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Áèçíåñúò: Íàðîäúò
ùå ïëàòè 1 ìèëèàðä

çà ãàçîâèòå àâàíòþðè
íà áèâøàòà âëàñò

"Бизнесът ще иска от властта сигурни достав-
ки на газ на конкурентни цени и доказателст-
ва, че страната ни и гражданите няма да пре-
търпят санкция от над 1 милиард за това, че
не сме взели количествата, които сме заявили
от "Газпром експорт". Това каза по "Нова тв"
бизнесменът Васил Велев. "Очакваме за август

цената на природния газ в България да е над
150 евро на мегаватчас. За сравнение в съ-
седна Сърбия е 45 евро - 3 пъти по-малко, в
Унгария - 65 евро. Всички тези страни, вклю-
чително и България, получаваме руски газ. Са-
мо че ние го получаваме на 2-3 пъти по-висо-
ка цена." < 5
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ÖÑÊÀ ñå íàäÿâà
íà ïîáåäà
â Èðëàíäèÿ

Русия е поискала свик-
ване на заседание на
Съвета за сигурност на
ООН за следобеда на 11
август във връзка с
украинските атаки срещу
Запорожката АЕЦ през
последните дни и въз-
можните им катастро-
фални последици.
Източник от Съвета за
сигурност на ООН заяви
пред РИА Новости, че
Москва би искала за
докладчик да бъде
избран Рафаел Гроси,
генерален директор на
МААЕ. По руски данни
през нощта на 7 август
Киев е нанесъл удар по
завода с ракетни уста-
новки "Ураган". Според
властите на град Енерго-
дар шрапнел и ракетен
двигател са паднали на
около 400 метра от
работещ енергоблок, а в
зоната на удара са се
намирали сухият склад
за отработено ядрено
гориво, както и автома-
тичният пункт за радиа-
ционен контрол.

Êàòî äîéäàò
ñìåòêèòå âè
çà ïàðíî è
ãàç, òúðñåòå
Êèðèë Ïåòêîâ

Ðóñèÿ ñâèêâà
Ñúâåòà çà
ñèãóðíîñò çàðàäè
Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ

Изпълнителният директор
на ЦСКА Филип Филипов
очаква "червените" да
отстранят ирландския
Сейнт Патрикс. ЦСКА
изненадващо загуби с 0:1
в първия мач от третия
квалификационен кръг на
Лигата на конференциите
и се нуждае от победа на
реванша утре. "Очакваме
победа. Друга мисъл няма
в главите на футболисти-
те. Имаме нужния потен-
циал и ще направим
всичко да отстраним
отбора от Ирландия. Не
влязохме както трябва в
първия мач, не успяхме
да се адаптираме към
техния стил", започна
Филипов. В отбора няма
кадрови проблеми, като
единствено новото
попълнение Дауда Бамба
е болен и не пътува с
тима. ç

елевизиите продъл-
жават да се
ослушват.
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На територията на
страната действат 30
пожара . В борбата
срещу тях на място са
100 противопожарни
автомобила, 281 по-
жарникари, 40 поли-

лужебният министър на труда и социална-
та политика Лазар Лазаров представи еки-
па си и приоритети в работата му. Част от
дейността на министерството е насочена
към най-нуждаещите се от целева помощ
за отопление, посочи служебният минис-
тър. Всеки, който получава помощ за отоп-
ление, ще получава с 20% повече в срав-
нение с миналия отоплителен сезон. По-
високата помощ ще започне да се изпла-
ща от 15 август, уточни Лазар Лазаров.

Предприети са действия и за разширя-
ването на обхвата на лицата, които имат
право на такава помощ. Почти 196 000
са подадените заявления за помощ, а на
108 000 вече е отпусната, каза още слу-
жебният министър на труда и социалната
политика.

Очаква се целевото подпомагане да об-
хване 310 хиляди домакинства. Тази годи-

Т
член първи от тяхната
Конституция.

Кажете най-после
направо, че си имаме
работа с един политичес-
ки гамен - с един раз-
сипник, който подритва
парите на Народа.

Не си мислете, че сте
си свършили работата,
като покажете за няколко
минути "кризисния щаб",
който трябва да се
пребори с газовата
вакханалия, уредена от
Измамника.

А покажете и виновни-
ка за това, просто е -
ПростоКирчо.

Не си служете с
езика на пъзльовци,
които чакат резултатите
от изборите на 2 октомв-
ри, за да видят накъде
трябва да обърнат
палачинката.

Това е медийно
скотоложество, нищо
друго.

Занимавате се с един
кадър, който показва как
Измамникът и неговата
Жулиета изкачват тъжно,
ръка до/в ръка, стълби-
щето на Министерския
съвет.

Тази снимка не е
интересна, дори Кирчо да
е бръкнал под полата на
дамата - какъвто навик
има.

Интересно е друго -
какъв номер извъртя с
газа и прекара всички.

Потвърдено: "Булгар-
газ" купува руски газ от
посредник, който ни го
препродава с 20 евро по-
скъпо.

Ура за Кирчовите
прекупвачи.

Направете сметка
колко пари са потрошени
напразно - кажете най-
после колко губи от това
държавата, колко губи и
обикновеният българин.

Какво трябва да
направи този политически
никаквец, за да се
отнесете към него, както
заслужава?

"Кризисният щаб"
трябва да си ангажира
време в трите национални
телевизии и всяка тяхна
централна новинарска
емисия да започва с
далаверите на Измамника.

А пък БСП защитава
свой кадър, скоропостиж-
но уволнен от Служебни-
ците на Радев.

30 ïîæàðà áóøóâàò â Áúëãàðèÿ

Ñëóæåáíèÿò
êàáèíåò
ùå ïðåäëîæè
ìèíèìàëíàòà
çàïëàòà
äà ñå óâåëè÷è
íà 770 ëåâà

на сумата за месеците от ноември до края
на март следващата година е 623 лева и 55
стотинки за 5-те отопляеми месеца.

Служебното правителство предлага ли-
нията на бедност да е 504 лева за следва-
щата година и тя да е обвързана с отпус-
кането на социалните помощи, но това
трябва да се приеме от Народното събра-
ние, каза Лазаров.

Предвижда се над 530 000 души с нис-
ки доходи да получат всяка година пакети
с храна и хигиенни материали, а услугата
"Топъл обяд" ще получават над 50 000 нуж-
даещи се. Служебното правителство пред-
лага минималната заплата догодина да се
повиши от 710 на 770 лева. "Ние ще пред-
ложим да се приложи един от залегналите
принципи, а именно - 50 на сто от сред-
ната работна заплата за предходната го-
дина", съобщи министър Лазаров. ç

за отопление
се вдига с 20%

Шефът на огнеборците призова стопаните,
особено в Югоизточна България, да прекратят
в следващите дни полската работа
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ло Йерусалимово. По
негови думи три са
проблемните в момен-
та пожари - този в Хас-
ковско, в Старозагорс-
ко и в община Средец.
В пазарджишкото село
Елшица стихията вър-
ви към овладяване. Нов
пожар обаче е избух-
нал край Пещера .

Междувременно пожар
се е активирал и до хас-
ковското село Брягово,
информира директорът
на областната пожар-
на в Хасково Николай
Вълчев.

В повече от 90% от
случаите причината е
човешката дейност,
обобщи Николов. ç

цаи, 41 доброволци и
повече от 85 служите-
ли на горски стопанс-
тва. Това съобщи гла-
вен комисар Николай
Николов до огнището
край любимецкото се-

Санкт Петербург отбелязва 80-годишнината от премиерата на Седма симфония на Дмитрий Шостакович, случила се в разгара
на обсадата на града от нацистките войски. По този повод руският президент Владимир Путин заяви: "Ленинградската симфо-
ния и днес предизвиква възвишени чувства - горчивина от загубите, радост от победата, обич към Родината и стремеж да я
защитаваме".                                                                                                                   Снимка smotrim.ru
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Ïåòêîâ ïðèçíà:

Ãàçúò îò Ãúðöèÿ
å ðóñêè

"Газът, който взимаме
от Гърция, е руски".

Това признание смуто-
леви в несвързания поток
от думи бившият премиер
Кирил Петков пред "Нова
тв", като по този начин се
разграничи от думите на
Асен Василев от предиш-
ната вечер, че България
не получава руски газ от
посредници.

По думите му Бойко
Борисов трябва да се
пенсионира. Крадял по 3-
4 милиарда на година.

"Дори и в Европа
европейските лидери ми
казваха: "Борисов трябва
да се пенсионира. Една
от причините, поради
която не ви пускаме в
Шенген, е случайно Бори-
сов да не влезе отново в
управлението. Ние не му
вярваме на този човек.
Всеки един политик
трябва да знае кога е
правилното време да се
оттегли. За Борисов това
време отдавна мина. Това
ми го каза един от минис-
тър-председателите на
масата в Брюксел", разка-
за Петков.

Той подчерта, че пре-
зидентът Румен Радев не
е политически опонент на
ПП. Добави, че ако до
края на август не зарабо-
ти газовата връзка с

От вчера Централната изби-
рателна комисия започва да при-
ема документи за регистрация на
партии и коалиции за участие в
изборите за народни представи-
тели, насрочени на 2 октомври
2022 г.

Крайният срок за подаване на
заявление за регистрация в ЦИК
на партиите и коалициите е до
17.00 часа на 17 август 2022 г.

Във вторник съдът допусна
вписване на "Продължаваме про-
мяната" на Кирил Петков и Асен
Василев. Вписана като партия бе
и формацията на бившия служе-
бен премиер Стефан Янев "Бъл-
гарски възход".

Президентът Румен Радев

Ïàðòèèòå ìîãàò äà ïîäàâàò äîêóìåíòè çà ðåãèñòðàöèÿ â ÖÈÊ

Åêñïðåìèåðúò
îïðîâåðãà
çàìåñòíèêà ñè
Àñåí Âàñèëåâ è
êîìåíòèðà
"ïàðêèðàíåòî íà
êîðàáè", "ðóñêàòà
ìîëåêóëà", çà
Áîðèñëàâîâà è
çà ÁÑÏ, êîÿòî
èçáðàëà
ïðàãìàòèçìà è
íå ïîïðå÷èëà íà
"ïðàâèëíèòå" ìó
ðåøåíèÿ çà Ðóñèÿ

Гърция, ще излезе на
протест, тъй като това би
било умишлено действие
на служебното правителс-
тво.

Петков е на мнение, че
България не трябва да
разчита на "Газпром" за
доставките на газ тази
зима.

Петков заяви, че никога
не е казвал, че доставяния
американски газ ще бъде
4 пъти по-евтин (това го
каза шефката на кабинета
му Лена Бориславова -
бел. ред.), той имал пред-
вид, че ако гръцката
връзка работи, то природ-
ният газ тогава ще е
евтин. "От Гърция са си
придвижили хартията, от
наша страна акт 15 и акт
16, по тръбата газ вече
има", заяви Кирил Петков.

За твърденията, че
купуваме руски газ, но
през посредници, Петков
реши да цитира Асен
Василев, че договорът с
"Газпром" не е спрян.
"Когато аз отидох да

преговарям,  не съм го
правил с посредници на
"Газпром", а с най-голяма-
та газова компания.  "Бул-
гаргаз" продължи да
купува от свободните
пазари и видяхте, че газът
не спря за никого", заяви
още Петков и уточни, че
какво идвало от гръцките
доставчици, той не можел
да знае и дали молекулата
е руска. И после добави:
"Но, да, газът,  който
взимаме от Гърция, е
руски".

"Втечненият газ от
Съединените щати е най-
добрият вариант за Бълга-
рия", подчерта в студиото
на "Здравей, България"
бившият министър-предсе-
дател. По думите му той е
преговарял лично с дос-
тавчиците, без посредни-
ци.

"Офертата за седемте
танкера е в рамките на
рамковия договор и тя е
задължителна. С други
думи, ако България поиска
тези танкери, предлагаща-

В регистрацията ще участват
заместник-председателят на ГЕРБ
Томислав Дончев, председателят
на СДС Румен Христов, проф.
Костадин Ангелов от Изпълнител-

проведе вече първата среща с
представители на институциите,
отговорни за подготовката и про-
веждането на предстоящите в на-
чалото на октомври предсрочни
парламентарни избори.

Той обяви, че вотът на 2 ок-
томври трябва да излъчи устой-
чиво и отговорно мнозинство.
Президентът настоя за активна
информационна кампания за ма-
шинното гласуване.

Коалиция ГЕРБ-СДС ще се ре-
гистрира в ЦИК за предстоящите
предсрочни парламентарни избо-
ри. Документите за регистрация
ще бъдат внесени в четвъртък,
11.08.2022 г., в 11:00 часа, съ-
общават от пресцентъра на ГЕРБ.

та фирма не може да
откаже.

Той се изказа ласкаво
за БСП, като подчерта, че
левицата с нищо не е
попречила на правителст-
вото да вземе "правилните
решения" и че когато е
трябвало да се избира
идеологията или праграма-
тиката, БСП е избирала
прагматичното.

БСП били "флексабил-
ни" към Русия, но не били
спрели Петков и формаци-
ята му в политиките и не
спирали правителството.
Запитан дали няма проти-
воречие в думите му,
защото БСП директно
казват, че искат нов
договор с "Газпром", той
смята, че те просто искали
газова сигурност.

Петков бе запитан
какви са взаимоотношени-
ята им с ексшефката на
кабинета му Лена Борис-
лавова.

"Това, което се видя, е,
че когато едни политици
не крадат, не можеш да ги
хванеш за каквото и да
било, опитваш да ги
залееш с жълта помия.
Под достойнството ми е
да им обръщаме внима-
ние. Всички се фокусираха
там, а не всъщност какво
става със седемте кораба.
Тези мафиоти, които
полагаме усилия да им
спрем парите, правят
всичко да ни очернят",
заяви Кирил Петков в
отговор на въпроса.
Относно договора на Лена
Бориславова с ББР,  Пет-
ков заяви, че това била
най-добрата адвокатска
кантора, която избира
именно бившата шефка на
кабинета му и не вижда
какъв бил проблемът в
заплатата от 8 хиляди на
Бориславова, защото
Борисов "бил откраднал"
4 милиарда.ç

Êàòî äîéäàò
ñìåòêèòå âè çà
ïàðíî è ãàç, òúðñåòå
Êèðèë Ïåòêîâ

Oт стр. 1
Защо обаче не излязат и с

някаква декларация за газовата
афера на коалиционния си пар-
тньор, на любимия си премиер,
който си е просто един полити-
чески гамен - след всички лъ-
жи, които избълва?

Да не би от "Газпром" да са
пуснали специална тръба, по ко-
ято да захранват газовите нуж-
ди на ръководството на БСП?

Вашият любимец ни скара с
най-влиятелния газов доставчик,
пред когото Европа е на колене
- което означава, че ние пък би
трябвало да сме се проснали
по очи.

Измамникът изговори сума
нелепици, които ще имат тежки
последици.

Защото, за разлика от по-
литическите лилипути, импери-
ите - и двете, наивници, и двете
- бавят, но не забравят.

Ще видите колко години
Мечката ще ни трови с клауза-
та "Вземи или плати" - във всич-
ки сфери.

Впрочем сделката за осем-
те самолета Ф-16/блок 70 с "на-
шите нови партньори" изглежда
да е правена точно по тази кла-
уза/в утежнения й вариант.

Платихме - но нищо не взехме.
Трябва да се сложи край на

медийната хамелеонщина.
Но главните й герои няма

да посмеят, защото са страх-
ливци, не е ясно кой ги храни,
какво става под масата.

Идва някакъв никаквец и ед-
на част, макар и незначителна,
от Народа го харесва - за да му
даде възможност да започне
аферите си.

Харесвате ли го и сега?
И докога ще харесвате всич-

ко друго, но не и себе си?
Измамникът е вашият лак-

мус - за това колко сте отго-
ворни към себе си.

Като дойдат сметките ви за
парно, търсете измамниците.

От www.kevorkkevorkian.com

(Заглавието е на ЗЕМЯ)

ната комисия на ГЕРБ, админис-
тративният секретар на партия-
та Цветомир Паунов, председа-
телят на МГЕРБ Георг Георгиев и
младежи от партията.ç

Мъж почина след масов бой с
брадви в Лом, съобщиха от поли-
цията, цитирани от DarikNews.bg.

На 9 август около 00:40 часа
е получен сигнал за възникнал ма-
сов бой на два адреса в кв. "Мла-
деново". Незабавно към мястото е
насочен дежурен автопатрул, кой-
то установява трима жители на
квартала - баща, на 68 г., синът
му, на 47 г., и мъж, на 42 г от
съседен адрес.

По техни данни минути по-ра-
но същата нощ в дома на бащата
и сина нахлули около 10-12 души
от квартал "Стадиона", част от ко-
ито познавали, а други не. Групата
мъже им нанесла побой с брадви
и твърди предмети и изчезнали.

Според показанията поводът
бил възникнало преди това сби-
ване на личностна основа в квар-
тал "Хумата" между синовете на
47-годишния - на 25 г. и 27 г., и
техни опоненти от квартал "Ста-
диона".ç

Îòíîâî ìàñîâ áîé
ñ æåðòâà, òîçè
ïúò â Ëîì
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Âåñåëà Ëå÷åâà: Ïðåçèäåíòúò ïîäêðåïÿ
ñîöèàëèñòèòå è íå ñå ìåñè â äåëàòà íà ÁÑÏ

Получих поканата от
президента Румен Радев.
Проведохме разговор за
проблемите в спорта и
как да се решат. Аз съм
била в различни качества
в сферата на спорта.

Това заяви пред БТВ
служебният министър на
спорта Весела Лечева.

Тя уточни, че е поела
поста, за да защити
интересите на спорта.
Лечева добави, че е
приела болезнено реакци-
ята на БСП за участието
й в служебния кабинет.

"Като член на БСП съм
работила за разширяване-
то на влиянието й. Била
съм активен участник.
Днешното ми участие в
служебния кабинет е в
лично качество. При
всички случаи отговор-
ността се носи от служеб-
ното правителство", посо-
чи тя.

Служебният министър
на спорта допълни, че
президентът Радев е
подкрепял социалистите и
членовете на БСП и не се
е намесвал в решенията

Äíåøíîòî ìè ó÷àñòèå â
ñëóæåáíèÿ êàáèíåò å â ëè÷íî
êà÷åñòâî, âèíàãè ñúì ðàáîòèëà
çà ïàðòèÿòà, ïîä÷åðòà
ñïîðòíàòà ìèíèñòúðêà

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ: Âúðõîâåíñòâîòî íà ïðàâîòî
å â îñíîâàòà íà ïðîñïåðèòåòà íà âñÿêà ñòðàíà

Президентът посочи, че вър-
ховенството на правото стои в
основата на просперитета на вся-
ка страна и изрази надежда, че
провеждането на високия меж-
дународен форум в България ще
допринесе за утвърждаването на
принципите и ценностите на пра-
вовата държава у нас.

Водещите теми на конгреса
през 2023 г. ще бъдат "Взаимно
доверие, взаимно признаване и
върховенство на закона", "Ново-
то геополитическо измерение на
политиките на ЕС в областта на
конкуренцията и търговията" и
"Европейският социален съюз".ç

водещи чуждестранни и нацио-
нални юристи, сред които съдии,
висши държавници и представи-
тели на академичните среди.

на партията.
"Аз не чувствам угризе-

ния, че съм накърнила
имиджа на БСП. Работата
ми е била показателна по
отношение на изборните
ми резултати. Във всички
кампании сме печелили
изброите, и то в най-
тежките времена на БСП,
когато ГЕРБ беше във
възход", подчерта тя.

Служебният министър
на спорта Весела Лечева
е започнала свое собстве-
но разследване за сканда-
ла, забъркан от нейния
предшественик Радостин
Василев, заради който
има реална опасност да
бъдат запорирани сметки-
те на Национална спортна
база.

В последните часове от
пребиваването си в Спорт-
ната палата, на 2 август,
бившият министър издаде
заповед за прекратяване
на договора между "Ем
Фууд енд Кетъринг" ЕООД
и Национална спортна
база за наем на плувен
комплекс "Диана" и тере-
на, върху който е изграден

Предстоящият 30-и конгрес на
Международната федерация по ев-
ропейско право (FIDE), който ще
се проведе в София от 31 май до
3 юни 2023 г., бе във фокуса на
среща на "Дондуков" 2 между пре-
зидента Румен Радев и председа-
теля на Българската асоциация за
европейско право Александър Ара-
баджиев, който е и българският
съдия в Съда на ЕС в Люксембург.
Това съобщиха от пресцентъра на
държавния глава.

Александър Арабаджиев отп-
рави покана към Румен Радев да
поеме патронажа и да открие
международното събитие, чийто

:
Íà òîçè äåí

Събития
” 117 г. - Адриан става им-

ператор на Римската империя.
” 1791 г. - Адмирал Уша-

ков побеждава турския флот
край нос Калиакра.
” 1863 г. - Камбоджа ста-

ва протекторат на Франция.
” 1877 г. - Водят се най-

ожесточените и решаващи бо-
еве при Шипка в Руско-турс-
ката война.
” 1906 г. - Във Великоб-

ритания французинът Йожен
Лост получава първия в све-
та патент за говорещ филм.
” 1923 г. - Българското

правителство отпуска по 30
млн. лв. за подпомагане на
бежанците и на инвалидите,
сираците и вдовиците от вой-
ните.
” 1926 г. - Кодак започва

работа по създаването на
цветна фото- и кинолента.
” 1972 г. - Виетнамската

война: последните сухопътни
части от армията на САЩ на-
пускат Южен Виетнам.
” 1984 г. - Варненският

делфинариум е открит за по-
сетители.
Родени
” 1939 г. - Анатолий Каш-

пировски, съветски психоте-
рапевт
” 1944 г. - Христо Калчев,

български писател
” 1953 г. - Людмил Янков,

български алпинист
Починали
” 480 пр. н. е. - Леонид I,

цар на Спарта
” 1919 г. - Андрю Карне-

ги, американски бизнесмен и
филантроп
” 1949 г. - Маргарет Ми-

чъл, американска писателка
” 1963 г. - Никола Обреш-

ков, български математик
” 1986 г. - Любомир Ка-

бакчиев, български актьор и
общественик, член на ЦК на
БКП, депутат и дългогодишен
председател на Съюза на ар-
тистите
” 1996 г. - Ванга, българ-

ска пророчица
” 2014 г. - Робин Уилямс,

американски актьор и комик

101 Bar&Dinner, като е
поставен 5-дневен срок за
връщане на обекта на
държавата.

В резултат на това
обаче чрез частен съде-
бен изпълнител фирма "Ем
Фууд енд Кетъринг" е
уведомила Националната
спортна база към Минис-
терството на младежта и
спорта, че "ще упражни
законното си право да
заведе" 3 иска на обща
стойност 7 054 806 лева:
иск за направените в
обекта инвестиции - на
стойност 4 141 206 лева,
насрещен иск - на стой-
ност 1 283 600 лева,
представляваща сума,
претендирана от трета
засегната страна, иск за
пропуснати ползи - на

стойност 1 630 000 лева.
Василев влезе в открит

сблъсък с ръководствата
на няколко федерации,
последно отне лиценза на
федерацията по вдигане
на тежести заради липса
на диалог.

"Аз съм привърженик
на диалог са, познавам се
с голяма част от тях -
треньори, експерти, състе-
затели. Винаги съм гледа-
ла да отстраня проблеми-
те с диалог. Натрупано е
доста напрежение в
голяма част от федерации-
те. Предстоят им квалифи-
кации и пропускането им
може да доведе до неу-
частие на Олимпийски
игри", заяви Лечева, която
планира среща с федера-
цията.ç

пореден конгрес за първи път ще
се проведе в страна от Югоиз-
точна Европа. Очаква се конгре-
сът на FIDE да събере над 450

Намиращият се в Сърбия и под-
съдим у нас банкер Цветан Васи-
лев вече не се издирва от Интер-
пол. Информацията беше потвър-
дена за БТА от адвоката му Конс-
тантин Симеонов.

Международната организация
на криминалната полиция е взела
решение да изтрие всички данни в
системата ?, свързани с Василев,
тъй като случаят вече не отговаря
на изискванията на Интерпол.

Считано от 5 август Василев ве-

Èíòåðïîë âå÷å íå èçäèðâà áàíêåðà Öâåòàí Âàñèëåâ
че не се издирва с червена бюле-
тина. Решението е взето, след ка-
то той е поискал организацията да
преразгледа случая му.

Справка в сайта на Интерпол
показва, че снимката на Василев
от списъка с издирваните лица е
свалена.

Наскоро Василев, който е под-
съдим за източването на банката
по дело, по което обвинителният
акт беше внесен от настоящия
главен прокурор Иван Гешев, по-

лучи политическо убежище в Сър-
бия, а съдът отказа да го върне
окончателно в България. В про-
цеса подсъдими са 18 лица, а об-
винителният акт е над десет хи-
ляди страници. Делото все още
продължава.

Преди около две години из-
дирването на съпругата и дъще-
рята на Василев също беше спря-
но. "Интерпол прие, че престъп-
лението, за което ги обвиняват,
не е престъпление по критериите

на организацията, такава е фор-
мулировката и сега при Цветан
Василев.

По думите на адвокат Симео-
нов семейство Василеви се на-
мират в момента в Сърбия и тео-
ретично могат да пътуват вече из-
вън страната, но не и в държави,
част от Европейския съюз. Сре-
щу Василев има издадена запо-
вед за арест. Според защитника
на Василев тези заповеди се из-
дават от прокуратурата.ç
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Производители на
праскови в Сливенско
подготвят протести заради
ниските изкупни цени и
вноса на продукция от
Гърция. В региона се
произвеждат около 75
процента от прасковите
за преработка и около 40
процента от десертните
праскови у нас. Към
момента преработващите
предприятия са спрели
изкупуването на родната
продукция и залагат на
вносната. Производители-
те от Сливенско вече са
започнали изкореняване
на градините си. Това каза
в интервю за БТА предсе-
дателят на браншовата
организация "Българска
праскова" Коста Петров.

По думите му Гърция е
стъпила тази година
сериозно на нашия пазар,
след като е загубила
пазарите за пресни пло-

Спешно свикване на об-
щинските епизоотични коми-
сии е разпоредил областни-
ят управител на Добрич
Здравко Здравков във връз-
ка с каламитета на кафява-
та ливадна пеперуда. В дър-
жавната институция е полу-
чен сигнал от отдел "Расти-
телна защита" в ОДБХ, в
който специалистите алар-
мират, че вредителят вече е
в стадий трето поколение и
има сериозна опасност от
унищожаване на растения-
та. В резултат на високите
температури сроковете за
преминаване от една фаза
в друга на неприятеля са

Ðàçïîðåæäàò ñïåøíè ìåðêè ñðåùó ëèâàäíàòà ïåïåðóäà â Äîáðóäæà

Åëèòíè ïðàñêîâåíè
ãðàäèíè îòèâàò çà äúðâà

Високите температури и
липсата на валежи със сто-
панско значение в равнин-
ните части на Северозапад-
на България причиняват се-
риозни щети на стопаните.
Най-сериозно е положени-
ето в общините Мизия, Оря-
хово и Бяла Слатина, уста-
нови проверка на Агри.БГ на
място. "Моята царевица е
напълно изсъхнала. Листа-
та на растенията изглеждат
така, както би трябвало да
са през септември. Те изго-
ряха още във втората поло-
вина на юли. Нямаше как
да очаквам реколта", обяс-
нява стопанинът Красимир
Каменов, който ни показва
масива. "Имах надежди за

Ïðîèçâîäèòåëè íà ïðàñêîâè â
Ñëèâåíñêî ïîäãîòâÿò ïðîòåñòè
çàðàäè íèñêèòå èçêóïíè öåíè è
âíîñà íà ïðîäóêöèÿ îò Ãúðöèÿ

Ñóøà ñúñèïà öàðåâèöàòà â Ñåâåðîçàïàäà

ка. Растенията тръгнаха доб-
ре, но после се засуши и
листата започнаха да се за-
виват. Проблемът дори над-
хвърли негативните ми очак-
вания. Няма какво да при-
бера от тук освен стръкове-
те, но за какво са ми?!", раз-

тази година, защото сезо-
нът тръгна добре. Имаше
достатъчно подпочвена вла-
га, въпреки че и снегът ни-
какъв го нямаше през зи-
мата. Когато обработвах ма-
сива и сеехме, въобще не
съм мислил, че ще стане та-

дове в Беларус, Украйна и
Русия, съставящи 37 - 39
процента от целия износ
на плодове на южните ни
съседи. Това води до срив
пазара на едро в Бълга-
рия, като цените на прас-
ковите спрямо миналата
година са паднали със 70
- 80 процента.  "Тази
година е пълен колапс. В
началото на кампанията
цените на прасковите
бяха 65 ст., сега обаче
паднаха до 56 стотинки, а
фабриките искат още да
се свалят. При тези разхо-
ди за торове, горива и
работни заплати, нашите
производители работят на
загуба. Повечето вече се
отказват", каза председа-
телят на браншовата
организация.

Според Петров серио-
зен проблем са и забаве-
ните плащания от страна
на преработвателите.

"Фабриките плащат до
едно положение, в среда-
та на кампанията спират
плащанията и трябва да ги
чакаме по 7 - 8 месеца.
Кой производител ще
издържи при това положе-
ние? Нормално е около
месец да забавят плаща-
нето, но толкова… Факту-
рираме, плащаме ДДС,
заплати и чакаме с месе-
ци да си получим парите",
коментира Петров.

Остава и се задълбоча-
ва проблемът с недостига
на работна ръка. Освен
това в България няма
изградени необходимите
бази за сортиране, пакети-
ране и хладилно съхраня-
ване на продукцията. Има
само две - три такива бази

Не очаквайте реваншизъм от
служебното правителство, но ко-
гато има проблеми, да не ги каз-
ваме ли, има много странни не-
ща. Така отговори служебният зе-
меделски министър Явор Гечев
на въпрос в сутрешния блок на
"Нова телевизия" дали правител-
ството "Петков" оставя "хаос и
разруха" в енергетиката, както
обяви служебният премиер в
първия работен ден на прави-
телството, назначено от прези-
дента Румен Радев. По думите
му в земеделското министерст-
во, което беше оглавявано от
Иван Иванов от БСП по време
на коалиционното правителство,
имало много несвършена рабо-
та. "Дали е било заради липсата
на достатъчно компетентност, или
заради успокояване, че манда-
тът е 4 години", отбеляза Гечев.

В отговор на въпрос притес-
нява ли се от започналите про-
тести, включително защото слу-
жебното правителство е под теж-
ко подозрение, че иска да дър-
жи България в зависимост от Пу-
тинова Русия и "Газпром", Гечев
обясни, че едно служебно пра-
вителство трябва да управлява
държавата и да предаде държа-
вата в кондиция на следващия
редовен кабинет, без да взима
тежки стратегически решения.
"Т.е. какво да направи служеб-
ният кабинет - да не осигури газ
или пък да взима геополитичес-
ки решения. Протести винаги ще
има, за мен е най-важно да има
сигурност и българските граж-
дани да се чувстват добре, да
знаят, че има държавност и че
тази държавност произтича от
българския интерес", посочи той.

По казуса с "Капитан Андре-
ево" увери, че нямало частна
граница и никога не може да има.
Гарантира, че всичко там сега е
по закон и че през последните
дни се видяло, че има държава,
включително на ниво министър-
председател. "Към настоящия мо-
мент границата е в съвсем доб-
ра кондиция", увери земеделс-
кият министър. Допълни, че слу-
жебното правителство няма да
върне старите практики на гра-
ничния пункт, защото такава би-
ла волята на премиера и прези-
дента и "не очаквайте изненади
от наша страна, държавност в
пълна степен, от служебното
правителство ще остане добро
наследство".

Министърът на земеделието
уточни още, че подготвя план
за подпомагане на уязвимите
групи през зимата. "Опитваме
се да организираме нещата та-
ка, че уязвимите групи да са
осигурени за зимата, включи-
телно подсилваме добивите, ре-
организация кой да получава да-
дената дървесина и се опитва-
ме поне за тези социални гру-
пи да са нормални цените. Всич-
ки инструменти, които Минис-
терство на земеделието има, ще
бъдат използвани в тази посо-
ка", увери той.ç

ßâîð Ãå÷åâ çàâàðèë
"ìíîãî íåñâúðøåíà
ðàáîòà" â
Àãðîìèíèñòåðñòâîòî

и те дори не се намират в
Сливенски регион, който е
най-големият производител
на праскови у нас, посочи
още той.

По думите му в Сли-
венско вече са изкорене-
ни 250 дка, а производите-
ли планират да изкоренят
още 1200 дка прасковени
градини. Според браншо-
вия председател у нас
липсва държавна полити-
ка за осигуряване на
продоволствената сигур-
ност с родно производст-
во. "Например в Германия
и Полша не може да се
влезе на пазара, спират
вноса веднага като излезе
собствената им продук-
ция", допълни Коста
Петров.ç

Åëèòíè ïðàñêîâåíè
ãðàäèíè îòèâàò çà äúðâà

казва отчаяно Красимир.
Царевичните насаждения

изглеждат малко по-добре в
Предбалкана, където, макар
и в малки количества, са се
радвали на някакви валежи
това лято. Затова там рас-
тенията са все още зелени,
макар и листата да са за-
почнали да се свиват от го-
рещините и дори вечерното
захлаждане не им позволя-
ва да се изпънат за малко.
Това също е обезпокоител-
но за стопаните, но те все
още се надяват, че ще при-
берат някакви количества,
които да покрият поне раз-
ходите по обработка на поч-
вата, засяване и грижа за
насажденията.ç

съкратени. Гъсениците от
трето поколение са най-мно-
гобройни и причиняват най-
големи загуби.

От ОДБХ препоръчват на
земеделските производите-
ли да обследват площите с
пролетни култури, като
обърнат особено внимание
на посевите с късни хибри-
ди. Към настоящия момент
най-уязвими са нивите с лю-
церна, дините, пъпешите и
зеленчуковите култури.

От "Растителна защита"
посочват още, че прагът на
икономическа вредност е
15-20 броя гъсеници на кв.
м. За съжаление, в Добрич-

ка област още през юли при
второто поколение гъсени-
ци бяха установени полета
с наличие на неприятеля в
многократно по-голям брой.
Тогава в сигналите си про-
изводителите посочиха, че
само на едно растение са
откривани повече от 20 пъл-
зящи неприятели. След ске-
летиране на цялото расте-
ние, гъсениците са се на-
сочвали към питата, по ко-
ято са нанасяли своите по-
ражения. Добивът от тези
площи със слънчоглед вече
тотално е компрометиран,
споделиха още фермерите.

От пресцентъра на об-

ластна администрация в
Добрич съобщават, че проб-
лемът е разискван и на дър-
жавно ниво и има издаде-
на заповед на Министерст-
во на земеделието и Минис-
терство на околната среда
и водите, с която се посоч-
ват точните продукти за
третиране.

В сигнала си до облас-
тния управител от ОДБХ
посочват конкретните про-
дукти за третиране на пло-
щите с ливадна пеперуда.
Голяма част от тях са на
база бацилус турингиен-
зис, т. е. бактериални ин-
сектициди.ç
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Бизнесът ще иска от властта
сигурни доставки на газ на кон-
курентни цени и доказателства,
че страната ни няма да претърпи
санкция за това, че не сме взе-
ли количествата, които сме зая-
вили от "Газпром експорт". Това
каза в предаването "Твоят ден"
на NOVA NEWS  Васил Велев,
председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в Бълга-
рия. По думите му тези санкции
ще бъдат над 1 милиард и ще ги
плаща всеки един от български-
те граждани. "Но това, което ще
направим, е да предявим иск към
хората, които са допуснали това
да се случи. И ще направим един
публичен процес, за да е ясно
заради кой в момента плащаме
близо 300 милиона месечно по-
вече за газ и заради кой ще пла-
тим над 1 милиард санкции за
количества газ, които сме зая-
вили, но не сме взели". "Бизне-
сът е изправен пред загуба на
конкурентоспособност", посочи
още Велев. "Очакваме за август

Планът на Европейския съ-
юз (ЕС) за икономии на газ
при извънредни ситуации не е
приложим за България. Това ка-
за за БТА председателят на Асо-
циацията на топлофикациите в
България Кремен Георгиев по
повод влизането от днес на то-
зи план. Според документа вся-
ка страна-членка на Общност-
та, трябва доброволно да "по-
ложи всички усилия", за да на-
мали потреблението си на газ
с 15 на сто между 1 август и
31 март в сравнение със сред-
ния си разход за същия пери-
од през последните пет годи-
ни. "Това означава, че през яну-
ари всички трябва да си прит-
ворят радиаторите и да си на-
малят температурата на поме-
щенията, и тогава която и да е
топлофикация ще подава по-
малко топлина и съответно ще
икономисва газ. Но от страна
на топлофикациите това няма
как да се случи, защото, ако
всички са си отворили радиа-
торите, а те подават по-малко
топлина, ще се срине систе-
мата. Освен това никой няма
да се сгрее", заяви Кремен Ге-
оргиев. По думите му по този
начин ще се изразходва газ,
без да има никакви ползи от
това. Според него това не е
икономия, а точно обратното.
Освен че не е приложим този
план за топлофикациите, той
няма как се спазва дори и от
производителите, които изпол-
зват природния газ като суро-
вина. "Това означава да про-
изведат по-малко, което пак не
е вариант", коментира още
председателят на Асоциацията
на топлофикациите.

Според Кремен Георгиев по
принцип държавата може да
принуди обществени сгради да
намалят отоплението, но в час-
тните домове, които използват
топлинната енергия, той не
вижда как това ще може да
стане.

Планът на Европейския съ-
юз за икономии на газ при из-
вънредни ситуации, целящ под-
готовка за евентуално спиране
на доставките на руско синьо
гориво, влиза в сила от  9 ав-
густ, след като бе публикуван в
официалния вестник на ЕС. По
данни на Европейската коми-
сия за постигане на тази цел
ЕС трябва общо да спести 45
милиарда кубични метра газ.ç

Àñîöèàöèÿòà íà
òîïëîôèêàöèèòå:

Âàñèë Âåëåâ: Ùå íàïðàâèì ïóáëè÷åí ïðîöåñ, çà äà å ÿñíî
çàðàäè êîãî ïëàùàìå 30% ïî-ñêúï ãàç

цената на природния газ в Бъл-
гария да е над 150 евро на ме-
гаватчас. За сравнение в съсед-
на Сърбия е 45 евро - 3 пъти по-
малко, в Унгария - 65 евро, два
пъти и половина по-малко и в
Гърция - 80 евро, два пъти по-
малко. Всички тези страни, вклю-
чително и България, получаваме
руски газ. Само че ние го полу-
чаваме на два пъти, три пъти по-
висока цена."

Велев посочи, че цената по до-
говора с "Газпром" е с 30% по-
ниска от текущата пазарна спо-
това цена. За протестите срещу
евентуално подновяване на пре-
говорите с "Газпром" той бе кате-
горичен: "Това е протест на една
секта. Това е секта на противни-
ците на руския газ, купуван без
посредници. Това е нейното наи-
менование на тази самоубийст-
вена секта. Защото ние купуваме
руски газ, но чрез посредници, с
30% по-скъпо. Това не е лошо за
тази секта, лошото е, когато го
купуваме директно с 30% по-ев-

По предварителни сезонно
изгладени данни на Национал-
ния статистически институт през
юни оборотът в раздел “Търго-
вия на дребно, без търговията с
автомобили и мотоциклети” по
съпоставими цени намалява с
1,4 на сто спрямо предходния
месец. През юни 2022 г. оборо-
тът в търговията на дребно, из-
числен въз основа на календар-

Ñ 1,4 íà ñòî íàìàëÿâàò îáîðîòèòå â òúðãîâèÿòà íà äðåáíî â Áúëãàðèÿ ïðåç þíè ñïðÿìî ìàé
пютърна и комуникационна тех-
ника - с 6,1 на сто, и търговия-
та на дребно чрез поръчки по
пощата, телефона или интернет
- с 3,1 на сто. По-значително
увеличение е отчетено при тър-
говията на дребно с текстил, об-
лекло, обувки и кожени изде-
лия - с 3,9 на сто, и търговията
на дребно с разнообразни сто-
ки - с 1,1 на сто.ç

тино". "Отговорната българска ев-
ропейска позиция е да вземем
максимално количество от "Газп-
ром експорт". Да напълним на
100% "Чирен" и ако ни остане, да
продаваме в Европа този газ". А
диверсификацията я постигаме с
времето, подчерта Велев.

В Антикризисния щаб, в който
АИКБ са поканени, но още не са
заседавали, бизнесът ще настоя-
ва да се обсъди при недостиг на
газ в какъв ред ще бъдат изключ-

вани, какво ранно предизвестие
ще получават, какви компенсации
ще има за лишените от газ пред-
приятия. А високата цена води до
ограничаване на активността, на-
маляване на продажбите, на зап-
латите, на персонала, обясни Ве-
лев и заключи: "Ако това продъл-
жи достатъчно дълго - да получа-
ваме по-скъп газ от нашите кон-
куренти, това ще доведе до спи-
ране на работа и затваряне на
предприятия".ç

България на практика е
изоставила хората в дълбо-
ка бедност, тъй като обхва-
ща с класически социални
помощи под 1% от населе-
нието, а в същото време
бедните са 22% от населе-
нието. За този проблем за
пореден път сигнализираха
в сряда икономисти от
Института за пазарна
икономика. Те настояват за
почти десетократно разши-
ряване на обхвата на
подпомогнатите до поне 4-
5% от населението. В
момента класически месеч-
ни социални помощи, на
база нисък доход, получа-
ват едва 34 802 лица и
семейства по данни в
актуализираната бюджетна
прогноза за 2022. Това е
под 1% от населението на
страната, при положение
че по данни на НСИ през
2021 г. хората в риск от
бедност или социално
изключване в България са
били 31.7% от населението,
което прави близо 2.2
милиона души, а само тези
в риск от бедност (т. нар.
монетарно бедни) са 22.1%,

ÈÏÈ: Ìîíåòàðíî
áåäíèòå ó íàñ ñà 22%

Ñ êëàñè÷åñêè
ñîöèàëíè
ïîìîùè ó íàñ
ñå ïîäïîìàãà
ïîä 1% îò
íàñåëåíèåòî

или 1.53 млн. души. "Соци-
алното подпомагане за
хора с най-ниски доходи
или изобщо без доходи
има изключително ограни-
чен обхват", констатира
икономистът от Института
за пазарна икономика
Лъчезар Богданов, който
апелира за разширяване
на достъпа до помощи.

Според Петър Ганев
множество социални услуги
на местно ниво, които се
отразяват значително
върху качеството на живо-
та, също имат ниско покри-
тие. В развитите държави
около 10 - 15% от населе-
нието получават различни

видове грижа, основно в
дома, докато в България
покритието е едва 2 - 3%,
каза Ганев.

По данни на Социалното
министерство броят на
лицата, получаващи месеч-
ни социални помощи, е
намалял драстично от 2005
г. до момента - от 124 635
случая през 2005 г. до 23
702 през 2020 г., или повече
от 5 пъти, което значи, че
голяма част от тези хора
са оставени сами да се
борят с безпаричието си.

За социална политика в
Бюджет 2022 са отделени
22 млрд. лв., но от тях 16
млрд. лв. отиват за пенсии,

посочи Лъчезар Богданов.
По думите му Министерст-
вото на труда и социалната
политика е всъщност
министерство на пенсиите.
От 3 млрд. лв., които
министерството ще изхар-
чи по различни програми,
1.1 млрд. лв. са насочени
към хората с увреждания,
около 900 млн. лв. са за
децата и семействата
(предимно за детски
надбавки). За активна
политика на пазара на
труда тази година ще се
изхарчат над 600 млн. лв.,
а за социални помощи
само 315 млн. лв., което е
едва около 10% от бюдже-
та на МТСП и под 2% от
бюджета за социални
разходи, става ясно от
данните, посочени от
Богданов. Икономистите
предлагат по-голям обхват
на класическите социални
помощи и достигане на
покритие от порядъка на 4
- 5% от населението,
което прави около 300 000
души, тоест около 10 пъти
повече от сегашните
получатели на помощи.ç

но изгладени данни, запазва
равнището си от същия месец
на 2021 година.

През юни 2022 г. се наблю-
дава намаление на оборота
спрямо предходния месец във
всички големи групи: търговия-
та на дребно с автомобилни го-
рива и смазочни материали - с
2 на сто, търговията на дребно
с хранителни стоки, напитки и

тютюневи изделия - с 1,4 на сто,
и търговията на дребно с нех-
ранителни стоки, без търговия-
та с автомобилни горива и сма-
зочни материали - с 1,1 на сто.

Намаление на оборота в тър-
говията на дребно с нехрани-
телни стоки, без търговията с
автомобилни горива и смазоч-
ни материали, е регистрирано
при търговията на дребно с ком-

Ïëàíúò íà ÅÑ çà
èêîíîìèè íà ãàç
íå å ïðèëîæèì
çà Áúëãàðèÿ
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Търговските обекти на ПК „Струмешница“ -
предпочитано място за пазаруване от жителите

на Петрич и региона
Потребителна коопера-

ция "Струмешница" гр.
Петрич е член на ОКС
Благоевград и заема пър-
во място по обем на об-
щите приходи в сектор
"Търговия на дребно" сред
кооперативните организа-
ции в системата на ЦКС
за 2021 г. Това я нарежда
на 6-о място в цялостното
класиране на коопераци-
ите в системата за изми-
налата година. ПК "Стру-
мешница" притежава 24
търговски обекта, 17 от ко-
ито стопанисва пряко.
Чрез тях кооперацията об-
служва 18 населени места
с 39 хил. души постоянно
население. През този ме-
сец Минимаркет с. Кула-
та и Минимаркет с. Ма-
рикостиново бяха включе-
ни в Търговска верига
"КООП - Вашето място за
пазар" и така 14 от упоме-
натите 17 пряко стопанис-
вани търговски обекта от
ПК "Струмешница" вече са
част от кооперативната
търговска верига.

Кооперацията ежегод-
но извършва модернизи-
ране и обновяване на сво-
ите обекти, благодарение
на което са се превърна-
ли в предпочитано място
за пазаруване на жители-
те и гостите на Петрич и
региона. Те са добре за-
редени, с богат асорти-
мент от стоки, подредено
складово помещение и
хигиена на много високо
ниво.

Новоприетият към Тър-
говска верига КООП
обект в Кулата се намира
в центъра на погранично-
то с Гърция село, в което
живеят около 800 души, а
конкуренцията от страна
на частните магазини е се-
риозна.

В този обект работят
двама продавач-консултан-
ти - Офелия Соленкова и
София Велянова, които ре-
ализират мечесен стокоо-
борот около 100 хил. лв.
Очаква се до края на го-

дината общият оборот на
обекта да надхвърли 1 млн.
лв. Средната месечна про-
изводителност на Мини-
маркет с. Кулата е над 40
хил. лв., а средната за
страната не надхвърля 30
хил. лв.

По предложение на
председателя на ПК
"Струмешница" Георги
Ичконов, двамата служи-
тели бяха наградени с по-
четни грамоти на ЦКС "За
постигнати резултати в
търговската дейност, ка-
чествено обслужване на
клиентите и принос в раз-
витието на кооперативна-
та търговия". Грамотите
им връчи зам.-председа-
телят на ЦКС Веска Ди-
митрова.

Двамата отличени служители на Минимаркет с. Кулата София Велянова и Офелия Соленкова със
зам.-председателя на ЦКС Веска Димитрова и председателя на ПК "Струмешница" Георги Ичконов

Магазинът в Кулата, за-
едно с Минимаркет с. Ма-
рикостиново, Минимаркет
"Бор" гр. Петрич и Су-
пермаркет КООП гр. Пет-
рич бяха четирите търгов-
ски обекта, посетени от
Работна група на ЦКС на
29 юли, петък. Визитата
бе с цел споделяне на
добри практики и обмяна
на опит, с които да се по-
виши ефективността на
кооперативната търговия
и продажбата на стоки с
марката КООП.

"В най-кратък срок ще
предприемем конкретни
мерки, които ще гаранти-
рат увеличаване продаж-
бите на стоки с марка
КООП. Нека за пример
ни служат големите обе-
ми, които реализираме от
продажбата на минерал-
на вода "Горна Баня 1",
заяви председателят Геор-
ги Ичконов.

Той е категоричен, че
ръководството на коопе-
рацията ще положи всич-
ки усилия обектите на
"Струмешница" да про-
дължат да бъдат предпо-
читано място за пазар на
жителите и посетителите
на гр. Петрич и населе-
ните места в района, ка-
то все така поддържат ви-
сок стандарт на обслуж-
ване и добър търговски
вид.

Понастоящем ПК
"Струмешница" има 297
член-кооператори и 58 за-
ети. От работещите 51 са
член-кооператори, а 37 са
заети в сферата на услуги
за населението, търговия-
та и охраната.

Страницата е
подготвена по материали,

предоставени от
кооперацията

Момент от посещението в Минимаркет с. Кулата

Минимаркет с. Марикостиново вече е част от Търговската верига "КООП - Вашето място за пазар"

Търговските обекти на ПК „Струмешница“ -
предпочитано място за пазаруване от жителите

на Петрич и региона
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Òå äîéäîõà òóê çà Ïëÿ÷êà,
à íå çà Ïðîìÿíà Äàëè âúâ Ôðàíöèÿ áèõà

èçáðàëè çà ìèíèñòúð
÷îâåê, êîéòî å
ïîäïèñàë ôàëøèâà
äåêëàðàöèÿ çà ñâîåòî
ãðàæäàíñòâî? Äàëè
Ôðåíñêàòà ðåïóáëèêà
áè ïðèåëà çà ïðåìèåð
÷îâåê, êîéòî å íàðóøèë
Êîíñòèòóöèÿòà?

"Жестока снимка.
Потъваща надежда. Сту-

дено. Разтрисащо студено.
Жертвите на българска-

та непоносимост.
Млади, красиви, подма-

миш ги, въвлечеш ги, нато-
вариш ги с Надеждата, пос-
ле ги подпукваш, оплюваш,
обвиняваш ги във всички
земни и... твои грехове и
под всеобщото мълчание на
един цял народ ги поси-
чаш...

Индулгенция за гузна съ-
вест...

... и те нямат право на
грешка. Те, само те, са ви-
новните. Те трябва да овъз-
мездят продължаващата
безнадеждност на един кра-
ден като за световно от де-
сетилетия народ. Те трябва
да платят! Само те. Единст-
вено те.

И няма вече мутри, ня-
ма олигарси, няма крадци,
няма тарикати...

Има само Кирил и Ле-
на, големите, единствените
виновници за страшното 33-
годишно клане и дране на
един разлюлян и шашарди-
сан от мизерия и завист на-
род, известен с прозвище-
то - "бедняците на Европа"...

Убиват ги. А вие гледате
сеир...

Вижте прегърбеното ве-
че тяло на този иначе млад
мъж, вижте стаената в не-
го конвулсия, онова изпе-
пеляващо разочарование...

А помните ли неговата
наперена стойка, красива-
та му усмивка. Надеждата
в нея...

На снимката сега няма
и помен от това.

Най-тъжната българска
картина...

Как тогава ще се опра-
ви милата България? Кой
ще поеме кръста? След ка-
то вижда какво ще послед-
ва?..."

Когато прочетох този
емоционален пост във Фей-
сбук на живеещия в Париж
писател Димо Райков, си
казах - така ли наистина из-
глежда България от върха
на Айфеловата кула? Така-
ва ли оценка дават нашите
съграждани зад граница за
това, което се случи в пос-
ледните 7 месеца тук, на
българска земя?

Кирил и Лена - "посече-
ните от народа млади и кра-
сиви хора, жертви на бъл-
гарската непоносимост".

Ако наистина народът е
сторил този грях, сигурно
ще има Възмездие!

Но ако тези млади хора,
натоварени с Надеждата да
променят Системата, да въ-
ведат нови правила, да ни
поведат по нов път или по-
не да открехнат вратата към
Светлината, се окажат ка-
то старите, даже по-алчни
и безскрупулни от тях - то-
гава какво правим?

Стоварваме вината
отново върху народа?

Или се опитваме да
прозрем истината, за да не
настъпваме два пъти една
и съща мотика?

В такъв случай единст-
веното спасение е да се оп-
рем на фактите, за да по-
кажем на българите в чуж-
бина какво сториха тези
"невинни" млади на Родина-
та си - как грабеха, как лъ-
гаха, как нарушаваха зако-
на и Конституцията, как га-
зеха Демокрацията и как
хвърлиха народа в най-жес-
токата Криза от времето на
Виденов.

И за начало да си по-
мислим - дали във Фран-
ция биха избрали за минис-
тър човек, който е подпи-

Влетяха като лешояди с
убийствена некомпетент-
ност и самочувствие в чу-
довищни размери.

Потънаха в тежка русо-
фобия, за да получават за-
докеански политически кре-
дит. И ни продадоха.

Тепърва ще научаваме
истината за това управле-
ние, което заради личната
изгода на малцината му из-

на д'Арк, повела Тридесет-
годишната война със Ста-
туквото, за да проправи пъ-
тя на Киро към Короната
на Историята.

На 1 юли смелата юрис-
тка на Промяната гордо из-
лъга българите: "Втечнен
газ пристига с кораби към
България на четири пъти
по-ниска цена". После по-
тъна в халюцинации: "Праз-
нуваме свободния дух"!?!

Така управляваха -
с фантасмагории,
които ни продаваха
като истина от
последна инстанция.

Създадоха такъв правен,
конституционен и институ-
ционален хаос, какъвто
страната не помни. Смята-
ха, че държавата е като
фирма. И се вихреха в нея,
сякаш им е частна собст-
веност...

Страхът ги обзе, когато
осъзнаха, че не знаят и не
могат да я управляват. То-
гава намразиха всички, ко-
ито не са с тях.

Киро и Лена не са "един-
ствените виновници" за не-
състоялия се живот на ми-
лиони българи, но по поли-
тически и държавнически
грехове се наредиха до Ви-
денов и Костов. Само за се-
дем месеца!

Но за разлика от Пет-
ков - Виденов си тръгна от
властта почтен, а Костов,
въпреки грешките си, е дър-
жавник. А Киро ще си оста-
не Случайникът - политичес-
ки профан.

И не опозицията ги сва-
ли от власт. Нито Путин,
Митрофанова, Трифонов,
Борисов или Пеевски мо-
гат да си пришият тази ве-
лика "заслуга".

Киро/Лена и присъд-
ружниците им дойдоха по
Сценарий отвън, но се
свлякоха пред очите на
всички под тежестта на
собствения си провал, на
видимата глупост, алчност
и некадърност.

Но завлякоха и страна-
та. Един приятелски кръжок
се опита да овладее дър-
жавата и я катастрофира.
И този Сценарий вече е
пъклен.

Зимата ще нарисува
пред очите ни картината на
катастрофалните последи-
ци от тяхната игра във
властта.

И няма никакво значе-
ние дали Киро и Лена са
се хванали за ръце в "тази
най-тъжна българска карти-
на".

Реакцията срещу тази
Снимка дойде не от безчо-
вечност, а от осъзнатата ми-
съл, че отново сме се про-
валили. В избора си.

И от краха на илюзиите
за чистотата на едни мла-
ди и красиви...

осигурени, пък никой не
знае къде са; за уж гото-
вия интерконектор с Гър-
ция... Списъкът може да
продължи още и още.

От сутрин до вечер този
млад министър-председа-
тел, вместо с усмивка, ни
заливаше с нелепици, со-
чеше врагове, присвоявай-
ки си правото да казва кой
е добър и кой е лош.

Искаше да има личен
Главен прокурор за свои
нужди и своя КПКОНПИ за
лична бухалка - така раз-
бираше реформата в съдеб-
ната система.

Холивудският Петков,
който преди изборите
успя да заблуди
хиляди

сал фалшива декларация за
своето гражданство? Дали
Френската република би
приела за премиер човек,
който е нарушил Конститу-
цията? Дали френската де-
мокрация би се съгласила
с тежките семейни, прия-
телски и щуробаджаначес-
ки назначения във властта
(познати от авторитарните
режими), направени от съ-
щия този човек?

От първия до последния
ден пребиваването на "клет-
вопрестъпника" Кирил Пет-
ков в управлението бе съп-
роводено от лъжи: за "праз-
ния" язовир "Пазар дере";
за "спасителната операция"
на кораба "Царевна" с учас-
тието на шефа на военното
разузнаване'; за европро-
куратурата, която участва-
ла в ареста на Борисов; за
електромобилите в Ловеч;
за изграждането на завод
за батерии на мястото на
"Мариците"; за вкарването
на лобистите от "Gemcorp",
които му били доведени от
американското посолство;
за двата танкера по-евтин
газ от САЩ; за следващите
седем танкера, които били

в своето мислене на демок-
рат, по-късно, като преми-
ер, вече без усмивка, злоу-
потребяваше съвсем съзна-
телно с властта, ползвайки
я като инструмент за задо-
воляване на личното си Его.
Атрибутите на държавата -
служби, охрана, правилни-
ци, бяха впрегнати за прик-
риване на тежки комплекси
и зависимости, опаковани
безогледно като въпроси от
националната ни сигурност.

Словесната неразбория,
която изсипваше от екра-
на, беше израз на шокира-
щата инфантилност, полити-
ческа неграмотност и глу-
повато фантазьорство.

Никога до върха на дър-
жавата не е припарвал та-
къв дилетант.

Да, илюзиите свършиха!
Тази "почти умъртвена

държава" се размина с по-
редната илюзия, че едни
млади хора, образовани на-
вън, могат да впрегнат си-
лите си и да подредят Ро-
дината си, водени от обич
към нея и народа й.

Уви!
Те дойдоха тук за Пляч-

ка, а не за Промяна.

браници остави народа без
енергия; за правителство,
което брутално набута пос-
редници в газовите достав-
ки и под мантрата "да из-
гоним "Газпром" напълни
джобовете си, без да дър-
жи сметка за народната
мизерия.

Само година, откакто те-
зи "прегърбени от отговор-
ност", дошли незнайно от-
къде млади хора се добра-
ха до държавното корми-
ло, цената на газа в Бълга-
рия скочи няколко пъти! И
не само войната в Украй-
на е виновна за това. И
днес, по волята на тези
млади антипутинисти, Бъл-
гария пак купува руски газ,
но през техните прекупва-
чи с 30 евро отгоре!

Красивата Лена Борис-
лавова с устрема на Цола
Драгойчева и хъса на Нора
Ананиева диктуваше на де-
путатите какви "неконститу-
ционни" закони да приемат,
извиваше им ръцете, за да
престъпват морални норми,
да газят правилници, за да
бъдат назначавани "правил-
ните хора".

Изживяваше се като Жа-

Валерия ВЕЛЕВА
От "Епицентър"

(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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На заседанието си от
5 август т. г. НС на БСП
утвърди критерии и проце-
дури за издигане на канди-
датите на партията за
народни представители в
48-ото народно събрание.
Водещият принцип сред тях
звучи така: "Отстояване на
левите политики за управ-
ление на страната и прио-
ритетите на БСП въз
основа на Програмата на
партията и предизборната
платформа на БСП". До-
колкото предизборна плат-
форма все още няма, то за
номинациите по основни
организации, които следва
да приключат до 14 т. м., а
и за следващите конферен-
ции по места критерий за
оценка на кандидатите
остава отстояването на
Програмата на партията.
Само че спазването на така
формулирания принцип на
практика поражда поредица
от твърде съществени
въпроси.

Първият, съвсем нефор-
мален въпрос е - собствено,
за коя програма става
дума? Този въпрос възник-
ва, тъй като Програмата на
БСП "За България - сво-
бодни граждани; справедли-
ва държава; солидарно
общество", приета от 47-ия
конгрес през ноември 2008
година, на практика не бе
усвоена като основополага-
що начало на стратегията и
тактиката на БСП през
изминалите години. Вместо
това постепенно се внедри
определена двойственост
относно самите програмни
документи - наред и дори
единствено започна да се
споменава предходната
програма "Нови времена,
нова България, нова БСП"
от 1994 година (пример -
последната публикация на
Г. Захариев на сайта Ново
време "Критичен поглед
към мисията на БСП…" от
29 юли т. г). Така че как,
пита се, участниците в
партийните събрания и
конференции ще прилагат
критерия "отстояване на
Програмата", не са твърде
наясно за коя става дума и
каква е принципната осно-
ва на единствено валидната
днес - тази от 2008 година?

В помощ на заседаващи-
те нека откроим отговора
на споменатия въпрос - за
основополагащото начало

на Програмата. То гласи:
"смяна на неолибералния
модел със социалната
алтернатива - човешко
развитие за достоен живот
на всеки и на всички …по
пътя на дълбоки промени
във всички системи на
обществото и държавата
въз основа на ясно назова-
ни ценности, основни идеи
и политика, които са в
органична взаимна връз-
ка." А пътеводната звезда
за такава смяна на систе-
мите е формулирана така:
"днес БСП следва отново да
се докаже като партия на
социалистическия идеал -
социална партия, посветила
се на историческото преодо-
ляване на капитализма."
Впрочем, тук няма място за
никакви комбинации от
рода "леви цели с десни
политики", каквито очевид-
но отново се залагат в
предизборните изявления
на ръководството на парти-
ята с намеренията за по-
нататъшно коалиране с
компрометиралите се "про-
дължители на промяната".

Що се отнася до основа-
та на практическата поли-
тика, която БСП твърдо и
последователно следва да
отстоява, то Програмата я

определя така: "В съвремен-
ните български условия ние
разглеждаме Конституцията
като основата, на която
може и следва да изградим
своята политика за реали-
зацията на тези идеи през
следващите петнадесет -
двадесет години." Става
дума не за ритуалното
споменаване на Основния
закон по повод годишнини
от неговото приемане или
при едни или други церемо-
нии. Тъкмо напротив, касае
се за ежедневна и решител-
на борба за смяната на
сегашната олигархична
"демократура" с реално
народовластие съгласно
неговия Член първи, който
изрично повелява: "цялата
държавна власт произтича
от народа. Тя се осъществя-
ва от него непосредствено и
чрез органите, предвидени
в тази Конституция".

Което изисква пълна
мобилизация за дълбоки
системни промени в основ-
ни закони и правила - за
референдумите, за партии-
те, за парите в политиката
и кампаниите, за медийно-
то им отразяване, както и
за изграждането на работе-
що Народно събрание,
вместо сегашния отблъск-

ващ гражданите начин на
функциониране на парла-
мента. Впрочем никаква
подобна ориентация не
личи от утвърдената на
пленума на 5 т. м. структу-
ра на новата парламентар-
на група на БСП - коали-
ция, в която напълно
липсва откроена необходи-
мата експертиза по целия
кръг въпроси на конститу-
ционната проблематика -
при положение че ключови-
те въпроси относно проме-
ни или дори смяна на
Конституцията сега отново
се изострят!

Освен заложения в
Конституцията фундамент
за каузата на БСП - наро-
довластието, в нея се
съдържат и отправни
начала в полза на социали-
зацията, тоест на формира-
нето на солидарно общест-
во на свободни граждани в
съответствие с Програмата
на партията. Такива са:
� нормата на Член 19,

която изисква "законът (да)
създава условия за коопе-
риране и други форми на
сдружаване на гражданите
и юридическите лица за
постигане на стопански и
социален напредък" -
солидна основа за програм-
ната постановка, че "граж-
данското общество остава
недовършено и половинча-
то, ако не е солидарно, ако
не е общество на самостоя-
телни и отговорни гражда-
ни, които търсят защитата
на своя интерес в рамките
на общия и виждат в
кооперативния принцип
жизнено необходим компо-
нент за достоен живот в
модерното общество". Което
предполага една социалис-
тическа партия да се посве-

ти на кооперирането и
сдружаването във всички
отрасли на икономиката и
сфери на обществения
живот;
� задължението на

гражданите по силата на
Чл. 60 "да плащат данъци и
такси, установени със
закон, съобразно техните
доходи и имущество" -
ключова норма, съзвучна с
програмната постановка, че
"ние отхвърляме разбиране-
то, че "плоският данък" и
фискалните рестрикции
създават по-голяма спра-
ведливост и солидарност",
както и на заложената в
Програмата цел "за по-
пълно прилагане на данъч-
ни политики, основани на
принципите на солидарно
общество и приноси към
фиска, съразмерни с дохо-
дите и имуществото на
гражданите, в т.ч. и чрез
плавен преход към прогре-
сивно данъчно облагане."
Основополагаща кауза за
една социалистическа
партия, която е крайно
време да намери съвършено
конкретни предложения за
законодателни и институци-
онални решения;
� повелята на Член 24

"основни цели на външната
политика на Република
България (да) са национал-
ната сигурност и независи-
мостта на страната, благо-
денствието и основните
права и свободи на българ-
ските граждани, както и
съдействието за установява-
не на справедлив междуна-
роден ред". Тази конститу-
ционна норма пряко корес-
пондира с програмната
постановка, че "за нас
приоритетно значение имат
развитието и утвърждаване-
то на действена система за
колективна сигурност на
глобално равнище, в осно-
вата на която се намира,
реформирана и дееспособ-
на, Организацията на
обединените нации". Поста-
новка, към която следва
твърдо да се придържат
народните представители от
БСП в предстоящите възло-
ви дебати и решения в
новия парламент.

И така нататък.
Но отвъд номинацион-

ната кампания възниква
същинският въпрос -
доколко днешната БСП
въобще отговаря на опреде-
лението в нейната Програ-
ма, че "в своята над 100-

Доколко днешната БСП въобще отговаря на определението в нейната Програма,
че „в своята над 100-годишна история БСП винаги е била програмна партия“

Георги ПИРИНСКИ
От сп. "Ново време"
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годишна история БСП
винаги е била програмна
партия. Програмните
търсения на партията през
годините, независимо от
отчетливия отпечатък на
конкретно-историческата
епоха, неизменно бяха
мотивирани от стремежа да
се даде нужната програмна
основа за политиката и
борбите в защита на жиз-
нените интереси на хората
на труда, на широките
народни маси."

Предостатъчно основание
за този парлив въпрос дава
бруталното погазване от
сегашното ръководство с
безпринципната си колабо-
рация с ПП-ДБ на Резолю-
цията, единодушно приета
от заседанието на 50-ия
конгрес на БСП от януари
тази година, която изрично
постановява, че "БСП е

решена да отстоява не
подменени и нарочени за
леви ценности, които прак-
тически обслужват досегаш-
ния Модел в национален и
европейски план. Не са част
от нашите традиции глоба-
лизмът, провалените в
европейски мащаб социал-
либерални постулати,
колаборацията "ляво -
дясно", която обезличава

От стр. 8

лявото. Тя унищожава
устоите и влиянието на
левите партии сред техните
традиционни избиратели -
трудовите хора. Те остават
без свое политическо предс-
тавителство."

Но далеч не е само това.
Днешното ръководство
напълно загърби идейната
дискусия за разработката на
нова програма на БСП,

задача, поставена от първо-
то заседание на 50-ия
конгрес още от септември
2020 година. Тази задача на
задачите получава нова
актуалност, имайки предвид
изконната мисия на БСП
като социалистическа
партия да бъде "съвремен-
ник на бъдещето". На
практика обаче както Коми-
сията за идейно-програмно
развитие, така и центровете
за програмни и политичес-
ки изследвания на Нацио-
налния съвет бяха напълно
обезсилени и обезлюдени.
В момент, когато и коренно
променящите се световни
реалности, и съвършено
новите предизвикателства
пред страната императивно
изискват принципно ново
теоретично осмисляне като
компас за солидно обосно-
вана стратегия и тактика
на партията в сегашната
политическа обстановка,

Забавно е да се наблюда-
ва как вечно правите умнок-
расиви съсловия са взели на
мушка любимия си довчера
Румен Радев. Ако нещата се
задълбочат, почти сигурно в
новия парламент ще видим
инициатива за импийчмънт.
Вече върви подписка в соци-
алните мрежи. В контекста на
тази вражда е хубаво да се
запълни една медийна праз-
нина - да се направи равнос-
метка кой е новият власте-
лин в българската политика,
побеждаващ всички. Кой е
силният, чиито качества го
правят №1. Това е именно Ра-
дев, а отношенията му с жъл-
топаветниците са просто де-
тайл. Но пък ситуацията по-
казва с кого точно си имат
работа.

След 2009 г. политически-
ят властелин в България бе
Бойко Борисов. Дори паднал
от власт (2013 г), завръща-
нето му предстоеше.

Мразен от враговете си, те
се коалираха с него (умнок-
расивите).

От 2020 г. обаче като без-
спорен №1 се утвърди Радев.
През това време той:
� Справи се с Бойко Бо-

рисов. Нито в началото на
2020 г., когато свали довери-
ето от кабинета на ГЕРБ, още
по-малко след пет месеца, ко-
гато Гешев влезе в президен-
тството, се предполагаше не-
гов успех. Но именно Радев
детронира Борисов, който
почти три петилетки не пом-
ръдваше. До 2020 г. сваляне-
то на новия бай Тошо не бе
просто дежурното занимание
на карикатурни активни бор-
ци. То бе и химера, защото
лидерът на ГЕРБ наистина бе
съсредоточил цялата власт в
себе си - непоклатим.

Но Радев стори невъзмож-
ното. От лъв на джунглата
Борисов се превърна в мър-
кащо за нова власт коте. Мно-

„Ôóðàæêàòà“ ñêðè øàïêàòà íà âñè÷êè è íÿìà äà èì ÿ äàäå
Румен Радев стана номер едно
в българската политика

го фактори повлияха, но ко-
пието държеше президентът.
� Смятаният дотогава и

сега за руска матрьошка Ра-
дев влезе в легална и показ-
на колаборация с американ-
ците. Стана ясно, че той мо-
же да играе с тях. При това
много добре. В момента, из-
глежда, започват активни иг-
ри с руснаците. Другият бъл-
гарски политик, който се
справя(ше) на двата най-
важни стана, бе Борисов.
Може би затова никой не мо-
же да се вреди сред тях. А
това показва наличие на
усет, комбинативност, поли-
тически интелект.
� Нито един български

политик до момента не бе ус-
пявал да обедини искрено со-
циалистическия и жълтопавет-
ния електорат. Стори го Ра-
дев, което помогна за преиз-
бирането му през 2021 г. Дъл-
жи се отново на гореизброе-
ните качества.
� Радев не просто свали

ГЕРБ. Той и чегърташе
ГЕРБ. Сега се чувства силен
да чегърта и "промяната".
Миналата есен изглеждаше,
че Кирил Петков се е покате-
рил на раменете му.

Бе обратното - Радев из-
ползва Петков. Лансира го за
радост на САЩ и площадна-
та общност, после веднага взе
да се разграничава. При то-
ва отново успешно.
� Каквото и както да пра-

веше Радев през всичките го-
дини на мандатите си, той не
се превърна в марионетка на
ДПС. Не бе жалък партиен
придатък като Плевнелиев.
Не се подмазваше като Пър-
ванов на Борисов. Не загуби
нарисувани избори като Сто-
янов.

"Зеленият чорап" въобще
не се оказа праволинеен, ус-
тавен, а с това уязвим. "Фу-
ражката" скри шапката на
всички, които си мислеха, че

ще му дърпат конците. Осо-
бено на Корнелия Нинова.
Когато трябваше бе с тях, ко-
гато не - не.

В настоящата ситуация са
два интересните момента.
Първият се отнася до БСП:
Изцяло от Радев зависи ще
бъде ли потопена партията.
Удавянето е сигурно, ако един
път на седмица до изборите
новият министър на иконо-
миката вади по една сделка за
износ на оръжие от времето
на Нинова. Фактът, че бе сло-
жен на поста уволнен от нея
бивш шеф на ВМЗ - Сопот,
не само анонсира събитията.

Но е и показна демонст-
рация на президента - силен
е, не му пука.

Действа остро, фронтално.
Вторият момент е по-важен,
като се онагледява с първия:
ако на страната й предстоят
поредица от кратки коалиции
(най-вероятното бъдеще), вся-
ко едно редовно правителст-
во следва да внимава с Ра-

дев, защото ще бъде сменено
от служебно. То не бива да
воюва с президента, иначе
той ще му разрови бакиите.
Най-добре е да го слуша.

Най-добре е всички да
слушат президента, щом през
6 месеца ще идва негова
власт. Всичко това още по-
вече превръща Радев в №1,
правейки негови заложници
всички в българската поли-
тика. Наблюдателите подце-
няват ИТН. Тоест недоста-
тъчно анализират нейната
роля през последната годи-
на. На два пъти миналото
лято ИТН не опита да със-
тави свое правителство, тре-
тия път сега развали дейст-
ващото - все разчиствайки
път на кабинет на Радев.

Междувременно го и уре-
ди с министър на външните
работи. Сега, когато всички
са врагове на президента, са-
мо ИТН не е. Тя се държи
близо до тезите и послания-
та му. Възможно е именно то-

ва да спаси ИТН от масово
пророкуваната й политичес-
ка смърт. Всеки Ахил обаче
си има пета. Огромната част
от българите харесват прези-
дента, но той вече си няма
площадна агитка. "Градската
десница" вика срещу него,
БСП няма да закара автобу-
си за подкрепа. А площадът
като инструмент за въздейст-
вие в българската политика
не бива да бъде подценяван -
самият Радев го ползва пре-
ди 2 години.

В момента с тишината на
мъдрец Борисов сваля оръжи-
ята срещу държавния глава.
Прави го, за да не помпа топ-
ката на ПП. После надцак-
ването между двамата ще про-
дължи, като победата ще за-
виси от текущата форма на
играча. А умнокрасивите ще
си викат, но на никого няма
да пречат.

За "Гласове":
Искрен ВЪЛЧЕВ

Подзаглавието е на ЗЕМЯ

както и предвид очертава-
щите се особено сложни
перспективи пред страната!

Освен всичко, сегашното
ръководство така и не
разбра, че живецът на БСП
се крие в съхраняването и
развитието на Идеята, а не
в котерийното службогонст-
во и позорната колабора-
ция. Истина, която няма
как да се подмени с органи-
зационни прийоми и
лишени от принципна
основа платформени прок-
ламации - изначално
губеща и обезличаваща
БСП тактика, която, ако
рано или късно не бъде
отречена, ще води към
трайното отпадане на
партията като водеща
политическа сила, способна
да чертае достойно бъдеще
за България така, както го
е правила през цялата си
131-годишна история!
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Бившият президент на
САЩ Доналд Тръмп заяви,
че ще свидетелства днес
в рамките на разследване
на главната прокуратура
на щата Ню Йорк срещу
компанията му, предаде
Ройтерс.

Главната прокурорка на
щата Ню Йорк Летиша
Джеймс води разследване
по въпроса дали "Органи-
зацията Тръмп" е предос-
тавяла невярна информа-
ция във връзка със стой-
ността на управлявани от
нея недвижими имоти.
Тръмп и две от пълнолет-
ните му деца, Доналд
Тръмп-младши и Иванка
Тръмп, са се съгласили да
станат свидетели по
разследването.

Тръмп отрича компани-
ята му да е замесена в
нередности и окачестви
разследването като поли-
тически мотивирано.
Летиша Джеймс членува в

Демократическата партия,
отбелязва Ройтерс.

"В Ню Йорк сити съм.
Ще се видя с расистката
главна прокурорка на
щата Ню Йорк, за да
продължи най-големият
лов на вещици в история-
та на САЩ! Моят страхот-
на компания и аз сме
атакувани от всички
страни. Бананова репуб-
лика!", написа Тръмп в
социалната си мрежа
"Трут соушъл" (Truth
Social).

Джеймс заяви, че в
рамките на воденото от
нея разследване са съб-
рани сериозни доказател-
ства, че "Организацията
Тръмп", която управлява
хотели, игрища за голф и
други недвижими имоти, е
предоставяла информа-
ция, в която имотите са
били със завишена стой-
ност, за да получава по-
големи заеми, а в други

случаи е давала информа-
ция, в която стойностите
на имотите са били зани-
жени, за да си извоюва
данъчни облекчения.

Бившата дясна ръка на
Доналд Тръмп - бившият
вицепрезидент на САЩ
Майк Пенс, разкритикува
претърсването от ФБР на
имота във Флорида на
бившия президент, преда-
доха Франс прес и БТА.

"Споделям голямото
безпокойство на милиони
американци след безпре-
цедентното претърсване
на частната резиденция
на президента Тръмп",
написа в Туитър Пенс,
който след две години би
могъл да се окаже про-
тивник на Тръмп в битка-
та за президентския
пост.

Консерваторите в САЩ
единодушно казаха, че
става дума за политичес-
ко преследване. Пенс,

Германия ще предложи пакет от мерки
за облекчаване на последствията от инф-
лацията за гражданите. Министърът на фи-
нансите Кристиан Линднер представи днес
плановете си. Те са на стойност 10 мили-
арда евро и ще променят данъчната сис-
тема на Германия. Това съобщи БНР в ре-
портаж на кореспондента си от ФРГ Кап-
ка Тодорова.

Германският финансов министър смята
да реформира данъчното облагане. В Гер-
мания доходите се облагат според разме-
ра им и семейното положение - при ниски
доходи данъкът е 14%, а при най-високите
- 42%. Във времена на инфлация обаче
така наречената студена прогресия може
да свали доходите на повечето граждани,
които дори и да получат увеличение на
заплатите за компенсиране на новите це-
ни, ще трябва да платят по-голям процент
данъци върху тях и реално накрая ще взе-
мат по-малко пари от преди повишаване-
то на заплатата.

Точно този ефект иска да отстрани Лин-
днер с плановете си за реформа. Той обя-
ви, че ще вдигне необлагаемия минимум,
ще увеличи детските и ще увеличи граница-

Ãåðìàíèÿ ïîäãîòâÿ ïàêåò îò 10 ìëðä. åâðî
çà êîìïåíñèðàíå

та на дохода, при която се полага плащане
на 42% данъци.

Идеите на Линднер бяха посрещнати оба-
че с остри критики от Зелената партия и от
Левицата. Той бе обвинен, че се грижи за
запазване на богатството на хората с най-
високи доходи и прехвърля тежестта на ин-
флацията върху социално слабите. Според
Линднер обаче от промяната в закона ще
спечелят и пенсионерите, както и студенти-
те, които работят успоредно със следване-
то си.

Зелените обаче изчислиха, че с рефор-
мата хората с най-високи доходи в Герма-
ния ще спечелят три пъти повече от хората
със средни или ниски доходи. ç

Големите енергий-
ни търговци, сред ко-
ито "Бритиш Петроли-
ум" (БП), "Шел" и "То-
тал Енерджис", губят
стотици милиони до-
лари, опитвайки се да
запълнят световния
недостиг на втечнен
природен газ (ВПГ),
съобщи Ройтерс, по-
зовавайки се на из-
точници и събрани
данни и цитиран от
БГНЕС.

"Непланираните
прекъсвания в заводи-
те за втечнен приро-
ден газ в САЩ, Ниге-
рия и Австралия изне-
надаха търговците,
включително БП и
"Шел", като ги прину-

Имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“, което беше претърсено от ФБР
за изчезнали от Белия дом документи

чиято реакция беше
позакъсня, увери днес, че
действията от вчера
подкопават доверието на
обществото в съдебната
система на САЩ.

"След години, в продъл-
жение на които беше
констатирано, че агенти

на ФБР действат на
базата на политически
мотиви по време на
нашата администрация,
трябва да се поправи
впечатлението за прист-
растност, което оставя
правосъдното министерст-
во", заяви Пенс. ç

Åíåðãèéíèòå ãèãàíòè ãóáÿò ìèëèàðäè çàðàäè íåäîñòèãà íà âòå÷íåí ïðèðîäåí ãàç
на Европа да увеличи
вноса на суровината,
е довела до повиша-
ване на референтните
цени. Агенцията изчис-
лява, че "една средна
партида суровини на
спот пазара може да
струва около 100 млн.
долара".

Според източници-
те на агенцията бри-
танската енергийна
компания BP е пре-
търпяла загуба от 500
млн. долара, опитвай-
ки се да замени дос-
тавките си на втечнен
природен газ след по-
жара през юни във
"Фрийпорт" ВПГ в Тек-
сас. Заводът в САЩ
доставя на БП около

4 милиона тона втеч-
нен природен газ го-
дишно. От своя стра-
на френската "Тотал
Енерджис" заяви, че
ще замени планира-
ните доставки през
третото тримесечие
от "Фрийпорт" ВПГ с
втечнен природен газ
от спот пазара.

В доклада се по-
сочва, че през пос-
ледните месеци ог-
ромният терминал на
остров Бони в Ниге-
рия също изпитва не-
достиг на втечнен
природен газ, главно
поради недостига на
природен газ и висо-
ките нива на кражби
по тръбопроводите. ç

диха да търсят алтер-
нативни доставки на
завишени цени", съоб-

щава агенцията.
Освен това Рой-

терс отбелязва, че по-

малката наличност на
втечнен природен газ,
съчетана с желанието

Доставките на петрол от
Русия през критично важни-
ят тръбопровод "Дружба", пос-
троен още по времето на Вар-
шавския договор до няколко
централно европейски държа-
ви трябва да се възобновят
скоро след разрешаването на
проблема с плащанията за
транзита, каза вчера минис-
търът на икономиката на Сло-
вакия, цитиран от "Асошией-
тед прес".

Руската държавна компа-
ния "Транснефт" съобщи във
вторник, че е спрял достав-
ките през южния клон на пет-
ролопровода "Дружба", който
преминава през Украйна към
Чехия, Словакия и Унгария,
предаде "Нюз.бг".

"Транснефт" цитира като
причина усложнения, дължа-
щи се на санкциите на Евро-
пейския съюз срещу Русия,

Ðóñêèÿò ïåòðîë ïîòè÷à îòíîâî
êúì Öåíòðàëíà Åâðîïà

Министърът на финансите Кристиан Линднер

заявявайки, че плащането й
към украинската транзитна
компания "Укртранснафта" на
4 август е отказано.

Словашкият вицепремиер
и министър на енергетиката
Ричард Сулик каза, че плаща-
нията са били извършени в
сряда от словашката рафине-
рия "Словнафт", след като рус-
ката и украинската страна се
съгласят с решението.

Словакия получава практи-
чески целия си петрол през
тръбопровода "Дружба". Сулик
каза, че плащането е на стой-
ност около 9 - 10 милиона ев-
ро. Той добави, че страната му
ще работи за дългосрочно ре-
шение на проблема, който спо-
ред него е причинен от отказа
на неназована банка в Запад-
на Европа да преведе парите
поради санкциите, наложени от
Европейския съюз на Русия. ç

Снимка БГНЕС

Снимка Joe Raedle / Getty



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß11 11.08.2022

Ðóñèÿ ðàçïîëîæè ñèñòåìè çà ÏÂÎ
â óêðàèíñêàòà ÿäðåíà öåíòðàëà

Руските сили вчера
започнаха да инсталират
система за противовъз-
душна отбрана в най-
голямата атомна електро-
централа в Европа, след
като обстрел на окупира-
ната украинска централа
предизвика тревоги за
нейната безопасност,
предаде ДПА.

"Системите за противо-
въздушна отбрана на
електроцентралата се
подсилват", заяви пред
руската държавна телеви-
зия ръководителят на
назначената от Москва
военна администрация в
Запорожка област Евгений
Балицки. В момента Запо-
рожката централа работи
нормално, а електропрово-
дите и повредените реак-
торни блокове са ремонти-
рани, каза Балицки.

Атомната централа,
която е под руски контрол,

беше обстрелвана няколко
пъти през последните дни,
което предизвика тревоги
сред международната
общност за безопасността
на съоръжението. Москва
и Киев се обвиняват
взаимно за нападенията.

Русия намекна, че би
могла да подкрепи посе-
щение на наблюдатели на
Международната агенция
за атомна енергия (МААЕ)
в централата. "От наша
страна сме готови да
окажем максимално
възможното съдействие за
решаване на организаци-
онните въпроси", заяви
вчера руското външно
министерство.

Москва също така
обвини ООН, че е отмени-
ла вече планирано посе-
щение за инспекция. Русия
поиска свикване на засе-
дание на Съвета за сигур-
ност на ООН в четвъртък

следобед в Ню Йорк, на
което да се обсъди ситуа-
цията в атомната електро-
централа.

Ситуацията около АЕЦ
"Запорожие", най-голямата
атомна електроцентрала в
Европа, е опасно напрег-
ната. Тя се намира под
контрола на руските
войски от 4 март, малко
след началото на нахлува-
нето в Украйна на 24
февруари. Обектът беше
подложен на обстрел поне
два пъти от петък насам,
като Киев и Москва се
обвиняват взаимно за
ударите.

Удар в петък повреди
електропровод с високо
напрежение, причинявайки

автоматичното изключване
на един от трите все още
работещи ядрени реактора
в централата.

Журналисти и военни
експерти обръщат внима-
ние, че Русия няма инте-
рес да обстрелва ядрената
централа, както твърдят
украинците, защото се
намира на територия,
която тя контролира и се
готви дори да анексира,
чрез насрочения за сеп-
тември референдум. В
същото време Киев има
полза от нагнетяването на
напрежението, защото
това му дава възможност
да иска международна
намеса в ситуацията със
Запорожката АЕЦ.ç

ПОКАНА
УС на ПК "Враненска долина" с. Кочово, обл. Шумен Свиква извънредно общо събрание на

27.08.2022 година от 9.00 часа в стола на кооперацията при следния:
           Дневен ред:
1. Освобождаване от длъжност председателя, членовете на УС и КС
2. Изказвания
При липса на кворум събранието ще се проведе с 1 час по късно на същото място и същия

дневен ред
 От УС на ПК "Враненска долина"

Полският премиер Мате-
уш Моравецки обвини Ев-
ропейския съюз в импери-
алистическо поведение към
по-малките държави член-
ки в  своя статия, публику-
вана вчера на сайта на гер-
манския всекидневник
"Велт", предаде Ройтерс, ци-
тиран от БТА.

"Политическата практика
показва, че позициите на
Германия и Франция имат
по-голяма тежест, отколко-
то всички други страни", на-
писа Моравецки за герман-
ското издание, призовавай-
ки за по-ориентиран към
консенсус подход.

Ìîðàâåöêè îáâèíè ÅÑ â èìïåðèàëèçúì
ла светлина върху недоста-
тъците на Европейския съ-
юз.

Той призова за "дълбо-
ки реформи, които да пос-
тавят общото благо и равен-
ството на преден план в
принципите на ЕС".

Политици от управлява-
щата партия в Полша каз-
ват, че Варшава може да
отвърне на удара на ЕС, ако
страната не получи своя
дял от фондовете за възс-
тановяване от пандемията.
Брюксел изрази неудовлет-
ворение от поредните съ-
дебни реформи в Полша,
посочва Ройтерс.ç

Óáèéñòâîòî íà Àáå äîâåäå äî ïðîìåíè â ÿïîíñêèÿ êàáèíåò
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:
Турция е предала на
Украйна 50 БТР-а
Турция е предала на
Украйна 50 броя бронет-
ранспортьори "Кирпи",
турско производство,
съобщи украински депутат,
цитиран от турския в.
"Джумхуриет". Предадените
бронирани машини ще
бъдат използвани на
отбранителните линии
срещу Русия. Юрий Мися-
гин, депутат от президентс-
ката партия "Слуга на
народа", добави, че Украйна
вече използва турските
бронетранспортьори и
очаква още 150 броя,
съобщи.
В ДНР започват процеси
срещу украински
войници
Първият съдебен процес
срещу украински военноп-
ленници в т. нар. Донецка
народна република (ДНР)
ще се състои най-вероятно
в Мариупол и ще бъде
организиран до края на
лятото, съобщи пред
журналисти лидерът на ДНР
Денис Пушилин, цитиран от
ТАСС.  "В ход е активна
подготовка за трибунала.
Първият трибунал ще се
състои най-вероятно в
Мариупол. Ще го организи-
раме до края на лятото.
Сроковете ще се определят
от нашите следствени
органи. Задачата ни е
максимално открито
протичане на трибунала",
каза Пушилин.
Близо 6000 евакуирани
от пожари във Франция
Горски пожари бушуват от
вчера в Югозападна Фран-
ция, предаде Ройтерс.
Пламъците унищожиха 16
къщи, 6000 хектара земя и
принудиха властите в
засегнатите райони да
евакуират близо 6000 души.
Франция, подобно на
останалите европейски
страни, бе връхлетяна от
гореща вълна и суша, като
метеорологичните условия
създадоха предпоставки за
възникването на горски
пожари на много места в
Европа през последните два
месеца.
 Байдън подписа за
членството на Швеция и
Финландия в НАТО
Американският президент
Джо Байдън подписа
документите за ратификация
на членството на Финлан-
дия и Швеция в НАТО,
предаде Франс прес.
Американският Сенат
подкрепи молбата им в
началото на този месец с
95 на 1 глас. Членството на
Стокхолм и Хелзинки вече е
ратифицирано от 23 от
общо 30 държави-членки на
НАТО, но за да стане факт,
трябва да бъде утвърдено от
всички. До този момент
единствено Турция изразява
резерви под претекст, че
Хелзинки и Стокхолм
подкрепят кюрдски екстре-
мисти.

Японският министър-председа-
тел Фумио Кишида внесе вчера про-
мени в правителството си в опит
да разграничи администрацията си
от консервативната "Обединителна
църква". Нейните връзки с убийст-
вото на бившия японски премиер
Шиндзо Абе и с висшето ръководс-
тво на управляващата партия пре-
дизвикаха голям спад в одобрени-
ето за кабинета, предаде Асошией-
тед прес.

Това са вторите правителстве-
ни промени в рамките на 10 месе-
ца, откакто Кишида встъпи в длъж-
ност, и първите след изборната по-
беда на неговата партия през юли.
Смяташе се, че тази скорошна по-
беда ще гарантира на управлява-
щите стабилност поне до 2025 г.
Убийството на Абе на 8 юли обаче
увеличи несигурността, а паралел-
но с това намаля доверието в пра-

вителството.
Кишида заяви, че ще бъде нап-

равено щателно проучване на кан-
дидатите за министри и на изпъл-
нителни кадри в Либерално-де-
мократическа партия, за да се

провери дали те имат връзки с
"Обединителната църква". Той до-
бави, че е поръчал на министри-
те си и на други висши служите-
ли да обяснят евентуалните си
връзки с тази църква, за да може
правителството да върши поли-
тическата и административната си
работа по такъв начин, че народът
да запази доверието си в него.

Проучване на местната телеви-
зия "Ен Ейч кей" показа, че подкре-
пата за кабинета на Кишида е спад-
нала от 59 % на 46 %. Според пове-
чето анкетирани, политиците не са
пояснили достатъчно ясно връзките
си с "Обединителната църква".ç

Най-голямата в Европа Запорожка АЕЦ, гледана откъм контролирания от
украинската армия бряг на Днепър

Убийството на Абе в началото на юли доведе до трусове в японската
политика

Матеуш Моравецки

"Имаме си работа с ед-
на формална демокрация,
която е де факто олигархия,
в която властта се упраж-
нява от най-силните", каза
полският премиер и доба-
ви, че с империализма на
ЕС трябва да се води бор-
ба, също както с руския им-
периализъм.

Моравецки, чието прави-
телство начело с национа-
листическата партия "Пра-
во и справедливост" (ПиС)
нееднократно влизаше в
спор с Брюксел по въпро-
сите за върховенството на
закона, каза, че руската ин-
вазия в Украйна е хвърли-

Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ
ðàáîòè íîðìàëíî
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Âîåííèòå ñðåäñòâà ùå áúäàò ïîñëåäíèÿò
èçáîð, àêî ñå íàëîæè äà áúäå íàïðàâåí òàêúâ

На 10 август Служ-
бата за тайванските
дела и пресслужбата
на Държавния съвет
представиха "Бяла кни-
га за тайванския въп-
рос и обединението на
Китай в новата епоха".
В нея се изтъква от-
ново факта, че Тайван
е неделима част от Ки-
тай и се изразява
твърдата воля и реши-
мостта на Китайската
комунистическа пар-
тия и народ да прес-
ледват целта за наци-
онално обединение.

В книгата се посоч-
ва, че Тайван принад-
лежи на Китай от
древни времена, а Ре-

Òàéâàí ïðèíàäëåæè íà Êèòàé îò äðåâíè âðåìåíà, à Ðåçîëþöèÿ ¹ 2758 íà Îáùîòî ñúáðàíèå íà ÎÎÍ
å ïîëèòè÷åñêè äîêóìåíò, ïîòâúðæäàâàù ïðèíöèïà çà „åäèí Êèòàé“, ïðèïîìíÿ Ðàäèî Êèòàé

част от него, са извън
съмнение.

В книгата се изтък-
ва, че благодарение на
политиката на ККП об-
менът и сътрудничест-
вото между двата бря-
га на Тайванския про-
ток се засилват и то-
ва носи истински пол-
зи, особено на жите-
лите на Тайван, както
и показва ползата от
поддържането на ми-
ра и сътрудничеството.

"Ние желаем да
създадем пространст-
во за мирно обедине-
ние, но няма да оста-
вим никакви възмож-
ности за действие на
сепаратистките сили.

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê „Êèòàé äíåñ“
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската

народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.

Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризи-
рат съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.

За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!

Ïåêèí ñ

Áÿëà êíèãà

çà Òàéâàí:

По време на
посещението си в
Бангладеш, членът на
Държавния съвет и
външен министър Уан
И посочи, че САЩ са
направили три греш-
ки при посещението
на Нанси Пелоси в
Тайван.

Първата е "грубата
намеса във вътреш-
ните работи на
Китай". Втората е,
"легитимиране на
силите, подкрепящи
независимостта на
Тайван". И третата е
"умишлено подкопа-
ване на мира в

Óàí È: ÑÀÙ íàïðàâèõà òðè
ãðåøêè ïî âúïðîñà çà Òàéâàí

района на Тайванския
проток".

Уан И заяви, че
твърдата позиция и
мерките на Китай са
насочени към защита
на неговия суверени-
тет и териториална
цялост, възпиране
опитите на САЩ да
"използват Тайван, за
да контролират
Китай", да разбие
илюзията на тайванс-
ките власти, че
Вашингтон ще ги
подкрепи в стремежа
им към независимост
на острова, и към
поддържане и ста-

Външно министерст-
во Уан Уънбин на
вчерашната си прес-
конференция.

Той посочи, че
провеждащите се в
момента около ост-
ров Тайван учения на
китайската армия са
"отворени, прозрачни
и професионални",

билността на района
на Тайванския про-
ток.

"Игнорирайки
твърдото противопос-
тавяне и неколкок-
ратните предупреж-
дения от страна на
Китай и с одобрение
и нареждане на
американското пра-
вителство председа-
телката на Камарата
на представителите
на Конгреса на САЩ
Нанси Пелоси и
водената от нея
делегация посети
Тайван. Това безраз-
съдно поведение

накърнява сериозно
китайския суверени-
тет, поетите пред
Пекин ангажименти,
представлява намеса
във вътрешни работи
на Китай и застраша-
ва мира и стабил-
ността в района на
Тайванския проток",
заяви говорителят на

Готови сме да работим
искрено за мирно обе-
динение при най-доб-
ри усилия. Не обеща-
ваме, че ще се отка-
жем от използването
на сила и си запазва-
ме правото да предп-
риемем всички необ-
ходими мерки, за да се
противопоставим на
външна намеса и се-
паратистките дейнос-
ти. Те по никакъв на-
чин не са насочени
към тайванските съна-
родници. Военните
средства ще бъдат
последният избор, ако
се наложи да бъде
направен такъв", пише
още в Бялата книга.

золюция № 2758 на
Общото събрание на
ООН е политически
документ, потвържда-

ващ принципа за
"един Китай" и общия
консенсус на между-
народната общност по

него. В света има са-
мо един Китай и исто-
рическите и правни
факти, че Тайван е

отговарят на вътреш-
ните и международ-
ните правила и
общоприети практи-
ки.

"Ученията имат за
цел да отправят
предупреждение към
"политическите кръго-
ве, създаващи непри-
ятности" и "да дадат
урок на тайванските
сепаратисти", каза
Уан Уънбин.

"Ние ще защитава-
ме решително китайс-
кия суверенитет и
териториална цялост,
ще пресечем опитите
на САЩ да сдържат
Китай чрез Тайван и
намеренията на
тайванските власти
за постигане на
независимост с
американска подкре-
па", добави още той.

На 9 август Китайската асоциация за изслед-
ване на човешките права представи доклад, в който
са цитирани множество данни и конкретни случаи
на престъпления, извършени от САЩ в Близкия
изток и други райони, включително започване на
войни, избиване на цивилни жители, злоупотреба
с едностранни санкции и т. н., и от които се виж-
да, че Вашингтон е създавал методично проблеми
в ислямския свят.

"Войната е начин на живот за американците",
са думи на историка Пол Атууд и те не са голос-
ловни, а подкрепени от множество факти. След
създаването си през 1776 г. едва 20 години САЩ
не са били замесени във война. По данни на аме-
риканското списание "Смитсониън" (Smithsonian)
от 2001 г. до момента започнатите от Вашингтон
войни и военни действия в името на борбата с
тероризма обхващат 40% от страните в света. През
изминалите две десетилетия повече от 800 000
души, включително 335 000 цивилни жители, са
станали жертви на военни действия на САЩ.

Изследване по проекта "Цената на войните" на
американския университет "Браун" показва, че, из-
ползвайки борбата с тероризма като предлог Ва-
шингтон е създал поне в 54 страни и района т.нар.
"черни затвори", в които са държани десетки хиля-
ди мюсюлмани, сред които жени и непълнолетни.

Ñâåòúò òðÿáâà äà íàó÷è èñòèíàòà çà ïðåñòúïëåíèÿòà
íà ÑÀÙ ñðåùó ÷îâåøêèòå ïðàâà â Áëèçêèÿ èçòîê

Извършените от САЩ престъпления в Близкия
изток са достатъчно видни от всички, за да бъде
определена страната като най-големия нарушител
на човешките права. Страданията, която САЩ до-
несоха на народите в Близкия изток извадиха на
бял свят същността на страната като хегемон, ли-
цемерието и измамността на американския тип де-
мокрация и права на човека.

Съветът по правата на човека на ООН би тряб-
вало час по-скоро да разследва действията на САЩ,
а престъпленията им в Близкия изток и други ре-
гиони да бъдат изобличени.
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Ëóäîãîðåö îòïàäíà îò Øàìïèîíñêàòà
ëèãà ñëåä çàãóáà â Çàãðåá

разградчани. Зад топката
застана Мислав Оршич,
който преодоля Слуга за
2:0. Отново Оршич бе в
прегръдките на съотборни-
ците си след великолепна
солова изява. В добавено-
то време на първата част
Кирил Десподов с преме-
рен шут върна едно попа-

дение за "милионерите".
В началото на второто

полувреме възпитаниците
на Анте Шимунджа нама-
лиха още от изоставането
си след точна дузпа на
Десподов, отсъдена за
игра с ръка на играч от
хърватите. В рамките на
около четвърт час между

72-рата и 86-ата минути
Лудогорец остана с осем
човека на терена след
втория жълт картон на Рик
Джонатан и директния
червен за резервата Жан
Карничник. Нарушението
на Карничник бе в нака-
зателното поле, а това
доведе до нова дузпа за
домакините, която бе
изпълнена точно от
влезлия от пейката Бруно
Петкович. До края глав-
ният съдия Беноа Бастиен
от Франция изгони и
човек от щаба на родния
шампион.

Така Лудогорец отпадна
от по-нататъшно участие в
Шампионската лига и ще
играе с литовския Жалги-
рис в плейоф за влизане в
групите на Лига Европа.
Динамо продължава към
плейофите на ШЛ, където
ще се изправи срещу
норвежкия Бодьо/Глимт.ç

Лудогорец отстъпи на
Динамо Загреб с 2:4 като
гост в мач-реванш от
третия предварителен кръг
на Шампионската лига. На
стадион "Максимир" в
хърватската столица
българският шампион
отстъпи и във втория
сблъсък с хърватите след
поражението с 1:2 в
Разград преди седмица.
Двубоят, подобно на
първата среща, започна с
ранен гол във вратата на
"зелените". Домакините
организираха добра атака
и центриране на Стефан
Ристовски от дясно наме-
ри непокрития Йосип
Дръмич в наказателното
поле, където нападателят
не сбърка и с глава елими-
нира стража на гостите
Симон Слуга. Малко след
това Доминик Янков
можеше да изравни, но
ударът му бе отразен от
съименника му Доминик
Ливакович - секунди по-
късно офанзивният футбо-
лист на Лудогорец си
изкара глупав втори жълт
картон и пое преждевре-
менно към съблекалнята.
Това утежни сериозно
задачата на българския
отбор, който продължи с
несполуките в защита и бе
наказан за втори път, този
път от дузпа, отсъдена за
нарушение на Антон Не-
дялков в пеналтерията на

Óñïåøåí ñòàðò çà Ãðèãîð
Äèìèòðîâ â Ìîíðåàë

Първата ни ракета Григор Димитров започна с побе-
да участието си на силния тенис турнир от сериите Мас-
търс 1000 в Монреал, Канада, след като надигра пред-
ставителя на домакините Алекси Галарно с 6-4, 7-5 за
около един час и половина игра.

Двубоят започна по-добре за нашия тенисист, който
проби 237-ия в световната ранглиста в петия гейм. В
началото на шестия срещата бе прекъсната временно
заради дъжд. При завръщането на двамата на корта Ди-
митров не изпусна контрола върху събитията и запази
аванса си за крайното 6-4. Втората част обаче не стар-
тира по вкуса на 31-годишния хасковлия, който допусна
отпускане и Галарно се възползва за преднина от 3-0.

Канадецът водеше с 5-3 и сервираше за изравнява-
не на сетовете, когато Григор върна брейка и след това
спечели подаването си. Галарно видимо беше разочаро-
ван от развитието на събитията и допусна нов пробив,
след който Димитров не сбърка и затвори мача в своя
полза. 15-ият в основната схема завърши с десет аса и
нито една двойна грешка, като загуби само осем точки
на първи сервис за целия мач.

В спор за място на осминафиналите той ще играе с
Алекс де Минор. Австралиецът елиминира от надпрева-
рата представителя на домакините Денис Шаповалов след
успех със 7-5, 7-6 (4) в доиграването помежду им след
прекъсването заради дъжд вчера.ç

Феновете на Манчестър Юнайтед от доста време
протестират срещу собствениците на клуба - семейство
Глейзър. Те може да се зарадват на новината, че английс-
кият бизнесмен Майкъл Найтън прави опит да купи "черве-
ните дяволи". Собствениците на Юнайтед нямат намерение
да продават, но може да бъдат притиснати да се разделят
с клуба.

"Всеки знае, че имаме нужда от нови собственици. Това
е моят стремеж и това са моите цели. Правим отличен
прогрес, продължаваме да водим разговори. Сега работим
по офертата. Това е враждебна оферта, което просто озна-
чава, че клубът официално не се продава, но моето наме-
рение е да представя на тези собственици легитимна, убе-
дителна оферта, която да казва: "За вас пътят свърши,
време е да си тръгвате, защото вашето време изтече".

"Феновете по целия свят им дойде до гуша от този
режим. Вълнението от новия сезон приключи, след като
видяхме представянето срещу Брайтън. Клубът е в криза и
ще остане в криза, докато е с тези собственици. Това е
ситуацията", заяви Нейтън.

Майкъл Найтън прави опит да купи Манчестър Юнайтед
през 1989 г. Офертата му е 20 милиона лири и е рекордна
за времето си. Предложението е прието, но впоследствие
е оттеглено. След това развитие Найтън купува Карлайл
Юнайтед през 1992 г. и е собственик на клуба до 2002 г.ç

Разградчани
останаха
с 8 души
след 72-рата
минута

Äåñïîäîâ: Áîðèõìå ñå, íî ñúäèÿòà
áå 12-èÿò èãðà÷ çà Äèíàìî

"Не обичам да говоря за съдията, но днес и особено в Раз-
град той беше 12-ият играч на Динамо. Няма какво да се кри-
вим, трябва да се кажат тези неща. Лудогорец не е клуб, с
който може да се подиграваш по този начин. Даваш днес 3
червени картона. Защо? Явно искаше така да се стече мачът.
Мисля, че ги надиграхме и в двата мача и направихме всичко
възможно. Понякога не се получават нещата, както искаш. Само
адмирации. Днес се борихме, раздавахме се, тичахме, напра-
вихме всичко възможно, но понякога не се получават нещата
както искаш", коментира звездата на Лудогорец Кирил Деспо-
дов след загубата с 2:4 от Динамо Загреб в третия квалифика-
ционен кръг на Шампионската лига.

Áèçíåñìåíúò Ìàéêúë Íàéòúí
ñ èíòåðåñ äà ïðèäîáèå
Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä

Íàêðàòêî
:

1.5 милиона лева
чакат Левски
и ЦСКА при
продължаване
в Европа
Останалите ни двама представи-
тели в Лигата на конференциите
- Левски и ЦСКА, имат възмож-
ност да попълнят касите със
сериозна сума, ако преодолеят
третия предварителен кръг на
турнира. Двата тима ще
заработят по 1 500 000 лева,
ако се класират за плейофната
фаза. "Сините" приемат
малтийския Хамрун Спартанс на
своя "Георги Аспарухов" след
победа с 1:0 в Малта, докато
ЦСКА гостува на Сейнт Патрикс,
които пък ги победиха със
същия резултат на "Българска
армия". 2 940 000 евро, или
близо 6 милиона лева пък ги
очакват, ако спечелят и
плейофните битки и влязат в
групите на турнира.

Серена Уилиамс
на път да спре с
тениса
Американската легенда в
тениса Серина Уилямс обяви,
че "обратното броене е
започнало" до оттеглянето й от
спорта. "Идва момент в
живота, в който трябва да
решиш да поемеш в различна
посока. Този момент винаги е
труден, когато обичаш толкова
много дадено нещо. Боже,
толкова се наслаждавам на
тениса. Но сега обратното
броене започна. Трябва да се
концентрирам върху това да
бъда майка, моите духовни
цели и да открия най-накрая
различна, но вълнуваща
Серина. Ще се насладя на тези
няколко следващи седмици",
написа 40-годишната 23-кратна
шампионка в турнирите от
Големия шлем в Инстаграм.
Уилямс спечели последния си
трофей от Шлема през 2017 в
Мелбърн, когато вече беше
бременна с дъщеря си
Олимпия. По-рано през деня
Уилямс писа в септемврийско-
то издание на Vogue, където бе
на корицата, че ще "еволюира
извън" спорта след Ю Ес
Оупън, където вдигна шест пъти
титлата.
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05.10 Още от деня /п/
06.00 Островът на сините птици - дет-

ски тв филм /1 епизод/п/
06.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко

Поло - анимационен филм
10.00 Островът на сините птици - дет-

ски тв филм /2 епизод/
10.55 Кой знае отговора - светът, в

който живеем - документална
поредица

11.10 Дивия Франк в Калифорния -
документален филм /4 епизод/
п/

12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 На границата - тв филм /6, пос-

леден епизод/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - 52-сери-

ен анимационен филм /Герма-
ния, 2017г./, режисьор Йоселин
Ронсе

14.30 Тренк, малкият рицар - анимаци-
онен филм

15.00 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /
11 епизод/

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Олтарите на България
17.10 Дивия Франк в Калифорния -

документален филм /5 епизод/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Константин Философ - 6-сериен

тв филм /България, 1982 г./, 1
серия, режисьор Георги Стоя-
нов, в ролите: Руси Чанев, Марин
Янев, Ицхак Финци, Невена Ко-
канова и др.

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ще се видим там горе - игрален

филм /копродукция, 2017 г./,
режисьор Албер Дюпонтел, в ро-
лите: Наул Перес Бискаяр, Албер
Дюпонтел, Лоран Фалит, Нилс
Ареструп и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.25 Бикът от Бронкс - игрален филм

/САЩ, 2016 г./, режисьор Мар-
тин Гиги, в ролите: Уилям Фор-
сайт, Джо Мантеня, Пол Сорви-
но, Наташа Хенстридж и др. (12)

01.00 Ще се видим там горе - игрален
филм /п/ (12)

02.55 Библиотеката /п/
03.25 Олтарите на България
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /

11 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00

часа/

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - ани-
мация, сериал, с. 2, еп. 2

06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 26

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ -

комедийно шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос

Цитиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с.

14, еп. 6
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

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

предаване
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна еми-

сия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с. 4, еп. 4
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4,

еп. 10
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос

Цитиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сери-

ал, с. 8, еп. 9
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 7
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 2, еп. 2
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сери-

ал, с. 14, еп. 6

bTV ACTION

05.15 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп.
8

06.00 Анимационен блок: "Трансфор-
мърс Прайм" - сериал, с. 2, еп.
13 - 16

08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп.
8

09.00 "Господарят на илюзията" - сери-
ал, еп. 2

10.00 "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с. 5, еп. 8

11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп.
11

12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,
еп. 14

13.00 "Всичко за детето ми" - трилър
(тв филм, САЩ, 2019), в ролите:
Криста Алън, Амбър Лин Ашли,
Грейсън Бери, Ниа Пийпълс и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп.
9

16.00 "Господарят на илюзията" - сери-
ал, еп. 3

17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,
еп. 15

18.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Легенди-

те на утрешния ден" - сериал, с.
5, еп. 9

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсни-
ят Джон: Историята на Бети Бро-
дерик" - сериал, еп. 4

21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 4
22.00 Бандата на екшън: "Невъзможно

бягство" - екшън, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Силвестър Ста-
лоун, Арнолд Шварценегер, 50
cent, Винсънт Д`Онофрио, Вини
Джоунс, Сам Нийл, Ейми Райън,
Джеймс Кавийзъл, Катрина Балф
и др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 4
01.15 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 1
02.15 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 5, еп. 9
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 15
04.15 "Господарят на илюзията" - сери-

ал, еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
06.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп.

17, 18

07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сери-
ал, анимация

07.30 "Двама мъже и половина" - сери-
ал, с. 12, еп. 7, 8

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

09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 Премиера: "Редакторът" - коме-

дия (Германия, 2012), в ролите:
Михаел Хербиг, Каролине Хер-
фурт, Сента Бергер, Дитер Хил-
дебранд, Гьотц Джордж, Дагмар
Манцел и др.

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

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

Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 12,

13
19.00 "По средата" - сериал, еп. 7, 8
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 61
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9,

еп. 12
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с. 12, еп. 1, 2
00.00 "Редакторът" - комедия (Герма-

ния, 2012)
02.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос

Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "По средата" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5,

еп. 18, 19
08.00 "Умирай трудно 2" - екшън, три-

лър (САЩ, 1990), в ролите: Брус
Уилис, Бони Бедилиа, Уилям Атър-
тън, Франко Неро, Денис Франц,
Уилям Садлър, Колъм Мийни,
Джон Легуизамо

10.30 "Революция Z" - сериал, еп. 1, 2
12.30 "Героят" - романтичен, драма

(САЩ, 2017), в ролите: Сам Ели-
ът, Лора Препън, Кристен Ритър,
Ник Офърман и др.

14.30 "Империя" - криминален, биогра-
фичен (САЩ, 2016), в ролите:
Даниел Радклиф, Тони Колет,
Трейси Летс, Сам Трамел, Нес-
тор Карбонел, Крис Съливан, Сет
Нумрик

16.45 "Бен се завърна" - драма (САЩ,
2018), в ролите: Джулия Ро-
бъртс, Лукас Хеджис, Кортни
Ванс, Катрин Нютън

19.00 "Небостъргачът" - екшън, трилър
(САЩ, 2018), в ролите: Дуейн
Джонсън, Нев Кембъл, Пабло
Шрайбър, Роланд Мьолер и др.

21.00 "Умирай трудно 3" - екшън, три-
лър (САЩ, 1995), в ролите: Брус
Уилис, Самюъл Джаксън, Джере-
ми Айрънс, Греъм Грийн, Колийн
Кемп, Сам Филипс и др.

23.30 "Среднощен чудак" - фантастика,
мистъри (САЩ, Гърция, 2016), в
ролите: Майкъл Шанън, Джоуел
Еджъртън, Кирстен Дънст, Адам
Драйвър, Джейдън Мартел, Бил
Камп, Сам Шепърд и др.

01.45 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.
1, 2

03.45 "Лунна афера" - екшън, комедия
(Франция, Белгия, 2015), в роли-
те: Рупърт Гринт, Рон Пърлман,
Робърт Шиън, Стивън Кембъл Мур,
Ерик Ламперт, Кевин Бишъп и др.
[14+]
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05.20 "Една жена" - сериал /п/
06.00 "Специален отряд" - сериал, се-

зон 4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен

блок
09.30 "Почти разделени" - с уч. на Пола

Шрам, Рафаел Вогт, Йохен Шроп,
Ангела Рой и др.

11.30 "Бон Апети" - кулинарно преда-
ване

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -

сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал,

сезон 4
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) -

сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" (премиера) - сериал,

сезон 2
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 17
01.20 "Домът, в който си роден, е

твоята съдба" - сериал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.30 "Ти си моята съдба" - сериал /п/
04.40 "Не ме оставяй" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
06.50 "Късметът на твоя страна" - ро-

мантичен филм с уч. на Ванда
Перделвиц, Оливер Франк, Урсе-
ла Мон, Петер Прагер и др.

09.00 "UglyDolls" - анимационен филм
11.00 "Моби Дик" - приключенски филм

с уч. на Уилям Хърт, Итън Хоук,
Доналд Съдърланд и др. I част

13.00 "В кадър"
13.30 "Рокетмен" - биографична драма

с уч. на Тарън Еджъртън, Джейми
Бел, Ричард Мадън, Брайс Далас
Хауърд, Джема Джоунс, Стивън
Макинтош, Том Бенет и др.

16.00 "Да те срещна в Ню Йорк" -
романтичен филм с уч. на Брук
Невин, Кори Севиър, Моли Люис
и др. /п/

18.00 "Моят шпионин" - екшън-коме-
дия с уч. Дейв Баутиста, Кен
Джонг, Кристен Шал и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 8

21.00 "Сватбата на най-добрия ми при-
ятел" - романтична комедия с уч.
на Джулия Робъртс, Камерън Ди-
ас, Дърмът Мълроуни, Рупърт Еве-
рет, М. Емет Уолш, Рейчъл Гри-
фитс и др.

23.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Джони Мнемоник" - екшън с уч.
на Киану Рийвс, Долф Лундгрен,
Дина Майър, Айс Ти, Барбара
Сукова и др.

Тв програма - четвъртък, 11 август 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, 16.45 ч., "Бен се завърна" - драма
(САЩ, 2018), в ролите: Джулия Робъртс, Лукас

Хеджис, Кортни Ванс, Катрин Нютън

Времето
В петък над източните райони ще бъде предим-

но слънчево, с купеста облачност следобeд, но
без валежи; ще духа слаб до умерен североизто-
чен вятър. Над Западна и Централна България
облачността ще е по-често значителна, около и
следобeд купесто-дъждовна. На много места там
ще има краткотрайни валежи, придружени с гръ-
мотевици, възможни са и градушки. Максимални-
те температури ще бъдат от 24-26 в западните ра-
йони, до 32-33 градуса в източните. В събота крат-
котрайни валежи и гръмотевици ще има на много
места из цялата страна, а на отделни места за
кратко ще са интензивни. Вятърът ще е слаб, пре-
димно от север-североизток. Температурите и в
Източна България ще се понижат, в Западна ще
са без съществена промяна.               НИМХ/БТА
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Мюзикълът "Брилянтин",
който се игра в Лондон,
е посветен на Оливия
Нютън-Джон
Актьорският състав на
мюзикъла "Брилянтин", който
се играе на лондонския Уест
енд, посвети спектакъла на
Оливия Нютън-Джон, която
почина на 73-годишна
възраст, предаде ДПА. В
съвместно изявление след
шоуто, артистите споделиха,
че е "огромна чест да
следват стъпките на Оливия
всяка вечер", както и че
всички са вдъхновени от
работата й. Оливия Нютън-
Джон е най-известна с ролята
си на Санди във филма
"Брилянтин" от 1978 г., в
който участва заедно с Джон
Траволта. Известни личности
отдадоха почит на певицата и
актрисата, сред които АББА,
Доли Партън, Кайли Миноуг,
Питър Андре, Джон Траволта.

Актьорът Михаил Мутафов
е новият почетен
гражданин на Варна
Михаил Мутафов е новият
почетен гражданин на Варна,
решиха на своето заседание
общинските съветници в
крайморския град.  Званието
му се присъжда за неговия
принос към театралното
изкуство и за висок
професионализъм. 75-
годишният Мутафов е на
сцената на Варненския
драматичен театър "Стоян
Бъчваров" от 1975 г. Досега
е изиграл повече от 100
роли, има и над 40 участия
в кинопродукции. През
годините е печелил много
награди, сред които "Варна",
"Аскеер", "Златна роза",
"Икар".

Постерната изложба
"Чудотворни икони и свети
мощи на Балканите" ще
бъде представена на 15
август, когато се чества
християнският празник
Успение на Пресвета
Богородица. Експозицията
ще бъде подредена в
Културен център "Тракарт",
съобщава Държавният
културен институт към
Министъра на външните
работи.

Тя е нов визуален
проект, реализиран от екип
изследователи медиевисти
от Центъра за славяно-
византийски проучвания
"Проф. Иван Дуйчев" към
СУ "Св. Климент Охридски"
и се осъществява с финан-
совата подкрепа на Държа-
вен културен институт към
МВнР.

В 24 пана експозицията
показва църкви и манасти-
ри, в които се съхраняват

Антиутопията "?1.618",
дело на аниматора, илюст-
ратор и режисьор Теодор
Ушев, ще излезе премиерно
на 25 ноември, разпростра-
нителите са от  "Синелиб-
ри". Това е първият пълно-
метражен филм на Ушев.
Сюжетът му е вдъхновен от
книгата "Пумпал" на Владис-
лав Тодоров и пренася зри-
телите в мистериозния свят
на биотитаните - нова на-
ция от вечни, биологически
съвършени хора, които се
готвят да напуснат Земята
завинаги, подготвяйки за ми-
сията кораба "Пумпал".

Главните герои Гаргара и
Криптон ще се опитат да
преборят предизвестената
развръзка и да обърнат хо-
да на историята. Те ще ми-
нат през различни изпита-
ния в постоянна надпрева-
ра с времето и под знака на
вечната битка между любов-
та и злото, човешкото и ан-
тичовешкото.ççççç

Íîâèÿò ôèëì íà
Òåîäîð Óøåâ "?1.618"
òðúãâà ïðåìèåðíî
ïðåç åñåíòà

Âàñêî Âàñèëåâ ùå ñâèðè âúâ Âèåíà
Българският цигулар

Васко Василев ще зарадва
своите почитатели с кон-
церт в Sofiasаle във Виена
на 24 септември. Вече се
състоя негов концерт в Ис-
пания, в района на Кантаб-
рия. Той свири с цигулка
"Амати" на възраст около
305 г. От нея в света същес-
твуват десет екземпляра.

Васко Василев е сред
най-големите имена в све-
та на музиката.

Още седемгодишен сви-
ри като солист на Българс-
кия камерен оркестър в За-
ла "България". На 9 запис-

Художникът Николай Яна-
киев подреди изложба жи-
вопис в галерия "Тереза Зи-
ковска" във Варна. Колекци-
ята "Горещници" e заредена
не само със светлината и
топлината на физическия и
духовния свят, а и с неусто-
имата горещина на Жената.

Авторът живее в София
и Париж и по думите на из-
куствоведа проф. Чавдар

Íèêîëàé ßíàêèåâ ñå ïðåäñòàâÿ
ñ "Ãîðåùíèöè" âúâ Âàðíà

чудотворни икони и свети
мощи като скъпоценни
реликви: освен от редица
български манастири са
включени снимки и инфор-
мация от манастира "Вато-
пед" и "Иверския манастир"
- Гърция, Манастир "Студе-
ница" - Сърбия, манастира
"Савина" - Черна гора,
манастира "Св. Йоан
Владимир" край Елбасан -
Албания, Бигорския манас-
тир -  Северна Македония.

Описва историята на
всяка обител, биографията
на всяка чудотворна икона
и обичаите, свързани с
храмовите празници и тези
на светците, чиито мощи
се съхраняват в тях. След
успешното премиерно
представяне на изложбата
в Женева, Венеция, Белг-
рад, Скопие, Берат -
Албания, Минск, Мидранд -
РЮА, тя гостува и в Плов-
див.ççççç

Попов "с право се числи към
най-известните и най-утвър-
дените съвременни българ-
ски художници". Носител е
на многобройни награди, ус-
пешно участва и реализира
свои платна на значими
международни форуми. Из-
вестната картина от цикъла
"Момиче пред огледало" фи-
гурира като възпоменател-
на марка в чест на автора в
каталога за чуждестранно
изкуство "Кой кой е" в Ло-
зана.

Николай Янакиев се изя-
вява в областта на портре-
та, интериора, голото тяло и
абстрактната живопис, пол-
звайки стилистични прийоми
от импресионизма, фовизма,
експресионизма и абстрак-
ционизма. Цветовете му са
експресивно силни, четката
оставя ярки следи.

Èçëîæáà "×óäîòâîðíè
èêîíè è ñâåòè ìîùè
íà Áàëêàíèòå"

Íàêðàòêî

:

ва първата си дългосвире-
ща плоча със Софийската
филхармония. Година по-
късно започва образовани-
ето си в Централното му-
зикално училище към Мос-
ковската консерватория.

Още като тийнейджър
печели големи конкурси за
цигулка - "Жак Тибо" в Па-
риж, "Карл Флеш" в Лондон
и "Паганини" в Генуа, и пре-
сата започва да го нарича
"Супер Паганини".

На 21 г. е "Супер солист"
на Лионската опера във
Франция, а на 24 става най-
младият концертмайстор в

Кралската опера - Лондон.
Днес е артистичен дирек-
тор на солистите в Ковънд
Гардън, на Балтийския нео-

полис оркестър и на "Лау-
реатите" - оркестър от но-
сители на големи междуна-
родни награди.ççççç

Художникът е роден през
1954 г. в град Дупница, за-
вършил е Живопис в Наци-
оналната художествена ака-
демия. Член е на Съюза на
българските художници; на
Международна академия
"Греци - Марино", Италия; на
Асоциацията "Есенен салон",
Франция. Кавалер е на
Международната академия
за съвременно изкуство в
Белгия.

Има над 95 самостоятел-
ни изложби, сред които в
Галерията на Кралския ар-
тистичен кръг на Барсело-
на; Дом "Витгенщайн", Вие-
на; Световния фестивал на
изкуствата в Ерусалим; Му-
зей "Мимара", Загреб; Гале-
рия "Средец", София; Гале-
рия BCI в Лондон и Прага,
както и в Ню Йорк, Мюн-
хен, Париж.

Притежава награда
"Златно перо" - за принос
към българската култура; по-
четен диплом от Междуна-
родна художествена галерия
"Хенри Танас", Торонто; наг-
рада на журито в 6-ата из-
ложба на пластичното изкус-
тво, Шан-сюр-Марн, Фран-
ция. Негови произведения
притежават: Националната
художествена галерия на
България; Галерия "Уфици",
Флоренция; Национална га-
лерия за изящни изкуства в
Ла Валета, Малта; Колекция
на ЮНЕСКО, Бургенланд,
Австрия; Колекция "Лудвиг",
Кьолн, Германия; частни ко-
лекции във Франция, Герма-
ния, Белгия, Италия, Русия,
Гърция, Финландия, Вели-
кобритания, САЩ, Канада,
Австралия, Япония, Австрия
и Испания.ççççç


