè
Кризата на неолибералния капитализъм носи войни

ризация. Това се  вижда
днес например при глобал-
ния хегемон САЩ, където
американците масово
купуват оръжие, за да се
защитават от опасностите
на едно все по-разделено
общество - последните две
години са рекордни в броя
на новозакупените оръжия
от тях, по около 20 милио-
на годишно. Колкото пове-
че оръжия се купуват вътре
в една страна, толкова по-
силни са страховете и
противопоставянията. В
такива ситуации капиталис-
тическите държави излизат
от кризата чрез вътрешно
обединение с помощта на
създаване образа на врага -
евреите, комунистите,
руснаците, китайците и пр.

Неолибералният амери-
канизиран и глобализиран
капитализъм

изостри всички тези
противоречия -

като се почне от гигантско-
то неравенство и поляриза-
ция в страната хегемон и
се стигне до промени в

глобалното съотношение на
силите, които САЩ отчая-
но се опитва да спре.
Затова и войната се прев-
ръща в основен инструмент
на кризисния американизи-
ран неолиберален капита-
лизъм. Това, което наблю-
даваме в момента, са
опитите чрез образа на
врага и милитаризацията
на икономиките да се
преодолеят нарастващите
класови противоречия
вътре в държавите, приема-
щи множество най-различ-
ни форми.

Както при предишните
войни имаме съчетание на
серия от кризи, които сега
са дори повече и взаимно

се подсилват - по-скоростно
от всякога нарастване на
социалното неравенство,
икономическа криза и
икономически войни с
техните инфлационни,
стагфлационни, енергийни,
продоволствени кризисни
следствия; биологическа
криза, свързана със светов-
ни пандемии; екологическа
криза, предвещаваща
опустошаване на големи
региони от планетата и
десетки милиони климатич-
ни бежанци; геополитичес-
ка и геоикономическа
криза, свързани с отслабва-
не на световния хегемон и
появата на нови глобални
играчи, разместващи
световното съотношение на
силите.

За това, че Украйна е
само едно от проявленията
на глобална милитаризация
през последните години,
говорят много факти. Все
повече международни
договори, свързани с
разоръжаване не работят
още преди това. През 2020
г. САЩ решиха да напус-
нат споразумението за

открито небе. Те излязоха
от Договора за противора-
кетна отбрана още през
2002 г. по времето на
Джордж У. Буш и от Дого-
вора за ядрени сили със
среден обсег  при Тръмп.
Глобалните институции,
създадени през изминалите
десетилетия, стават все по-
неспособни да реагират на
кризите и проблемите.

Войната се завърна
като легитимен
инструмент

на международните отноше-
ния и светът, в който
живеем, все повече е свят с
нарушени правила. Ускоре-

но се създават и нарастват
по разходи и дейност нови
видове армии - кибервойски
и космически войски.

САЩ се опитват да
намалят гигантския си
търговски дефицит и ско-
ростно нарастващ дълг чрез
така нар. военно кейнсиан-
ство - увеличаване на
производството и продажба-
та на оръжие, тъй като са в
отчаяното положение на
скокообразен ръст на
държавния дълг, надвиша-
ващ вече 30 трилиона
долара и продължаващ да
расте, тъй като търговският
баланс на страната е
отрицателен, а потреблени-
ето не е достатъчно за
решаване на проблема.
Неслучайно и преди Бай-
дън през 2017 г.  Тръмп
започна своята дейност по
превръщането на САЩ
отново във "Велика Амери-
ка", отивайки в Саудитска
Арабия и сключвайки най-
голямата оръжейна сделка в
американската история за
110 млрд. дол. и допълни-
телни продажби за 10
години за 350 млрд. дол.

Байдън подписа законопро-
ект за ленд-лийз от типа на
този през Втората световна
война с Русия и Великобри-
тания - даване на оръжия
на Украйна на лизинг.
Според Стокхолмския
международен институт за
изследване на мира САЩ
са най-големият износител
на оръжие в света, получи-
ли печалба от 38.6% от
продадените оръжия в
периода между 2017 и 2021
г., което е увеличаване с
32.2% в сравнение с перио-
да между 2012 и 2016 г.
Продали са оръжие на над
100 държави в света.

 Оръжието, което се
купува и продава в света,

се увеличава скоростно и с
това той не става по-
сигурен, а се превръща в
гигантски барутен погреб.
През март 2022 г. България
е продала в чужбина само
за един месец оръжие за 8
млрд. долара, което е пове-
че от всяка друга продажба
на оръжие в нашата исто-
рия. Светът се нуждае от
все повече оръжия и купува
все повече оръжия.

По време на предишната
надпревара във въоръжава-
нето през 80-те години на
миналия век световните
разходи за въоръжаване по
цени от 2020 г. нарастват до
1.5 трил. долара през 1989 г.
След разпада на източноев-
ропейския социализъм
намаляват до малко над 1
трил. през 90-те години на
XX в. След 2000 година
противоречията на неолибе-
ралния капитализъм се
засилват и разходите за
война започват отново да
растат. През 2021 г. 132
държави в света имат по-
големи военни разходи в
сравнение с предишната
година. Общо светът е

похарчил над 2 трилиона
долара за война и подготов-
ка на война - най-голямата
сума в историята на човечес-
твото.  САЩ вече харчат
значително повече за военни
средства, отколкото в разгара
на Корейската, Виетнамската
и всеки друг момент от
предишната Студена война.
Годишният бюджет за тази
цел вече е около 800 млрд.
дол., но анализите говорят,
че през следващите години
той вероятно ще стигне до
1.6 трил. дол.

Сумата, похарчена от
оръжейната индустрия за
лобиране в ЕС, почти се

На стр. 9

Най-големите разходи за оръжие в света са на Съединените щати
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удвои още между 2012 и
2017 г. и оттогава настъпи
огромно увеличение на
европейските военни разхо-
ди. Бюджетите за отбрана
нарастват: нов Европейски
фонд за отбрана от 8
милиарда евро например за
първи път ще предостави
публични пари на ЕС за
научни изследвания и
разработване на високотех-
нологично военно оборуд-
ване, докато звучащият по
Оруел Европейски фонд за
мир  финансира предоста-
вянето на смъртоносни
оръжия на страни извън
ЕС.

За пръв път от края на
Втората световна война
Германия взе курс на
превъоръжаване. На 27
февруари германският
канцлер Олаф Шолц обяви,
че бюджетът за отбрана на
страната ще бъде увеличен
до повече от 2% от БВП и
100 милиарда евро ще
бъдат инвестирани в еднок-
ратен специален фонд за
нейните въоръжени сили,
представляващи най-
голямата армия в ЕС. И
останалите управляващи
партии, и опозицията
подкрепиха този нов курс
на превъоръжаване на
Германия. Превъоръжава-
нето на Германия ще я
превърне в третата след
САЩ и Китай по размери
на военните разходи страна
в света.

Никнат нови военни
съюзи в нови региони на
света. САЩ, Великобрита-
ния и Австралия създадоха
военния съюз Aukus, чиято
основна цел е Китай.  В
НАТО влизат държави,
които досега за много
дълъг период в своята
история са били символ на
неутралност и нежелание да
участват във военни съюзи
и войни, каквито са Фин-
ландия и Швеция. През
2014 г. силите за бързо
реагиране на НАТО бяха
само 14 000 души, след това
станаха 40 000, а сега
генералният секретар на
НАТО Столтенберг обяви,
че пактът увеличава броя
на войските за бързо
реагиране на 300 000 души,
т. е. за осем години те се
увеличават 22 пъти, оче-
видно с очакванията и
подготовката за война.
Паралелно с това на сре-
щата в Мадрид на лидерите
на страните от НАТО бе
взето решение за ново
увеличаване на разходите
за въоръжаване, което да
мине отвъд заложените
преди десет години изисква-
ния от 2 % от БВП. В
редица европейски държави,
особено тези от Източна
Европа, ще бъдат разполо-
жени нови американски
войски.

Балканите усилено
се милитаризират.

България увеличава дела
от БВП за оръжие и купува
американски военни само-
лети. НАТО продължава да
се разширява на Балканите
и наскоро включи в себе си
и Северна Македония,
наред с Албания, Черна
гора, Словения, Хърватия.

САЩ рязко увеличиха
военното си присъствие в
Гърция - освен авиационни
бази в Лариса и Стефано-
викио, присъстват в бази в
Георгула, във Волос, Янули,
Александруполис, Литохо-
ро, в Суда, на остров Крит.

Българската военна
индустрия е във възход и
увеличава производството
си и продажбите в около 60
държави в света.

България бе превърната
от сегашните български
политици във фронтова
държава във войната на
Запада с Русия и изпълня-
вайки тази своя роля, те
извършиха неща, които
дори Борис III като съюз-
ник на Хитлер по време на
Втората световна война не
направи тогава срещу
СССР - скъсване на дипло-
матическите отношения.

Нарастваща милитари-
зация и агресия характери-
зира и нашата съседка
Турция. Нейната армия от
над 355 000 души е по-
голяма от армиите на
всички останали балкански
страни взети заедно. Над
60 хиляди човека от нея се
намират в други държави.
Нейни войски и военни
бази са разположени в 15
други държави в Азия,
Европа и Африка - Азер-
байджан, Албания, Босна и
Херцеговина, Ирак, Конго,
Катар, Косово, Ливан,
Либия, Мали, Сирия,
Сомалия, Северен Кипър,
Судан, Централноафриканс-
ката република. Това е
страната с най-много
военни бази и войски в
други страни след САЩ,
Великобритания и Фран-
ция.

Това е свързано с тен-
денцията военните конф-
ликти в света да нарастват.
Според доклад на ООН
почти 1.2 млрд. души (или
около 15% от населението
на света) през 2020 г. са
живели близо до (на макси-
мум 50 км отстояние) зони
и територии с военен
конфликт. За сравнение -
през 1990 г. техният брой е
бил около 555 млн. души,
или над два пъти по-малко.
Около 200 млн. деца са
живеели в конфликтни зони

през 1990 г., докато през
2020 г. те вече са 452 млн.
(или 19% от всички деца по
света).

Според Глобалния индекс
на мира 2022 през 2021 г.
икономическите загуби от
военно насилие в света се
равняват на  $16.5 трил.
дол. по паритет на покупа-
телната способност. Това е
около 10% от световния
БВП или средно по 2 117
долара на човек от населени-
ето на света. Тези данни са с
12.4% по-големи отколкото
през предишната 2020.  Това
е свързано и с увеличаване-
то на глобалните военни
разходи за една година с
18.8%, като най-голям е
техният ръст в САЩ, Китай
и Иран. Броят на бягащите
от военни конфликти хора в
света е нараснал от 31 млн.
през 2008 г. до над 88 млн.
през 2022 г.

Военните действия в
Украйна ни насочват към
нов етап на войните, свър-
зан с най-новите технологии
на Четвъртата индустриална
революция и цифровата
икономика - войните на
дигиталната епоха. Типичен
пример са дроновете и
сателитите, с които се
контролира информационно
в реално време всяка точна
на земната повърхност. В
тях участват и новите видове
войски, несъществували при
предишните световни войни
- космически войски и
кибервойски. Около земята
вече обикалят стотици
военни спътници на САЩ,
Русия, Китай, Индия, следя-
щи всичко по земята, изпол-
звани за военна комуника-
ция, готови да стрелят и
координират стрелба с нови
оръжия. Вчера САЩ изстре-
ляха нова ракета с военни
спътници на космическата
им армия. Те са използвани
и за разузнаване и коорди-
ниране на дейността на
украинските сили в сегашна-
та война.

В идващите войни

смъртта ще идва в
огромни мащаби от
космоса.

Води се битка за инфор-
мационно превъзходство,

проявяващо се в способ-
ността да събираш, обра-
ботваш и разпределяш
непрекъснатия поток от
информация, като препятст-
ваш противника да прави
същото и така да оставаш
непредсказуем и да го
изпреварваш в своите
действия. Много видове
оръжия като хиперзвукови
оръжия, свръхточни оръ-
жия, автономни сухоземни
оръжия и оръжия с използ-
ване на изкуствен интелект
се използват за първи път
в пълномащабни бойни
действия в Украйна. САЩ
са създали група спътници
за ранно предупреждение,
наблюдаващи света и
търсещи признаци за
пускане на ракети или
ядрени взривове. "Роскос-
мос" публикува сателитни
изображения, заедно с
координатите им, на цент-
ровете за вземане на реше-
ния преди срещата на
върха на НАТО.

Анализаторите говорят,
че ставащото в Украйна е
несравнимо с това, което
виждахме преди това в
Ирак и Афганистан и
много аспекти на бойния
опит от последните десети-
летия вече не работят.
Многото информация за
американски биолаборато-
рии в постсъветското
пространство, за създава-
нето на убийствени виру-
си, насочени към опреде-
лени етнически общности,
за изкуствения произход
на Ковид-19, за революци-
ята в момента в биотехно-
логиите тепърва ще ни
изправят пред ужасяващи
реалности, които ще
пометат живота на стоти-
ци милиони хора. Днес
живеем във все по-изпъл-
нен с рискове и опасности
свят. Технологиите на 21-
ви век - генетика, нано-
технологии и роботика  са
толкова мощни и непред-
видими, че войните с
оръжия на тяхна основа
ще бъдат такива, че све-
товните войни през ХХ
век ще ни се видят като
нещо леко и много-по-
малко опасно. През Пър-
вата световна война
загиват около 20 млн.

души. През Втората све-
товна са между 40 и 50
млн. При новите военни
технологии на Четвъртата
индустриална технологии
те вероятно ще бъдат
много пъти повече. Нео-
либералният капитализъм
ни вкарва във войните на
един свят, който ще бъде
неизмеримо по-опасен от
всичко, което човечеството
е видяло и преживяло в
своята история.

 Проучване, проведено
в 26 държави от компани-
ята Ipsos между септември
и октомври 2021 г. показ-
ва, че почти  половината
(46 процента) от респон-
дентите смятат, че е веро-
ятно тяхната страна да
бъде въвлечена във война
с друга през следващите 12
месеца. Днес техният брой
вероятно вече е по-голям.
Американците са сред най-
песимистичните (или може
би реалистичните) в това
отношение: трима от
четирима вярват, че меж-
дународен конфликт с
участието на САЩ е
неизбежен.

Случайно ли е тогава,
че богатите американци
масово купуват бункери за
убежища при започваща се
война. През последните
години купуваните бункери
за защита от идващата
война в Америка се увели-
чават годишно средно с
400%. Но не само при тях
е така. В България наскоро
излязоха данни, че поръч-
ките за частни бункери са
се увеличили с 400% от
февруари насам. Средните
им цени са колкото на
двустаен апартамент в
София - между 98 000 и
150 хиляди евро.

Богатата върхушка и у
нас се готви за война.
Папата неотдавна дори
заяви, че според него
третата световна война
вече е започнала. А още
преди много десетилетия
Алберт Айнщайн бе казал:
"Не зная с какви оръжия
ще се води Третата светов-
на война, но знам, че
Четвъртата ще се води с
тояги и камъни."

Луксозен бункер на милионер в щата Канзас

От "Клуб 24 май"
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Цената на петрола
може да достигне до 380 долара
за барел, ако Русия значително
намали производството на петрол
в отговор на западните санкции,
предупреждават анализатори от
JP Morgan Chase, цитирани от
Блумбърг. При намаляване на
руските петролни доставки с 5
млн. барела дневно, цените на
петрола могат да излетят в
стратосферата, предупреждават
анализаторите от една от най-
големите американски банки JP
Morgan Chase. Това е най-лошият
сценарий за потенциалния руски
отговор на опитите за огранича-
ване на цената на нефта от тази
държава.
Хумболтовият
университет
в Берлин отмени лекция на
биоложката Мари Волбрехт, която
планираше да говори за същест-
вуването само на два вида
биологичен секс. Отмяната е
поради съображения за сигур-
ност. Биоложката е планирала да
говори за това "защо в биология-
та има само два пола". Леви
активисти призоваха за протест в
тази връзка, тезата на Волбрехт
беше наречена "ненаучна,
нечовешка и враждебна към
куиър и транс хората". Куиър
(queer) e обществено движение
касаещо сексуалната ориентация,
сексуалните малцинства и
джендър идентичността.
Кипър
въвежда мерки срещу разпростра-
нението на заболявания от
мигранти. Предприемат се
допълнителни мерки срещу риска
от разпространение на тежки
инфекциозни заболявания. Близо
1100 незаконни мигранти в Кипър
са били открити като носители на
ХИВ/СПИН, хепатит В и С,
сифилис и туберкулоза. Случаите
са установени при изследванията
на малко над 20 000 души,
преминали или настанени в
приемния център за бежанци
близо до Никозия през миналата
и тази година.  Избухването на
сериозни заразни заболявания се
дължи и на големия брой хора,
които живеят заедно в пренаселе-
ния лагер, каза постоянният
секретар на здравното министерс-
тво доктор Христина Янаки, която
съобщи данните. Движението на
мигрантите из близките до
столицата села крие висок риск
за разпространение на инфекции-
те сред местната общност,
реагираха през седмицата жители
от района и депутати.

Германският президент
Франк-Валтер Щайнмайер
се обяви срещу това
Западът да принуждава
Украйна към преговорите
с Русия. Той заяви това в
интервю за тв канала ZDF.

 "Украйна трябва отно-
во да си върне суверени-
тета, териториалната
цялост и независимостта.
Според него сега всичко
изглежда така, че решени-
ето ще зависи от резулта-
та на полето на боя. "Ние
не искаме да принуждава-
ме Украйна. Решението
кога да тръгнем по този
път (на мирни преговори)
зависи от Украйна", каза
Щайнмайер. "Възможно е
все още да ни предстоят
трудни години", каза той,
имайки предвид последи-
ците от ситуацията в
Украйна за Германия,
предаде БГНЕС.

Президентът на Украй-
на Володимир Зеленски
призова за международна
помощ за възстановяване-

Президентът на Беларус Александър Лукашенко обяви, че преди няколко
дни украинските военни са се опитали да нанесат удар по военни обекти
на територията на страната му, но всички ракети са били прехванати.
Провокират Беларус, заяви държавният глава. Лукашенко подчерта, че
Минск не се стреми да бъде въвлечен в конфликта в Украйна, но ще

воюва, ако има нападение срещу територията на Беларус.

Ãåðìàíñêèÿò ïðåçèäåíò îòõâúðëÿ
ïðåãîâîðè íà Êèåâ ñ Ìîñêâà â ìîìåíòà
Çåëåíñêè ïðèçîâà çà ìåæäóíàðîäíà ïîìîù çà âúçñòàíîâÿâàíåòî
íà Óêðàéíà ñëåä âîéíàòà

Снимки Интернет
Проучване на Центъра за американски полити-
чески изследвания към Харвардския универси-

тет и Harris Poll, направено на 28 и 29 юни,
сочи, че 71% от американците не искат Джо

Байдън да се кандидатира отново за президент.
Проучването показва, че 7 от всеки 10

американци не одобряват кандидатура на
настоящия президент за втори мандат. 45% от

анкетираните казват, че Байдън не трябва да се
кандидатира, защото не се справя добре като
президент. За 1/3 той е твърде стар, а около

1/4 смятат, че е време за промяна. Според
Марк Пенс, директор на проучването, дори
едва 30% от демократите биха гласували за

Джо Байдън. Относно бившия президент
Доналд Тръмп мненията на 39% от анкетираните
са, че той трябва отново да се яви на изборите

през 2024 г., но 61 процента смятат, че не
трябва да го прави, поради това, че е непосто-
янен, че ще раздели страната и че е отговорен

за атаката на Капитолия на 6 януари. Ако
Байдън и Тръмп отново се включат в президент-
ската надпревара обаче, 60% от участниците в
допитването биха предпочели да гласуват за

независим кандидат.

Британският премиер Борис
Джонсън и финансовият министър

Риши Сунак написаха обща
статия, за да обявят, по думите
им, "най-голямото еднократно

намаляване на данъците от
десетилетие. В статията във

в."Сън", излязла вчера, премиерът
и финансовият министър казват,

че когато в сряда се повиши
прагът на системата за обществе-
но осигуряване, това ще спести
на 30 млн. британски работници
до 330 британски паунда (400

долара) годишно. Те добавиха, че
това историческо намаляване на
данъците ще възлезе общо на 6

млрд. британски паунда и ще
освободи 2,2 млн. души от

задължението да плащат "каквито
и да е социални осигуровки и
данъци върху доходите си", а
"близо 70% от британските

работници" ще плащат по-ниски
социални осигуровки.

Животът в Италия поскъпва не-
имоверно. Отчита го Националният
статистически институт Istat, конс-
татирайки рекордна инфлация от 8%
от година насам. Това не се е случ-
вало от 1986 г., предаде БНР.

За месец юни цените на храни-
телните продукти, включително пло-
дове и зеленчуци, се увеличиха
между 8% и 11%. В рамката от ежед-
невни разходи за жилище - те са в
повече с 28%, в транспорта с 14%
и всичко друго, до 1% за здравни
нужди, което тежи невероятно на
месечния семеен бюджет. В годи-
шен план според членовете на се-
мейството те са между 2500 и 3200
евро в повече.

Отделно самолетните билети са

Ðåêîðäíà èíôëàöèÿ â Èòàëèÿ îò
36 ãîäèíè íàñàì

увеличени с 90% хотелите с 18%.
На годишна база, най-голямата при-
чина  е повишаването цените на
енергийните продукти почти с 42%
и спекулациите впоследствие от то-
ва. Чрез декрети правителството от-
пусна средства от общо 33 млрд.
евро срещу високите енергийни
сметки, но от друга страна, запла-
тите в Италия не са променяни от
години.

Лидерът на Демократическата
партия Енрико Лета смята, че по то-
зи въпрос трябва да се вземат мер-
ки.  Джузепе Конте от "Пет звезди"
държи управляващите да се срещ-
нат по-скоро с профсъюзите. Оттам
заявиха, че ако нищо не се реши,
през есента ще има стачки. ç

то на страната след края
на войната, предаде ДПА.
"Необходимо е не само да
бъде възстановено всич-
ко, което са унищожили
окупаторите, но и да се
положат основите на
нашия живот - безопасен,
модерен, удобен, достъ-
пен", каза той в среднощ-
ното си видеообръщение.
По думите му ще са
нужни "огромни инвести-
ции, милиарди, нови
технологии, по-добри
практики, нови институции
и разбира се реформи".
"Няма значение колко ни
е трудно днес; не трябва
да забравяме, че ще има
утре", допълни украински-
ят президент.

За днес в Лугано,
Швейцария, е насрочена
конференция на потенци-
ални около 40 донора, на
която правителството в
Киев възнамерява за пръв
път да изложи приорите-
тите си за възстановява-
нето на опустошената от

войната страна. "Всъщ-
ност това е най-големият
икономически проект на
нашето време в Европа и
изключителна възможност
за изява на всяка държа-
ва, на всяка компания,
които ще поканим да

работят в Украйна", каза
Володимир Зеленски,
цитиран от украинската
агенция УНИАН. Той
добави, че от бойните
действия е пострадала
територията на десет
области в страната. ç
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Албанският премиер Еди
Рама потвърди, че част от
новото пристанище Порто
Романо в Дуръс ще бъде
база на НАТО, предаде Та-
нюг. Рама потвърди инфор-
мацията след завръщането
си от срещата на върха на
НАТО, която се състоя в
Мадрид миналата седмица.

Пристанище Порто Ро-
мано е планирано да бъде
най-голямото търговско
пристанище на Адриати-

Руският министър на отбраната Сергей Шойгу е докладвал на върхов-
ния главнокомандващ Владимир Путин, че Луганската народна

република е "освободена"

Руският министър на
отбраната Сергей Шойгу
e докладвал на президен-
та Владимир Путин, че
руските войски са прев-
зели Лисичанск и Луганс-
ка област, предаде БТА.

"Сергей Шойгу доклад-
ва на върховния главно-
командващ на руските
въоръжени сили Влади-
мир Путин, че Луганската
народна република е
освободена", се казва в
съобщение на руското
министерство на отбрана-
та. Ведомството отбеляз-
ва, че руските войски и
частите на самопровъзг-
ласилата се Луганска
народна република са
установили пълен контрол
освен над Лисичанск и
над редица намиращи се
в околността населени
пунктове, най-големите от
които са Белогоровка,
Новодружеск, Малорязан-
цево и Белая Гора.

Киев отрича това
твърдение. Говорителят
на украинското минис-
терство на отбраната
Юрий Сак заяви пред Би
Би Си, че град Лисичанск
не е под пълния контрол
на руските сили, предаде

Архивни снимки: Елизабет Втора открива сесиите на парламента през
април 1966 и ноември 2006 г.

Снимки Интернет
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ческо море, но Рама каза,
че ще има и военна част.
"Скоро се връщаме в
Брюксел, за да продължим
разговорите по нашето
предложение за създава-
не на военноморска база
на НАТО в новото приста-
нище в Дуръс," каза Рама,
цитиран от албански ме-
дии. Той добави, че воен-
ната база ще бъде пост-
роена и съфинансирана от
Албания и НАТО. ç

Бъкингамският дворец на-
мали редица задължения на
кралица Елизабет II за пър-
ви път от 10 г., пише в. "Дей-
ли мейл", позовавайки се на
източник в двореца.

Като държавен глава бри-
танската кралица трябва да
изпълнява определени за-
дължения, които включват
официално откриване на
парламента, назначаване на
министър-председател, както
и извършване на държавни
посещения и приемане на
ръководителите на други дър-
жави. Сега според вестника
тези задължения са описа-
ни на "по-неясен език", кой-
то гласи, че ролята на кра-

Îòïàäàò ðåäèöà çàäúëæåíèÿ íà áðèòàíñêàòà êðàëèöà
лицата "включва редица пар-
ламентарни и дипломатичес-
ки задължения", както и при-
емането на гостуващи дър-
жавни глави на други стра-
ни, предаде БГНЕС. Според
вестника синът на кралица-
та, принцът на Уелс, ще пое-
ме някои от най-отговорни-
те официални задължения на
кралицата, докато някои дру-
ги задължения, по-специал-
но официалното откриване
на парламента, са напълно
отменени. Източникът от дво-
реца отбеляза, че намалява-
нето на задълженията на мо-
нарха не е "драматична" про-
мяна, а само малко след-
юбилейно обновяване.

Елизабет II се възкачи на
престола на 6 февруари 1952
г. на 25-годишна възраст. На
този ден почина баща й, крал
Джордж VI. Тази година тя от-
беляза своята 70-а година на
трона, като стана първият
британски монарх, който
празнува платинен юбилей.
По време на управлението на
Елизабет II във Великобрита-
ния бяха сменени 14 минис-
тър-председатели. Медиите
съобщават, че кралицата е
станала вторият най-дълго уп-
равлявал монарх в история-
та, изпреварвайки тайландс-
кия крал Бумибол Адулядет,
който управлявал 70 г. и 126
дни от 1946 до 2016 г. ç

Øîéãó äîêëàäâàë íà Ïóòèí, ÷å ðóñêèòå âîéñêè
ñà ïðåâçåëè Ëèñè÷àíñê è Ëóãàíñêà îáëàñò
Ìîñêâà îáâèíè Óêðàéíà, ÷å å èçñòðåëÿëà ðàêåòè ñðåùó ðóñêèÿ ãðàíè÷åí ãðàä Áåëãîðîä

БГНЕС. Сак обясни
украинската тактика с
думите: "За украинците
човешкият живот е прио-
ритет, затова понякога се
оттегляме от определени
райони, за да можем
после пак да ги превзе-
мем". Украинските бойци
седмици наред отбраня-
ваха Лисичанск и се
опитваха да не допуснат
той да последва съдбата
на съседния Северодо-
нецк, който по-миналата
седмица падна в руски
ръце. Украинският облас-
тен управител на Луганск
Сергий Гайдай потвърди
в канала си в Телеграм,
че руските войски "кон-
солидират позициите си
в района на Лисичанск".
Не е ясно дали в града
продължава да има
украински части.

Руската армия съоб-
щи, че е свалила вчера
на разсъмване три укра-
ински ракети, изстреляни
срещу руския граничен
град Белгород, където
местен служител преди
това съобщи за най-
малко трима убити в
резултат на експлозии,
предаде АФП.

"Руската противовъз-
душна отбрана свали три
ракети "Точка-У" с касе-
тъчни боеприпаси, изст-
реляни от украинските
националисти срещу
Белгород. След унищожа-
ването на украинските
ракети отломки на една
от тях са паднали върху
къща", каза говорителят
на руското министерство
на отбраната Игор Кона-
шенков.

Руският сенатор Анд-
рей Клишас обвини
Украйна за обстрела на
Белгород и призова за
твърд отговор, предаде
Ройтерс. "Смъртта на
цивилни и разрушаването
на гражданска инфраст-
руктура в Белгород са
пряк акт на агресия от
страна на Украйна и
изискват "съкрушителен
военен отговор". Москва
няколко пъти е обвинява-
ла Киев за атаки срещу
Белгород и други гранич-
ни райони.

Украйна не е поела
отговорност за ударите,
но каза, че случилото се
е цена, която Русия
плаща за действията и
нейна "карма", предаде

Ройтерс. Засега няма
коментар от украинска
страна, отбелязва Рой-
терс и допълва, че не е в
състояние да потвърди от
независими източници
руските информации. ГЩ
на украинските въоръже-
ни сили заяви обаче, че

украинските ВВС са
изпълнили около 15
полета "на практика във
всички посоки, където се
водят бойни действия".
Унищожени са около 20
"единици вражеска техни-
ка" и два склада с боеп-
рипаси. ç

Десетки български и
румънски пожарникари
пристигнаха в Гърция в

рамките на европейската
помощ за борба с

големите горски пожари в
страната през лятото.

Повече от 200 огнеборци
от България, Румъния,
Франция, Германия,

Норвегия и Финландия ще
бъдат в готовност да
окажат подкрепа на

гръцките противопожарни
служби през най-

горещите месеци - юли и
август. Българските

представители са 16,
разполагат с четири

противопожарни автомо-
била и са разположени в
Лариса. 28 са румънските

пожарникари.
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Председателят на
Съдийската комисия към
БФС Виктор Кашай даде
пресконференция няколко
дни преди началото на
новия сезон. Изявлението
на 46-годишния унгарец
идва в края на тридневния
съдийски семинар, на
който родните рефери се
подготвят активно за
подновяването на футбола
у нас.

"Много хора си мислят,
че работата на съдиите се
изчерпва с 90-те минути на
терена. Това не е съвсем
така. При тези тежки
климатични условия рефе-
рите се подготвят, правят
физически тестове. Както
и футболистите, които
тренират цяла седмица и
се готвят, същото важи и
за футболните съдии.
Искаме да им помогнем да
са възможно най-добре
подготвени за новия
сезон, който стартира  на
8 юли", започна Кашай.

"Искаме да ви съобщим,
че ще има промени в
категориите, ще има
промотирани рефери. Не
можем като клубовете да
привличаме футболисти,
трябва да си откриваме
сами талантите в различ-

ните региони в страната и
затова работим с различ-
ни програми, за да откри-
ем най-талантливите
рефери и да им дадем
шанс да се проявят на
най-високото ниво. Още от
април и май започнахме
ВАР обучение на съдии.
Петима от тях преминаха
тестовете, сега е време да
започнат да прилагат
знанията си на практика",
продължи унгарецът.

"Започваме първенство-
то с 21 съдии от миналия
сезон и добавяме един за

рен. Имаме официални
статистики от екипа на
ВАР. Системата се е
намесвала доста пъти
през изминалия сезон.
Всички трябва да се
радват, че използваме
ВАР, защото големите
грешки са редуцирани.
Обърнахме внимание, че
има определени ситуации,
в които трябва да подоб-
рим оценката си, за да
работим в още по-добър
синхрон със системата",
допълни най-младият
арбитър, ръководил финал
от Шампионската лига.

"Съдиите са готови.
Нашата работа е да под-
готвим максимално добре
за началото на новия
сезон, подобно на един
футболен треньор, който
подготвя футболистите си
през седмицата преди
мача. Когато настъпи
времето за мача, съдиите
взимат решенията. Кура-
жът е изключително важно
качество. Реферите могат
да допускат грешки, но
трябва да са със силни
характери, за да преодоля-
ват тези грешки. Куражът
и смелите решения за мен
са задължителни. Само
Георги Кабаков е сред
най-добрите в Европа.
Трябва да работим в тази
посока. Отнема време в
подготовката на топ съдия.
Кабаков е пример как се
получават наряди за някои
от най-важните мачове и
турнири. Ще работим да
подготвим други хора,
които да дойдат след

Аз решавам
кой рефер
кой мач да
ръководи в
Първа лига,
заяви
шефът на
футболните
съдии

новия шампионат. Започ-
нах работа през февруари,
а първенството приключи
през май. Имах много
малко време да проверя
качествата на всички. Като
трансферите при клубове-
те. Когато някой дойде,
друг е аут. Така че през
декември бройката от 22-
ма рефери ще бъде нама-
лена. Представянето ще
бъде гледано под лупа на
всеки един от тях. Дово-
лен съм от представянето
на ВАР съдиите, но никога
не съм напълно удовлетво-

Íå ñúì â Áúëãàðèÿ êàòî òóðèñò,
îáÿâè Âèêòîð Êàøàé

Въпреки драматичното пора-
жение от трикратния европейски
първенец Литва, баскетболисти-
те от мъжкия национален отбор
на България все още има всички
шансове да се класира за втория
етап на квалификациите за Мон-
диал 2023. Възпитаниците на Ро-
сен Барчовски ще изиграят пос-
ледния си мач от тази фаза на
пресявките тази вечер от 21 ча-
са, когато гостуват на Босна и
Херцеговина в Сараево.

Пред "лъвовете" има два ва-
рианта за продължаване към вто-
рия етап на квалификациите. Пър-
вият е те да победят босненците
с 3 или повече точки, като в съ-
щото време Чехия трябва да за-
губи гостуването си на Литва в
Клайпеда. Вторият е далеч по-сло-
жен, тъй като при успех на чехи-
те над литовците България ще
трябва да гони изразителна по-
беда с поне 10 точки над Босна
и Херцеговина.

Виктор Кашай обяви, че броят на съдиите, които ще ръководят
мачовете в Първа лига, ще бъде намален в края на годината

Äâà âàðèàíòà çà êëàñèðàíå íà
áàñêåòáîëèñòèòå íè çà âòîðèÿ
åòàï íà êâàëèôèêàöèèòå

раем с по-добри отбори, ако мо-
жем да се класираме за светов-
ното първенство, но вижте го от
другата страна. Ако не се класи-
раме, ще имаме мачове с по-сла-
би отбори, в които по-младите иг-
рачи ще трупат опит и да имаме
още един шанс да се класираме

рефер номер 1", категори-
чен е Кашай.

"Не съм тук като турист.
Не съм тук за един уикенд.
Имам апартамент в София.
Работя с реферите и
мениджърите, имам кон-
такти с организации. Аз
съм отговорен и съм на
върха на пирамидата.
Обучавам реферите,
решавам кой съдия кой
мач да ръководи в Първа
лига. Задачата ми е да ги
тренирам и да правя
назначенията. Дьорд Ринг
прави назначенията за
асистентите, Георги Йорда-
нов за главните рефери
във Втора лига, а Наско
Бозев - за асистентите във
Втора лига. Не съм тук 30
дни в месеца, но в днешно
време е много лесно да се
следи всичко и аз имам
пълна картина какво става
на мачовете. Дори когато
не съм тук, имам виртуал-
ни срещи със съдиите",
разясни Виктор Кашай.

В края шефът на съдии-
те коментира системата,
която ФИФА ще използва
по време на Световното
първенство в Катар за
автоматично отчитане на
засадите: "ФИФА ще
използва системата на
световното първенство, но
когато се отнася до нас и
до България, става дума
за финанси. Ако БФС е
готов да инвестира сери-
озни суми, може да го
направи, но реалистично
не виждам тази система
да бъде въведена в Бълга-
рия в скоро време".ç

Добрата новина е, че крайният
изход от двубоя между Литва и Че-
хия ще стане ясен в течение на
мача между Босна и България. "Бал-
тийските гиганти" приемат своя съ-
перник тази вечер от 19,30 часа

Българският национал Алексан-
дър Везенков беше разочарован
от загубата от Литва със 70:72 в
Самоков, но заяви, че неговите
съотборници са дали всичко от
себе си в двубоя, който е част от
квалификациите в група F за Све-
товното първенство по баскетбол
за мъже през 2023 година.

"Беше наистина оспорван мач,
дадохме всичко от себе си, во-
дехме в резултата пет минути пре-
ди края, но направихме грешки в
атака и допуснахме лесни кошо-
ве и това направи разликата. В
крайна сметка загубихме заради
една-две ситуации. Разочароващо
е, но дадохме всичко от себе си
и ако играем по този начин на
Евробаскет всички ще ни уважа-

ват и ще бъдем сериозен съпер-
ник за опонентите ни.  Имаме още
един мач в понеделник. Да видим
какво ще стане", заяви Везенков.

"Аз казах, че винаги когато мо-
га и когато имам възможност, ще
бъда тук, за да помагам на наци-
оналния отбор. Днес не ни дос-
тигна малко. В баскетбола има по-
беда и загуба. Боли ни, не можем
да сме доволни, че загубихме. Да
видим положителните неща оба-
че. Тези момчета от Литва играят
в много добри първенства с мно-
го опит. Нашият отбор няма такъв
опит, да се играе с такова темпо
в края, когато мачът е на кантар,
когато краката вече са изморени.
За съжаление, направихме някои
лоши решения в рамките на че-
тири-пет минути", каза още Ве-
зенков.

"Имаме мача с Босна и Херце-
говина, но не е толкова фатално
да не се класираме за следваща-
та фаза. Да, всички искаме да иг-

за Евробаскет 2025. Всички го-
ворят за Европейското, защото то-
ва е един форум, защото това е
последно голямо първенство за
играчи като Чавдар Костов и Ста-
нимир Маринов. Така че те искат
да го изживеят на максимум", ко-
ментира Александър Везенков.ç

Александър Везенков направи много силен мач срещу Литва, като бе
над всички с дабъл-дабъл от 29 точки и 11 борби
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ЦСКА публикува на
профила си във Фейсбук
официална информация за
ситуацията с нападателя
Жорди Кайседо. Става
ясно, че "армейците" са се
съгласили да продадат
еквадорския голмайстор.
В срещата си с ръководс-
твото на "червените"
футболистът е пожелал да
бъде трансфериран в
конкретен отбор. Парамет-
рите между двата клуба
вече са финализирани,
уговорени са и личните
условия на Кайседо, за
когото остава да премине
медицински прегледи. В
същото време ЦСКА
работи усилено по търсе-
нето на класен централен
нападател.

"Предвид нежеланието
на Кайседо да играе за
ЦСКА, непрофесионалното
му отношение и неуваже-
ние, демонстрирано към
клуба и отбора, собстве-
ниците се съгласиха, че
продажбата на еквадоре-
ца е най-добрата опция. В
крайна сметка Кайседо
ще бъде трансфериран в

Мексиканският Тигрес
най-близо до договор с
еквадорския централен
нападател

чужбина", съобщават
официално от ЦСКА.

Според последна
информация Кайседо ще
премине в мексиканския
Тигрес, който е излязъл с
конкретна оферта към
"червените". Медиите в
Мексико и Еквадор не
споменават на каква
стойност е предложение-
то, но подчертават, че
шансът да се стигне до
сделка е много голям.

Тигрес активно се
интересува от Кайседо в
последния месец, но
самият футболист се
колебаеше относно въз-
можността да премине в
тима, защото желанието
му е да остане в Европа.
В Тигрес Кайседо трябва
да замени продадения на
Толука Карлос Гонсалес.
Треньорът на бившия
отбор на Емил Костади-
нов - Мигел Ерера, е
одобрил пред ръководст-
вото закупуването на 24-
годишния еквадорски
национал. Тигрес загуби с
2:3 у дома от Крус Асул
първия си мача от новия

сезон.
В същото време стана

ясно, че крилото на
"червените" Георги Йомов
ще бъде готов за старта
на новия сезон в Първа
лига. Както е известно,
националът се прибра по-
рано от лагера на "армей-
ците" в Австрия, тъй като
се получи усложняване на
контузията в глезена му.
Йомов вече подновява

натоварванията и посте-
пенно ще влезе в трени-
ровките на тима. 24-
годишното крило получи
по-дълга почивка от ЦСКА
и пристигна по-късно при
тима в Инсбрук, но зара-
ди травмата не игра в
контролите с Кематен
(5:3), Ред Бул Залцбург
(1:2), а преди мача със
Сепси (0:4) отлетя за
България.ç

Ñúðáèí ñòàâà
ñåëåêöèîíåð
íà Áúëãàðèÿ

От стр.1
Младен Кръстаич изведе

Сърбия на Мондиал 2018 в Ру-
сия. Като наставник той е ра-
ботил още начело на ТСЦ Бач-
ка Топола и Макаби (Тел Авив).
48-годишният специалист ще
бъде 13-ият чужденец, който
ще бъде национален селекци-
онер на България. Точно поло-
вината от досегашните 12 са
били начело на страната ни в
годините преди Втората све-
товна война. И това е логич-
но, защото футболът ни още
"прохожда" в онези години.
100-процентово е аматьорски
и сме имали крещяща нужда
от опитни специалисти от чуж-
бина, които да допринесат на
играта на България.

Неслучайно и първият се-
лекционер в историята също
е чужденец - австриецът Лео-
полд Нич. Първоначално зала-
гаме на хора от най-напред-
налите по онова време стра-
ни в Европа - Германия, Авст-
рия, Унгария и Чехословакия.
Унгарската и чешката връзка
остава силна, като върхът е
ангажирането на едно от най-
големите имена в професията
през 60-те години - Рудолф
Витлачил. След неговото на-
пускане през 1966-а близо 44
години нямахме чужденец на-
чело на националния тим. В
съвременната епоха сме има-
ли само един - Лотар Матеус,
който започна отлично - с по-
беда като гост над Уелс в ев-
ропейска квалификация, но с
това се изчерпаха и всички ху-
бави резултати при него.ç

От ЦСКА официално съобщиха, че сагата с Жорди Кайседо приключи

ÖÑÊÀ îôèöèàëíî îáÿâè, ÷å
ïðîäàâà Æîðäè Êàéñåäî

Водачката в световната ран-
глиста Ига Швьонтек прекъсна
серията си от 37 победи и от-
падна в третия кръг на Открито-
то първенство на Великобрита-
ния по тенис. Полякинята загу-
би от Ализе Корне с 4:6, 2:6 за
1:33 часа. Французойката дос-
тига до четвъртия кръг на “Уим-
бълдън” за първи път от 2004
година насам. Швьонтек допус-
на пет пробива и направи 33
непредизвикани грешки срещу
само 7 за Корне. Полякинята ня-
маше загуба на корта от февру-
ари тази година и спечели шест
поредни титли.

След мача Швьонтек призна,
че е се е объркала с тактиката и
това е причината да допусне 33
непредизвикани грешки. „Знам,
че не играх добър тенис. Доста
бях объркана по отношение на
тактиката. Като солиден играч,
Ализе се възползва много доб-
ре. Определено не се предста-
вих на ниво. Обикновено имам
план и знам какво да променя,
но сега не се получи. Просто
бях объркана. На тревна настил-
ка всичко се случва много бър-
зо. Като цяло този сезон съм
по-агресивна и държа инициа-
тивата, но тук не можех да кон-

Ôðàíöóçîéêà ñïðÿ óäèâèòåëíàòà ñåðèÿ íà
Øâüîíòåê è ÿ îòñòðàíè îò “Óèìáúëäúí”

Ализе Корне, която е 37-а в световната  ранглиста, ще играе срещу австралийката Айла Томлянович в
следващия кръг на "Уимбълдън"

Един от играчите на Левски
трябва да внимава много във втор-
ник, когато от 19 часа е официал-
ното представяне на тима в конт-
рола срещу Етър. Хърватинът Анте
Блажевич, който бе второ ново по-
пълнение на тима през лятната па-
уза, е сред хората, които са се
набили в очите на Станимир Сто-
илов.

Според запознато със случва-
щото се на "Герена" 26-годишният
футболист, който беше привлечен
от Железничар (Сараево) за за-
местник на Драган Михайлович,
трябва спешно да подобри предс-
тавянето си в защита. В противен
случай Блажевич ще бъде поста-
вен сред резервите, а като титу-
ляр ще играе Патрик-Габриел Гал-
чев.

Както е известно, треньорът
Станимир Стоилов имаше доста
претенции към футболистите след
победите над Пирин (Благоевград)
и Академия Пандев. Мъри дори зап-
лаши, че ще гони играчи, ако не
види подобрение преди официал-
ните мачове, и бе категоричен, че
няма да прави разлика между бъл-
гари и чужденци. Бразилците Уел-
тън, Цунами и Роналдо на този етап
може да се чувстват спокойни, но
това не важи за Блажевич.ç

Óëòèìàòóì
çà åäèí îò
íîâèòå â Ëåâñêè

тролирам топката. Трябваше мал-
ко да забавя темпото. Когато във
втория сет опитах да променя то-
ва, просто не се получи“, комен-
тира 21-годишната полякиня.

Това не е първата изненада,
която Корне прави на турнира в
Лондон.

Единственият друг път, когато
тя стигна до четвъртия кръг на

състезанието от “Големия шлем”
на трева, беше през 2014 годи-
на, когато елиминира Серина Уи-
лямс.

Поставеният под № 2 в ос-
новната схема Рафаел Надал сра-
зи Лоренцо Сонего с 6:1, 6:2,
6:4 след малко над 2 часа игра
и преодоля третия кръг на „Уим-
бълдън“. Носителят на 22 титли

от Големия шлем даде само се-
дем гейма на италианеца, а в
предните кръгове бе загубил по
един сет срещу Франсиско Се-
рундоло и Ричардас Беранкис.

В най-интригуващия сблъсък
от деня австралиецът Ник Кири-
ос елиминира поставения под №
4 грък Стафанос Циципас след
обрат – 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7).ç
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ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко

Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - 18-сериен тв

филм /Канада, 2012 г./, 6 сезон, 1
епизод/, режисьор Джон Фосет, в
ролите: Амбър Маршал, Мишел Мор-
ган, Греъм Уордъл, Шон Джонстън

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg - Черноморският потоп

- митове и факти /п/
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /8,

последен епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 сезон, 5

епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Бразди /избрано/п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /6

сезон, 1 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Без багаж" /п./
06.00 "Да живее крал Джулиън!" - анима-

ция, сериал, еп.1
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 3, еп. 62
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

81
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4, еп.

19
00.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 13, еп. 12
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с.12

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок: "Приключения-
та на котарака в чизми" - сериал, с.
2, еп. 15 - 18

08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 6
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 3
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 7
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 6
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,

еп. 2
13.00 Премиера: "Тъмната лига на спра-

ведливостта" - анимация, екшън,
приключенски (САЩ, 2017), режи-
сьор Джей Олива

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 1
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,

еп. 3
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 8, еп. 8
20.00 Екшън в 8 (премиера): Закон и ред:

"Специални разследвания" - сери-
ал, с. 22, еп. 9

21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 11
22.00 Бандата на екшън: "Братята Сис-

търс" - уестърн, криминален, драма
(Франция, Испания, Румъния, Бел-
гия, САЩ, 2018), в ролите: Джон С.
Райли, Хоакин Финикс, Джейк Джи-
ленхол, Риз Ахмед, Рутгер Хауер

00.15 "Южен вятър" - сериал, еп. 11
01.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 7
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 8
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,

еп. 3
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4

bTV COMEDY

05.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
06.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 3, еп. 9,

10
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ -

сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Ченге в детската градина" - коме-

дия, екшън (САЩ, 1990), в ролите:
Арнолд Шварценегер, Пенелъпи Ан
Милър, Кати Мориарти, Каръл Бей-
кър, Памела Рийд, Линда Хънт, Ри-
чард Тайсън и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Дъ Шоуто" - комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 13, 14
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.

33
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 39
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 14, 15
00.00 "Лъжльото" - фентъзи, комедия

(САЩ, 1997), режисьор Том Шей-
диак, в ролите: Джим Кери, Мора
Тиърни, Джъстин Купър, Аманда
Донохоу, Кери Елуес, Дженифър
Тили, Суси Кърц и др.

02.00 "Приятели" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2017)
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с.11 еп.4

08.00 "На фокус" - рубрика
08.15 "Генерално пълномощно" - коме-

дия, фентъзи (Великобритания, Гер-
мания, САЩ, 1994), режисьори Джо-
уел Коен и Итън Коен, в ролите: Тим
Робинс, Пол Нюман, Дженифър
Джейсън Лий, Чарлз Дърнинг, Джон
Махоуни, Бил Кобс, Брус Кембъл

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 12,
еп. 1

12.30 "Книгата на Хенри" - криминален,
трилър (САЩ, 2017), режисьор Ко-
лин Тревъроу, в ролите: Наоми
Уотс, Джейдън Мартел, Джейкъб
Трембли, Сара Силвърман, Дийн
Норис, Лий Пейс, Мади Зиглър,
Боби Мойнихан и др.

14.30 "Любов на екрана" - романтичен,
драма (тв филм, САЩ, 2020), режи-
сьор Пол Зилър, в ролите: Алекзан-
дра Брекънридж, Робърт Бъкли, Ли-
са Чандлър, Джакей Хари и др.

16.15 "Скрити числа" - биографичен, дра-
ма, исторически (САЩ, 2016), ре-
жисьор Тиодор Мелфи, в ролите:
Октавия Спенсър, Джанел Моне,
Тараджи Хенсън, Глен Пауъл, Кевин
Костнър, Кирстен Дънст, Джим Пар-
сънс, Махършала Али и др.

18.45 "Кибритлии" - криминален, комедия
(САЩ, 2003), режисьор Ридли Скот,
в ролите: Никълъс Кейдж, Алисън
Ломан, Сам Рокуел, Брус Макгил,
Найджъл Гибс, Шийла Кели и др.

21.00 Премиера: "Войната с дядо" - коме-
дия, семеен (САЩ, 2020), режи-
сьор Тим Хил, в ролите: Робърт Де
Ниро, Оукс Фегли, Ума Търман,
Джейн Сиймор, Кристофър Уокън,
Роб Ригъл, Колин Форд, Лора Мара-
но, Чийч Марин и др.

23.00 "Формата на водата" - фентъзи,
драма, приключенски, романтичен
(САЩ, 2017), режисьор Гийермо
дел Торо, в ролите: Сали Хокинс,
Октавия Спенсър, Майкъл Шанън,
Дъг Джоунс, Майкъл Стулбарг, Ри-
чард Дженкинс и др. [14+]

01.30 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 12, еп. 1

03.15 "Обратна тяга" - екшън, трилър
(САЩ, 1991), режисьор Рон Хау-
ърд, в ролите: Кърт Ръсел, Уилям
Болдуин, Робърт Де Ниро, Доналд
Съдърланд, Дженифър Джейсън Лий,
Скот Глен, Ребека Де Морни, Клинт
Хауърд и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм

13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -
сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-
ал

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)

- риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сери-

ал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Среднощно слънце" - романтична

драма с уч. на Джени Слейт, Алекс
Шарп, Фритьов Сохейм, Джилиан
Андерсън, Зак Галифианакис /п/

08.50 "Полъхът на любовта" - романтичен
филм с уч. на Анна Хътчисън, Нико-
лас Ринкон, Таляна Варгас, Конс-
танца Дуке, Хулиан Аранго и др.

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

12.00 "Чудо" - драма с уч. на Оуен Уилсън,
Джулия Робъртс, Джейкъб Трембли
и др. /п/

14.30 "В кадър"
15.00 "Мечтателки" - музикална драма с

уч. на Еди Мърфи, Бионсе Ноулс,
Джейми Фокс, Дженифър Хъдсън,
Дани Глоувър, Аника Нони Роуз

17.45 "Костенурките нинджа: На светло" -
приключенски екшън с уч. на Мегън
Фокс, Уил Арнет, Лора Лини, Сти-
вън Амел, Тейлър Пери и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК" - Зрите-
лят избира между два филма на
greatmonday.bg

23.40 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.40 "Приятели с деца" - романтична
комедия с уч. на Мегън Фокс,
Едуард Бърнс, Адам Скот, Джон
Хам, Мая Рудолф, Крис О'Дауд,
Дженифър Уестфелд, Кристен Уиг

Тв програма - понеделник, 4 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Войната с дядо" - комедия,
семеен (САЩ, 2020), в ролите: Робърт де Ниро,

Оукс Фегли, Ума Търман, Джейн Сиймор,
Кристофър Уокън, Роб Ригъл, Колин Форд,

Лора Марано, Чийч Марин и др.

Времето
Днес ще бъде

предимно слънче-

во. Вятърът ще е

слаб, в източната

половина от стра-

ната до умерен. В

следобедните ча-

сове над Западна

България ще се

развива купеста облачност, на места ще превали

за кратко, главно в планините и планинските райо-

ни с гръмотевици. Преобладаващите максимални

температури ще бъдат между 30° и 35°. НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 123

ВОДОРАВНО: Весела Василева. Локал. Зибелин.
Лядов (Анатолий). Пакет. Ле (Иван). Залари. АРО-
МА. Па. Тлака. Овино. НЕА. Лопен. Тел. Кит. Тилак.
Коли. Пара. Арико. Ав. "Наполи". Епика. Натал. То-
пор. Минерал. Тонер. Илона. Атар. Диди (Валдир
Перейра). "Иде ли". Ина. Варак. Нивет (Сали). Ша-
лан. Гогол (Николай Василевич). ТА. Нисида (Кита-
ро). Анорак. Но. Еноти. Анали. "Вам". Бетон. Лов.
Катамаран. СОНИ.
ОТВЕСНО: "Белязани пари". Иванова (Мими). Сода.
Етап. "Надали". Ат. Реколта. Роне (Морис). "Ирасема".
Лавал (Пиер). Талари. Анин. ПАЛ. Рали. Италик. До-
ба. Пикола. Алод. Гатер. Ваза. Апарел. Нено. Ита.
Сика. Екип. Талига. ОН ("Общество на народите").
Биберон. "Кито". Ивонан. Летов (Михаил). Кокона.
Елон. "Лел". Мито. Апетит. Рало. Виланела. Оран. Та-
лон. Нане. Оливер (Мария). Рапакиви.
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На 101 години почина
създателят на Чебурашка
На 101-годишна възраст
почина класикът на руската
анимация Леонид Шварцман,
създателят на Чебурашка и
много други герои, съобщава
ТАСС. Леонид Шварцман е
роден на 30 август 1920 г.
През годините на творчество
Шварцман участва в създава-
нето на 60 анимационни
филма, много от които в
Златния фонд на руската
анимация. Той представя на
няколко поколения зрители
анимационните филми "Снеж-
ната кралица", "Аленото цвете",
"Златната антилопа", "Крокоди-
лът Гена", "38 папагала" и
много други. Най-популярният
герой на Шварцман си остава
Чебурашка.

12-годишна виолонче-
листка получава
специална награда от
„Класик ФМ“
Дария Русева е носителят на
специалната награда на "Класик
ФМ" от националния конкурс
"Кантус фирмус". Аудиторията на
единственото у нас радио за
класическа музика подкрепи
изпълнението  на 12-годишната
виолончелистка от Пловдив на
Allegro appassionato от Камий
Сен-Санс с 375 гласа, изпре-
варвайки другите претенденти
със 17 гласа повече. Дария учи
в класа на Юлия Марковска в
НУМТИ "Добрин Петков", в
родния си град Пловдив. Тя
вече е лауреат на други
конкурси, на музикални
състезания в Сърбия, Русия,
Испания и Канада. Печели
няколко отличия, сред които са
първа награда и златен медал
от Международния музикален
конкурс в Москва и трета
награда в Лондон.

Íàêðàòêî

:
Òâîð÷åñòâîòî íà
Áèíêà Æåëÿçêîâà
î÷àðîâà Ôðàíöèÿ

Ретроспективен прег-
лед на творчеството на
българската режисьорка
Бинка Желязкова ще
направи филмовият фес-
тивал в Ла Рошел. Бъл-
гарският културен инсти-
тут в Париж е партньор
на 50-ото юбилейно из-
дание. В деня на откри-
ването в Salle Bleue бе
показан филмът "А бяхме
млади". В рамките на съ-
битието, което ще про-
дължи до 10 юли, е пред-
видена и кръгла маса,
свързана с творчеството
на Бинка Желязкова.

Тя е родена на 15 юли
1923 г. в Свиленград. За-
вършва Държавното вис-
ше театрално училище в
София през 1951 г. След
дипломирането си започ-
ва работа като асистент-
режисьор във филмова
студия "Бояна". Първият
й филм е "Животът си те-
че тихо..." (1957), заснет
със съпруга й, сценарис-
та Христо Ганев. В края
на 50-те г. на XX в. тя е
една от малкото жени ре-
жисьорки в света, снима-
щи игрално кино. ç

Световноизвестната
оперна певица Красими-
ра Стоянова бе сред
участниците в Междуна-
родния летен фестивал в
Любляна.

Звездното сопрано пя
в "Реквием" от Джузепе
Верди на 3 юли в Цан-
карйев дом в Любляна.
Спектакълът бе с участие-
то на Словенския филхар-
моничен оркестър и хор,
на Смесения хор на
"Музикална матица"-
Любляна. Партньори на
Красимира Стоянова на
сцената на най-авторитет-
ната културна институция

"Реките на София" е
единственият победител от
България тази година с Ев-
ропейска награда за култур-
но наследство.

Отличията на Европейс-
ката комисия и организаци-
ята "Европа Ностра",  фи-
нансирани от програма
"Творческа Европа", получа-
ват 30 значими постижения
от 18 страни. "Реките на Со-
фия" е фаворит в категори-
ята "Ангажиране на гражда-
ните и повишаване на осъз-
натостта".

"Реките на София" е отли-
чен пример за включване на
местната общност и граждан-
ско участие. Със сравнител-
но малък бюджет и с финан-
сиране от общината и соци-
ално отговорни компании, те
успяват да трансформират
градската среда. Инициати-
вата има добра устойчивост
и възвръщаемостта на инвес-
тицията е много голяма. Наг-
раждаването ще се състои
на 26 септември в Прага, в
реставрираната Държавна
опера. ç

Êðàñèìèðà Ñòîÿíîâà
ïÿ â „Ðåêâèåì“
îò Äæ. Âåðäè íà
Ìåæäóíàðîäíèÿ
ëåòåí ôåñòèâàë
â Ëþáëÿíà

„Ðåêèòå íà Ñîôèÿ“ ñ Åâðîïåéñêà íàãðàäà çà êóëòóðíî íàñëåäñòâî

Двойка обявени за про-
дан на търг скици с креда
са най-близкото нещо до ше-
дьовъра "Тайната вечеря" на
Леонардо да Винчи, преда-
де ДПА.  Рисунките на апос-
толите свети Йоан Богослов
и свети Яков Алфеев са за-
вършени от водещия ученик
на Да Винчи - Джовани Ан-
тонио Болтрафио, който е
бил силно повлиян от своя
учител.

Скиците са направени,
след като Да Винчи е за-

в Словения бяха мецо-
сопраното Елина Гаранча,
тенорът Дмитро Попов и
Рикардо Дзанелато (бас).

Юбилейното 70-о
издание на Международ-
ния летен фестивал в
Любляна е под наслов
"Във фокуса на вашите
преживявания" от 21 юни
до 8 септември. В ката-
лога на фестивала от
тази година звездата
Красимира Стоянова е
представена като "въплъ-
щение на благородната
традиция на българските
певици". Това е първото
гостуване на Красимира

Стоянова на Фестивала
на изкуствата в Слове-
ния, на който са гастро-

лирали Соня Йончева
(през 2021 г.) и Теодосий
Спасов (през 2018 г.). ç

Ðåäêè ñêèöè íà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è îòèâàò íà òúðã
вършил "Тайната вечеря" и
дават възможност да се ви-
ди как е изглеждала ориги-
налната картина на ренесан-
совия майстор, преди със-
тоянието й да се влоши.

Кристиана Ромали, стар-
ши директор в тръжна къща
"Сотбис", казва: "Състояние-
то на "Тайната вечеря" на Ле-
онардо да Винчи започва да
се влошава почти веднага
след като е завършена. Са-
мо благодарение на редки
рисунки като тези, най-веро-

ятно направени от неговия
близък сътрудник Болтрафио
скоро след като Леонардо
завършва шедьовъра си, мо-
жем да разберем пълното
въздействие, което тази въз-
вишена творба е трябвало да
окаже при създаването си.
Скиците са най-близкото не-
що до шедьовъра "Тайната
вечеря". Говорим за две гран-
диозни рисунки, които отра-
зяват големите технически
нововъведения в творбите на
Леонардо", допълва тя. ç


