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Свободата
на печата
е майка
на всички
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Êèòàé ùå çàùèòàâà öåëèòå
è ïðèíöèïèòå, çàëåãíàëè
â Óñòàâà íà ÎÎÍ

ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ < 8, 9

Â Áúëãàðèÿ èìàìå íå
ãðàæäàíñêî, à ãðàíòîâî
îáùåñòâî

ÏÎÇÈÖÈß < 6Петър ВОЛГИН

Ó÷åíèöè
ÑÂßÒ

Êðèñòèÿí Âàñèëåâ
ñ ìåäàë îò ÅÏ ïî
ãðåáàíå â Ìþíõåí

Председателите на две
комисии в Камарата на
представителите на САЩ
Каролин Малони и Адам
Шиф поискаха спешно
заседание на законода-
телния орган, на което
конгресмените да бъдат
информирани - навредил
ли е Доналд Тръмп на на-
ционалната сигурност, ка-
то е държал секретни до-
кументи в имението си
във Флорида. 11 комплек-
та секретни документи
бяха намерени в имението
на Доналд Тръмп във Фло-
рида при обиските тази
седмица. Четири комплек-
та документи били с гриф
"строго секретно" и екс-
президентът нямал право
да ги изнася от държавни
институции. Още три папки
били с гриф "секретно", а
другите били с "повери-
телно". ФБР разследва
възможно нарушение на
закона за шпионажа от
Тръмп. ç

Ïðîñòî Êèðî,
èëè ëèöåìåðèå,
îáëå÷åíî
âúâ âëàñò

Ñêàíäàëúò ñ Òðúìï
ñòèãíà äî Êîíãðåñà

Кристиян Василев спече-
ли бронзов медал в
дисциплината скиф за
мъже на Европейското
първенство по гребане в
Мюнхен. Българинът
измина дистанцията от
2000 метра за 7:6.37
минути и успя да изпре-
вари в последните метри
европейския шампион от
2021 година и световен
първенец на скиф от
2019 година Оливер
Цайдлер от Германия.
Василев се движеше на
четвърто - пето място
през цялата гонка. 500
метра преди финала
българският състезател
на Хеброс (Пловдив)
започна финална атака,
вдигна темпото до над 42
загребвания в минута и
успя да изпревари в
последните метри брита-
неца Греъм Томас и
фаворита на домакините
Цайдлер. ç

овечеството в хиля-
долетната си исто-
рия се е нагледало
на много лъжепроро-
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Инфлацията надх-
върли ръста на запла-
тите в почти всички сек-
тори на икономиката.
Потребителските цени
са скочили с 10% на го-
дишна база и сме сви-
детели на реално обед-
няване на домакинства-
та. Изводите са в ана-
лиз на Института за па-
зарна икономика. Ин-
дексът на тържищните
цени се повиши през из-
миналата седмица с 1,03
на сто до 2,064 пункта.

ългария да се превърне в разпознаваема
дестинация за културен туризъм с отличи-
телна идентичност. Това е приоритет в ра-
ботата на Министерството на туризма, обя-
ви заместник-министър проф. Мариела Мо-
дева пред standartnews.com.

Като цел проф. Модева фокусира кул-
турните ресурси (изкуство, архитектура, ис-
торическо, културно и кулинарно наследст-
во, литература, музика, творчество и жива
култура на общността с нейния начин на
живот, ценностна система, вярвания и тра-
диции) да бъдат  уважавани, съхранява-
ни, опазвани и управлявани устойчиво.

Ч
ци: царе, политици и ле-
чители, които са обеща-
вали бързо спасение от
несгодите, но са претен-
дирали за власт и пари,
за да излъжат отново... За
жалост, често са получа-
вали доверието на наро-
да, докато не ставало яс-
но, че са банални шарла-
тани и манипулатори.

Дори в днешната гло-
бална и медийна среда
има такива "пророци", а
България не е изключение!
През последната година
това беше нашият "Лъже-
Киро", който в началото бе
"Просто Киро" и се предс-
тавяше като пророк на
Промяната, борбата с ко-
рупцията и евро-атланти-
ческите ценности! Пос-
рещнат като "харвардски
месия", който ще внесе
модерност и справедли-
вост в българската поли-
тика, Кирил Петков се
оказа политическо "сед-
маче", не издържа във
властта дори седем месе-
ца и се провали. Провали
се във всичките си обе-
щания, защото управлени-
ето му беше изтъкано от
лъжи, изречени с ентуси-
азъм, нахалство и самоу-
вереност. Още като слу-
жебен министър, "Лъже-
Киро" каза, че не е ка-
надски гражданин и под-
писа декларация, унижа-
вайки Конституцията и
клетвата пред Родината -
превръщайки я в документ
с невярно съдържание!?
Още тогава нацията тряб-
ваше да прояви здрав ра-
зум и да отхвърли "хар-
вардския опиум за наро-
да" - представен като спа-
сение за България, който
ще преодолее порочния и
корумпиран модел на ГЕРБ,
но както се казва: "на-
деждата умира последна!".

Всъщност тази надеж-
да - и на президент, и на
избиратели, избра ПП за
първа политическа сила, с
фантасмагорията, че "ще
се постигнат леви цели,
чрез дясна политика"!? Да,
това беше странна фор-
мула в днешния олигархич-
но-грабителски свят, но хо-
рата се хванаха като удав-
ник за сламка и повярва-
ха в Спасителя, който ста-
на мандатоносител и ми-
нистър-председател на ре-
публиката.

Но нищо подобно не се
случи, защото при управ-
лението на "Просто Киро"
парите за социални поли-
тики бяха изядени от ре-
кордната инфлация, достиг-
нала 25-годишен връх.

Íàðîäúò íè âñå ïî-áåäåí

ще опознават
националните ни
светини

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

< 2

годишна база през вто-
рото тримесечие, като
поскъпват със 153,5%
спрямо същия период
на миналата година, от-
чита НСИ. Всичко то-
ва води по драстично
поскъпване на агроп-
родуктите. Само за вто-
рото тримесечие на
2022 г. индексът на це-
ните на производител
в селското стопанство
се е повишил с 37,5%
спрямо година по-рано.
Статистиката констати-

До началото на август
ИТЦ повече от месец
практически не се про-
меняше, като се движе-
ше в границите 2,029 -
2,039 пункта. Базовото
ниво на индекса - 1,000
пункта - е от 2005 г. А
все по-скъпите сирене,
олио и кашкавал стават
лукс за обикновените
хора.

Цените на минерал-
ните торове в България
също отбелязаха рекорд
в повишението си на

Ïîòðåáèòåëñêèòå
öåíè ñà ñêî÷èëè
ñ 10 ïðîöåíòà
íà ãîäèøíà áàçà,
à èíôëàöèÿòà
èçïðåâàðè ðúñòà
íà çàïëàòèòå
ра, че цените на про-
дукцията от растение-
въдство за една година
се увеличили с 46,4%,
а на продукцията от
животновъдството - с
26,9%. < 5

Äúðæàâàòà ðàçðàáîòâà Ïëàí
çà ðàçâèòèå íà êóëòóðíèÿ
òóðèçúì, îáÿâè çàìåñòíèê-
ìèíèñòúðúò íà òóðèçìà
ïðîô. Ìàðèåëà Ìîäåâà
Това ще бъде осъществено съвместно с мес-
тните общности, създавайки социални, еко-
логични и икономически ползи за всички
заинтересовани страни. Тази визия е зало-
жена в разработения План за развитие на
културния туризъм, обяви проф. Модева.

Повишаване на разпознаваемостта и
информираността за България като дести-
нация за културен туризъм ще е сред прио-
ритетите в Плана.

Тя допълни, че се подготвя нова прог-
рама за лято 2023 г. специално за ученици,
които ще могат да посещават национални-
те забележителности организирано. ç
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Министърът
на отбраната

Димитър Стоянов
участва вчера в

тържествената церемо-
ния по присвояване
на първо офицерско
звание на "Випуск

2022 Полковник Борис
Дрангов" на Висшето

военноморско училище
"Н. Й. Вапцаров"

във Варна, съобщиха
от пресцентъра на МО.

"Вие встъпвате
в редовете на ВМС

под знака и името на
патрона на този випуск

полковник Борис
Дрангов. Следвайте

заветите му на военен
теоретик, вдъхновяващ

командир, лидер и
педагог", пожела им
министър Стоянов.

Снимка Министерство
на отбраната
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Âèöåïðåçèäåíòúò:

Î÷àêâà íè òåæêà çèìà

Тежка зима чака Бълга-
рия, заяви вицепрезиден-
тът Илияна Йотова. Тя
разкритикува предишните
управляващи за политика-
та в сферата на енергети-
ката. Според нея изходът
от ситуацията със скъпия
природен газ трябва да се
търси на общоевропейски
ниво, коментира вицепре-
зидентът Илияна Йотова:

"Моето категорично
мнение е да се търсят
общи решения на ниво
Европейски съюз и Бълга-
рия може да бъде един
много сериозен глас в
това отношение.

Що се отнася за възс-
тановяване на разговорите
с "Газпром", защото дого-
ворът не е приключил все
още, тези, които в момен-
та настояват час по-скоро
да се възобновят тези
разговори, можеха да го
направят още март месец.

Госпожа Нинова, която
от два дни призовава,
тогава беше вицепремиер
и можеше да настоява в
рамките на тогавашния
Министерски съвет това
да не се случва.

След изтичането на
договора България трябва
да се замисли действител-
но за дългосрочни догово-

ри, а не с един-два танке-
ра, които ги търсим по
моретата.

Аз чух последното
заявление на бившия
министър-председател
господин Кирил Петков, че
този газ е няколко пъти
по-евтин, отколкото е бил
досега или колкото е
европейскеят, само че
никога от него не чух
каква е тази цена".ç

Oт стр. 1
"Лъже-Киро" твърдеше, че инфла-
цията е привнесена отвън, но се
оказа, че българската е най-висо-
ката в целия ЕС, а всички знаем,
че сме най-бедната европейска
страна, с най-ниски доходи и 800
хил. работещи бедни... Храните,
горивата, токът, парното, водата
растат от ден на ден, на прага
сме на "Петковата зима", която ще
е много по-страшна от "Лукано-
вата" или "Виденовата"...

Правителството "Петков" лъ-
жеше, че ще води политика на
нулева толерантност към мафия-
та и корупцията! Но не проведе
нито една реформа, която да раз-
гради модела "ГЕРБ", да изсветли
порочните отношения между дър-
жава и капитал, да изобличи кон-
кретните виновници. Под лозунга
"борба с корупцията" бе аресту-
ван експремиерът Борисов, бе
скъсан договорът със "златния
гьол" на ГКПП "Капитан Андрее-
во", но шумните акции катастро-
фираха в съда не защото няма
корупция, а защото бяха скалъ-
пени по поръчка, без доказател-
ства и правна обосновка.

Най-гротескно бе размахва-
нето на "доказателства" срещу
олигархията от Лена Бориславо-
ва, която препечатваше статии
от сайтове и социални мрежи, а
в същото време четворната коа-
лиция създаваше "обосновани
предположения" за корупция, шу-
робаджанащина, задкулисие и
зависимости... Може да е дреб-
наво да питаме защо правител-
ствени самолети бяха ползвани
за лични воаяжи или защо на
високоплатени постове в адми-
нистрацията попаднаха съпруги
и кадри от четворната коалиция?
Но сме убедени, че тепърва ще
разбираме за много по-сериоз-
ни сделки, свързани с търговия-
та с оръжия за Украйна или за
газовата далавера, която е на
път да стане една от аферите на
века и иде реч за милиарди пла-
тени от българския данъкопла-
тец. Защото, ако спирането на
руския газ заради плащането в
рубли (прието от сериозните ев-
ропейски държави) изглеждаше
като слугинаж към Големия  US
брат, то днес е ясно, че "Лъже-
Киро и ко" са постигнали "2 в 1"!
Не само се "сложиха" като сате-
лит на САЩ, но изработиха пос-
редническа схема в търговия с
газ, който по признанията на бив-
шия премиер е… руски. Лицеме-
рие, облечено във власт! Явно
"лошият" руски газ е "добър", ко-
гато се внася от посредници сре-
щу огромни комисиони. Експер-
тите твърдят, че  "Булгаргаз" вече
е загубил над 500 млн. лв., а дър-
жавата би могла да загуби над 1
млрд. от неустойки по договора
с "Газпром". И докато прослову-
тите 7 кораба (които са само 3)
са с цена 180 евро на мегават-
час, то газът от "Газпром" щеше
да е 130 евро! Сърбия и Унгария
сключиха дългосрочни договори
с Русия за 49 и 65 евро!? Кой не
разбра колко ни струват лъжите
на "Петков и ко", които  лъжеха,
че ще получаваме четири пъти
по-евтин газ от САЩ!?

Великият Ейбрахам Линкълн
е казал: "Можеш да излъжеш
един човек завинаги и един на-
род за кратко, но никога цял
народ завинаги!". Дано днес
българският народ да бъде мъ-
дър и не позволи на "Лъже-Ки-
ро и ко" да припарят до власт-
та, да избере национално от-
говорни и социално ориенти-
рани народни представители на
2 октомври т. г.!

Ïðîñòî Êèðî, èëè
ëèöåìåðèå, îáëå÷åíî
âúâ âëàñò

Това да няма газ е огромен
проблем и приоритет. Създадох-
ме Щаба, за да решаваме проб-
лемите един по един. Приоритет
е интерконекторът с Гърция да
заработи. Надявам се много бър-
зо да има документи. Това заяви
говорителят на служебното пра-
вителство Антон Кутев в ефира
на Би Ти Ви.

По думите му са поискали
данни от работодателите у нас,
които работят на газ, за да се
търсят начини за покриването на
нуждите им.

"Стремим се всичко, което
има до момента, да бъде потвър-
дено. Обявяваме търг до края на
годината, за да търсим най-доб-
рата цена. Не сме се отказали
от танкерите с втечнен газ. Ока-
за се, че в "Булгаргаз" има ог-
ромна финансова дупка", каза Ку-
тев.

Ще се използват всички ме-
ханизми, категоричен бе той.

Êóòåâ: Íÿìà ðåâàíøèçúì, íå âëèçàìå
â ïîëèòè÷åñêè áèòêè

Ãîñïîæà Íèíîâà ìîæåøå äà
äåéñòâà çà ïîäíîâÿâàíå
ðàçãîâîðèòå ñ "Ãàçïðîì" â
êà÷åñòâîòî ñè íà âèöåïðåìèåð
è èêîíîìè÷åñêè ìèíèñòúð,
ñìÿòà Èëèÿíà Éîòîâà

Кутев заяви още, че до мо-
мента нито една молекула газ не
е преминала в посока България
по гръцката връзка.

"Това, че газовата връзка с
Гърция ще заработи в началото
на октомври, е прекрасно, но тя
трябваше да заработи през ав-
густ. Предишното правителство
още през април знаеше, че има
война в Украйна и че газовите
доставки са застрашени.

Направихме всички усилия да
обявим търг за доставките до
края на годината на втечнен газ",
каза още говорителят на прави-
телството.

Кутев каза, че са изпратили
искане за удължаване за срока
за офертата за американските
танкери за втечнен газ.

"Решение за "Газпром" ще
вземем, след като сложим на ма-
сата всички възможни варианти
и искаме да въвлечем в него и
работодателите, и синдикатите.

Ще дадем варианти. Ще вземем
това решение заедно с гражда-
ните.

Надявам се ограничения в
потреблението да не бъдат на-
лагани отвъд това, което ЕК ве-
че е предложила като вариант.
Компенсациите са задължител-
ни. Безспорно трябва да се под-
помогнат предприятията, но и
групи в обществото, които тряб-
ва да бъдат подпомогнати. В
рамките на този бюджет ще
направим всичко възможно да
подпомогнем най-слабите сло-
еве от населението и бизнеса,
каза Кутев.

Не усещаме и не очакваме
подкрепа от другите политичес-
ки формации, категоричен е Ку-
тев и допълни, че те няма да вля-
зат в политическата битка. Ние
ще подготвим изборите. Нямаме
политическа партия и ще се стре-
мим да се максимално безцвет-
ни, каза Антон Кутев.ç

Вицепрезидентът Йотова огласи един факт, който
се знаеше, но никой не искаше публично да го
потвърди - Кирил Петков беше обещал на Брюк-
сел да пусне Северна Македония в ЕС, газейки
националния интерес.

Кирил Петков е обещал пред европейските пар-
тньори на България безпрепятствено пускане на
Република Северна Македония в ЕС. Разкритието,
за което Петков отричаше до последно, направи
вицепрезидентът Илияна Йотова пред БНТ.

"Една позиция, която ни беше изключително
важна, защото ние нямахме на своя страна евро-
пейските си партньори.

Имахме една голяма доза неразбиране, имах-
ме много пропуснати месеци, за да обясним бъл-
гарската позиция, и в този първи момент не само
че не ги е критикувал, президентът подаде ръка на
новото правителство, за да може при първото си
посещение Кирил Петков да отиде със силната
българска позиция в РСМ - това не е ли помощ?!

Ïåòêîâ å îáåùàë â Áðþêñåë
äà ìàõíå âåòîòî ñðåùó Ñêîïèå

Още тогава той (Петков) беше обещал на на-
шите европейски партньори бърза и безпрепятс-
твена позиция на България за приемането на на-
шата западна съседка въпреки националния инте-
рес на страната и съвсем отговорно мога да го
заявя", разкри Йотова.

Тя припомни за продължилия повече от 5 ча-
са Консултативен съвет при президента Румен Ра-
дев, където е била препотвърдена българската по-
зиция за присъединяването на РСМ към ЕС.

Според нея Кирил Петков сега си търси аргу-
менти защо е паднало неговото правителство.

"Като че ли за тези 7 месеца този темп не се
оправда. Още в първите месеци правителството
сякаш тръгна в една друга посока да предрешава
нещата, да няма достатъчно обществена диску-
сия, да няма съобразяване с желанията на хора-
та, получи се и много бързо конфликт между ин-
ституциите и всичко това естествено доведе до
тези резерви", коментира Йотова.
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Òàñêî Åðìåíêîâ, ÁÑÏ: Áúëãàðèÿ ÷àñ ïî-ñêîðî
äà óðåäè îòíîøåíèÿòà ñè ñ "Ãàçïðîì"

"Ако ние продължавах-
ме да получаваме газ от
"Газпром", щяхме да пла-
щаме 130 евро на мегават-
час, а не 152. В момента
втечненият газ е около 185
евро на мегаватчас, а на
борсата е над 210. И още
едно число, което е много
показателно - Унгария въз
основа на дългосрочния
си договор с "Газпром"
получава газа за малко
над 50 евро на мегават-
час." Това заяви членът на
Изпълнителното бюро на
БСП и енергиен експерт
Таско Ерменков в преда-
ването "Опорни хора" на
Bulgaria ON AIR.

"Когато политизираме
нещата с газа, а не се
водим от икономическия
интерес на държавата -
нещата винаги се обърк-
ват. Другият парадокс е,
че вкарваме руски газ,
само че плащаме на
посредници", добави той.

Ерменков призова
служебното правителство
да ускори своите действия
по отношение на "Газпром"
и да не ги слага на пос-
ледно място. "Ние нямаме
много голям избор по
отношение доставките на

Âòå÷íåíè ãàç ïëàùàìå ïî 185 åâðî íà ìåãàâàò÷àñ,
ðóñêîòî ñèíüî ãîðèâî áè áèëî 130 åâðî, Óíãàðèÿ ñ
äúëãîñðî÷íèÿ äîãîâîð ñ Ìîñêâà ïúê äàâà ñàìî 50 åâðî

Àìåðèêàíöèòå äúðæàò ñâåòà â ìúðòâà õâàòêà. Çàñåãà!
гинализира от медии, които също
са под американски контрол.

Грантовите анализатори си
знаят работата и си изкарват хо-
норарите съвестно. Хватката е
мъртва. Няма измъкване. Досега.

Когато САЩ загубят чувстви-
телно своите предишни позиции
в света, то тогава ще се появи
светлина в тунела. Но не от нас-
рещния влак.

Áîÿí Áîÿí Áîÿí Áîÿí Áîÿí ×ÓÊÎÂ×ÓÊÎÂ×ÓÊÎÂ×ÓÊÎÂ×ÓÊÎÂ

От Фейсбук

та власт, се маргинализират и ком-
прометират медийно.

Те нямат потенциал да проме-
нят евро-атлантическия вектор във
външната политика на страната.
С времето, както показва практи-
ката, маргинализираните изтичат
в канализацията.

Всеки, който има някакъв шанс
да попадне в законодателната или
изпълнителната власт и е читав,
то още на подстъпите към нея се
облива с медийна помия и се мар-

газ. Трябва да решим дали
ще купуваме газ на спото-
ви цени и ще плащаме

Американците постигнаха ог-
ромен успех, когато бяха безс-
порен глобален лидер в света.
Успяха масово да пласират в уп-
равлението на много държави по
света елити, които не свързват
своето благосъстояние с това на
народите, които управляват.

Обучиха и пласираха свои хо-
ра във всички партии от целия
политически сектор.

Електоратът гласува, естест-
вено, "за нашите". На изборите

:
Íà òîçè äåí

Събития
” 718 г. - Арабите свалят

обсадата на Константинопол.
” 1002 г. - Българската ар-

мия под командването на цар
Самуил превзема Адрианопол
(Одрин).
” 1248 г. - Започва стро-

ителството на Кьолнската ка-
тедрала, предназначена да
съхранява мощите на Трима-
та влъхви.
” 1534 г. - Създаден е ор-

денът "Общество на Исус"
(йезуити) от Игнаций Лойола
и няколко негови съмишле-
ници в Париж.
” 1914 г. - В действие е

пуснат Панамският канал,
който е открит официално 6
години по-късно.
” 1945 г. - Втора светов-

на война: японският импера-
тор Хирохито обявява безус-
ловната капитулация на Япо-
ния.
” 1969 г. - В Бетъл, щата

Ню Йорк, започва легендар-
ният фестивал за музика и
изкуства Удсток, на който се
събират 800 000 души.
” 1981 г. - Започва вто-

рата международна асамблея
"Знаме на мира - София".
Родени
” 1769 г. - Наполеон Бо-

напарт, френски генерал и
монарх
” 1771 г. - Уолтър Скот,

шотландски романист
” 1867 г. - Георги Кирков,

български публицист и писа-
тел
” 1901 г. - Георги Пирин-

ски-старши, български поли-
тик, деец на славянското дви-
жение в САЩ и дългогодишен
председател на Националния
комитет за защита на мира и
депутат в българския парла-
мент
” 1909 г. - Пеко Таков,

български антифашист и по-
литик, дългогодишен предсе-
дател на ЦКС, министър на
търговията, зам.-председател
на Държавния съвет, член на
Политбюро на ЦК на БКП.
” 1937 г. - Константин Ко-

сев, български историк, ака-
демик, избиран за вицепре-
миер и министър на народ-
ната просвета, зам.-предсе-
дател на БАН
” 1944 г. - Силви Вартан,

френска певица
” 1972 г. - Бен Афлек, аме-

рикански актьор, сценарист
и продуцент
Починали
” 423 г. - Хонорий, римс-

ки император
” 1935 г. - Пол Синяк,

френски художник
” 1990 г. - Виктор Цой, съ-

ветски рок-певец

безумни пари, или ще
седнем най-накрая, както
индустрията и всеки
нормален човек иска, да
потърсим там, където газът
е най-евтин", посочи
социалистът.

"Първото нещо, което
трябва да направим, е да
си уредим отношенията с
"Газпром", защото, продъл-
жавайки с тази политика,
има риск в края на годи-
ната да получим фактура
за газ, който не сме
потребили. Има начин, по
който трябва да се съоб-
разяваме както с интере-
сите на "Булгаргаз", така и
с тези на "Газпром" като
руска фирма. Това, което
е много важно, че в
момента по договора,
освен формата на плаща-
не, нищо друго не се
променя - нито стойност,
нито количества", обобщи
Таско Ерменков ситуация-
та с доставките на синьо
гориво у нас.

"Можем да похвалим

се надпреварват "коне", които
всички играят за САЩ. Да спе-
чели този, който е най-добър и
демократичен!

Ако има някаква опасност да
не излезе пасиансът, то машин-
ното гласуване ще обере непра-
вилния луфт. С машинното гласу-
ване няма изненади. Съгласно те-
орията съвсем съзнателно се до-
пускат до 7 - 9% "неамерикански
коне", които, след като влязат в
парламента или в изпълнителна-

ÏðèÇÅÌßâàíå

предишното правителство
за социалната политика и
тук никой не може нищо
да каже срещу увеличени-
ето на пенсиите, доходите,
помощите за младите
семейства, безплатните
детски градини и още
много други. Ако хората
гласуват за политики, то
ще се окаже, че Българс-
ката социалистическа
партия има много по-голям
потенциал от това, което
социолозите ни дават",
категоричен бе членът на
ръководството на БСП за
мерките в интерес на
хората, които редовното
правителство е реализира-
ло, благодарение на
социалистическата партия.

"Призовавам всеки
един от българските леви
хора, които смятат, че е
крайно време България да
има социално управление
- да гласуват за политика-
та, която сме декларирали,
че провеждаме", завърши
Таско Ерменков.ç

Български стопански и кооперативен деятел,
общественик, учен аграрикономист, спортен дея-
тел. Като верен комунист и социалист идеалист,
той отдаде силите, знанията и енергията си за
благото на България и добруването на хората.

Работил като председател на ТКЗС в родно-
то си село Мъдрец, Старозагорско, като първи
секретар на Окръжния комитет на Комсомола в
Стара Загора и като завеждащ отдели "Селска
младеж" и "Организационен" на ЦК на ДКМС,
завършил аспирантура в Москва, заемал отго-
ворни длъжности в Централния комитет на БКП,
дългогодишен заместник-председател на Цент-
ралния кооперативен съюз, работил е и в "Со-
фия прес", и в банковата система. Като пенси-
онер бе активен член на Клуб "Единство" към

In memoriam

Äà ñè ñïîìíèì çà Ñòåôàí Æåëåâ
Навършиха се 40 дни от кончината на Стефан Желев

(1934 - 2022 г.)
БСП - "Оборище".

Той бе един от ветераните на кооперативното
движение, за когото кооперативната идея бе не-
що свято. В течение на над шест десетилетия бе
верен читател на в. "За кооперативно земеде-
лие", "Кооперативно село" и ЗЕМЯ.

За семейството, близките, приятелите и съ-
мишлениците Стефан Желев бе пример за доб-
рота, човечност, морал и идеализъм.

Спомена за него ще пазим винаги!
Поклон пред светлата му памет!

***
Панихидата във връзка с 40 дни

от смъртта на Стефан Желев ще се
състои днес от 12.00 часа

в храм "Свети Седмочисленици"
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Çåìåäåëèåòî è åíåðãåòèêàòà -
æåðòâèòå íà ñóøàòà â Åâðîïà

Близо половината стра-
ни от ЕС страдат от сушата,
която затруднява селското
стопанство, производството
на енергия и водоснабдява-
нето, потвърди наскоро Съв-
местният изследователски
център (JRC) на Европейс-
ката комисия. Повсеместна-
та и постоянна липса на ва-
лежи в съчетание с вълни
от жеги засягат повечето ев-
ропейски страни, където су-
шата става все по-рискова,
посочва БТА в анализ. По
последни данни на Европей-
ската обсерватория за су-
шата (ЕОС - EDO) през де-
сетте дни преди 20 юли око-
ло 45 процента от терито-
рията на ЕС е в била в със-
тояние на "тревога" - втора-
та от трите категории за
опасна суша. В същото вре-
ме 15 процента от терито-
риите са преминали в най-
тежката категория, което оз-
начава не само, че земите
изсъхват след слаби вале-
жи, но и че растенията и
културите също са засегна-
ти.

Прогнозите за сухо вре-
ме през август и септември
засилват безпокойствата за
и без това критичната ситу-
ация. Ако те се потвърдят,
сушата ще се засили още
повече и ще има последст-
вия както за селското сто-
панство, така и за енерге-
тиката и водоснабдяването,
предупреждава ЕОС.

Повсеместен стрес при
растенията е засегнал ита-
лианските низини, голяма
част от Франция, централ-
ните райони на Германия,
Източна Унгария, Португа-
лия и Северна Испания, по-
сочва ЕОС, в момент кога-
то европейците са изправе-
ни пред по-високи цени на
храните заради войната в
Украйна.

Най-жестоката суша в ис-
торията на Франция остави
цели села без питейна во-
да, фермерите предупреж-
дават за опасност от недос-
тиг на мляко през зимата, а
реколтите се очаква да бъ-
дат с 18,5 на сто по-малки
от миналогодишните.

Земеделците в Тоскана,
сърцето на италианското ви-
нарство и производство на
зехтин, се борят с всички
сили да спасят каквото мо-
гат от тазгодишната рекол-
та. Тежката суша в Италия е

причинила спад на добиви-
те с до 45 на сто, съобщи
АНСА, като се позовава на
асоциацията на селскосто-
панските производители
Coldiretti. Производството на
царевица и фураж за живо-
тински храни е намаляло с
45 на сто, а добивите на
ориз и пшеница - с 30 на
сто. Добивите на плодове са
намалели с 15 процента, а
една пета от култивираните
миди са умрели поради лип-
сата на вода в делтата на
река По. Производството на
мляко е намаляло с 20 на
сто поради стреса на кра-
вите от екстремните горещи-
ни.

Професор Дейвид Хил,
бивш вицепрезидент на кон-
султантската организация
към британското правител-
ство Natural England, заяви
пред Sky News, че интензив-
ното земеделие е задълбо-
чило сушите, тъй като е на-
маляла способността на
почвите да задържат вода-
та. По думите му, големите
ферми са много по-малко ус-
тойчиви на промени в окол-
ната среда отколкото мозай-
ка от различни видове сто-
панства.

Руската инвазия в Украй-

Ïîâñåìåñòíàòà è ïîñòîÿííà
ëèïñà íà âàëåæè â ñú÷åòàíèå ñ
âúëíè îò æåãè çàñÿãàò
ïîâå÷åòî åâðîïåéñêè ñòðàíè,
êúäåòî ñóõîòî âðåìå ñòàâà
âñå ïî-ðèñêîâî

на и нарушените газови дос-
тавки за Европа засилиха
рязкото поскъпване на енер-
гията и накараха страните
от ЕС да потърсят местни
енергийни източници. Но
ниското ниво на реките и
покачването на температу-
рите на водата пречат на
производството на електри-
чество чрез ВЕЦ в някои ре-
гиони.

Недостигът на вода на-
мали производството на
водноелектрическите цент-
рали в Италия, тъй като
енергийният потенциал на
водните резервоари е напо-
ловина от равнището през
миналата година. Нивото на
водите във водноелектри-
ческите резервоари се е по-
нижило в девет страни, сред
които Сърбия, Черна гора,
Норвегия, Румъния и Бълга-
рия, по данни на Съвмест-
ния изследователски център
към Европейската комисия.

В България има достатъч-
но вода за питейни нужди и
напояване, според Минис-
терството на околната сре-
да и водите (МОСВ). У нас

в 52-рата комплексни и зна-
чими язовира има достатъч-
но вода, за да се гаранти-
рат основните потребности
за питейни нужди и напоя-
ване въпреки продължител-
ната суша в някои райони,
сочат данните на МОСВ, съ-
общиха за БТА от пресцен-
търа на ведомството. Разме-
рът от наличните в тях зави-
рени обеми е 4,68 млрд. куб.
м, което представлява 71 на
сто от сумата на общите им
обеми. В същото време за-
губите в страната по водоп-
реносната мрежа са средно
около 60 процента.

В Испания обемите на
водните запаси в резервоа-
рите са с 31 процента под
десетгодишното средно рав-
нище. В Португалия водное-
лектрическата енергия, съх-
ранявана във водните резер-
воари, е наполовина по-мал-
ка в сравнение с последни-
те седем години.

Във Франция енергийна-
та компания EDF беше при-
нудена да намали производ-
ството на електричество в
три атомни централи зара-

ди високата температура на
водите на реките Рона и Га-
рона. "Всяка атомна центра-
ла е разположена край из-
точник на вода (река или мо-
ре), за да могат да се ох-
лаждат различните вериги",
припомни групата в комюни-
ке от 10 юни. При охлажда-
нето централите ползват во-
да от реките, след което я
връщат обратно, но с 2 гра-
дуса по-топла.

От няколко години някои
селскостопански производи-
тели взимат мерки, за да се
справят със сушата, като от-
глеждат насаждения, които
не се нуждаят от много вода
или като прибягват към дру-
ги системи за напояване, съ-
общи радио Franceinfo. За за-
държането на влагата в поч-
вата те използват черен бре-
зент и мулч, който пречи на
изпаряването. Капковото на-
появане позволява да се из-
ползва дневно по половин
литър вода на корен. Когато
това не е достатъчно, се из-
ползва система на полива-
не чрез пулверизация. Така
могат да се спестят до 70
процента от водата, обясня-
ва производителят на зелен-
чуци Пиер Бо. А неговият ко-
лега Венсан Комо е напра-
вил по-радикален избор: от-
казал се е от царевицата и
вместо нея отглежда киноа.
Тази култура не се нуждае
от толкова много вода, така
че се спестяват 1000 кубични
метра на хектар, използват
се по-малко пестициди и по-
малко работна ръка.

Единствените печеливши
от сушата изглежда са про-
изводителите на морска сол
в западната френска област
Геранд, които очакват рекор-
дно производство, съобщи
Ройтерс. Температурите от 40
градуса по Целзий ускоряват
изпаряването на морската
вода при липса на дъждове.
Солта от Геранд е прочута в
цял свят със своето "Цвете
на солта" (Fleur de Sel) - тън-
кия слой кристали, които се
образуват на повърхността на
солниците - и е смятана за
възможно най-фината сол на
пазара. В САЩ се продава
за над 100 долара за килог-
рам. През последните годи-
ни средният добив от един
кристализационен басейн е
бил около 1,3 тона, но сега
производството вече дости-
га над 2,5 тона на басейн,
уточнява Франсоа Дюран, не-
зависим производител на сол
в района.ç

Нивата на водите във всички реки у нас са по-
ниски заради сухото време това лято. Информа-
цията е на хидролозите, според които по-малките
реки на много места са почти пресъхнали в гор-
ните си течения. Според доклад на ООН се очаква
половин България да бъде засегната от сериозни
засушавания през следващите години.

Това лято е сравнително сухо, казват метео-
ролозите. Крайната преценка ще е ясна след като
свършат летните месеци. В България подобно на
голяма част от Централна и Западна Европа има
сериозни индикации за суша. През изминалия юли
в по-голямата част от страната валежите са били

ÎÎÍ: Ïîëîâèí Áúëãàðèÿ ìîæå äà áúäå çàñåãíàòà
îò ñåðèîçíè çàñóøàâàíèÿ ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè

под средна норма за месеца, изчислена за пос-
ледните 10 години. Най-големи засушавания има в
цялата Дунавска равнина, в по-голямата част от
Горнотракийската низина и особено в централните
части на Източна България. През юли в тези райо-
ни валежите са били най-малко и са достигнали
едва 20 на сто от валежната норма за месеца.",
казва доц. Христо Червенков от секция "Климато-
логия" - НИМХ.

Близо половината страни от Евросъюза страдат
от суша, която затруднява селското стопанство, про-
изводството на енергия и водоснабдяването, сочат
данни на изследователския център на Европейската
комисия. А прогнозата на международните експерти
е, че глобалното затопляне и измененията в клима-
та през следващите години ще доведат до все по -
интензивни и по-продължителни засушавания.

Според доклад на ООН през следващите години
България ще е сред най-засегнатите от засушава-
ния страни в света. В по-дългосрочен план, експер-
тите предупреждават, че сушата ще засегне повече
хора отколкото която и да е пандемия. С други ду-
ми, тя ще се превърне в следваща пандемия като,
за съжаление, за нея няма да има ваксина, която да
я излекува. Според доклада заради задаващата се
суша все по-голяма част от хората ще живеят в
стрес, тъй като в определени периоди търсенето на
вода далеч ще надвишава предлагането.
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 Ръстът на заплатите не
успява да надхвърли инфла-
цията през второто тримесе-
чие, показва анализ на Инс-
титута за пазарна икономи-
ка. Според института сред-
ният ръст на заплатите на
годишна база през май и
юни е по-бавен от този на
потребителските цени, а още
през април го надхвърля с
едва 0,5 пункта. Ръстът на це-
ните надхвърля този на сред-
ната брутна заплата с 4 пун-
кта през май и с 3,2 през
юни 2022 г. Това би могло и
да се тълкува като забърз-
ване на темпа на заплатите
в отговор на високата инф-
лация, но дали има трайна
тенденция в тази посока ще
стане ясно едва след публи-
куването на данните за тре-
тото тримесечие.

Сред отделните отрасли
на българската икономика
единствено търговията и ад-
министративните и спомага-
телните дейности демонстри-

рат по-бърз ръст на заплати-
те в сравнение с инфлация-
та и през трите месеца, а част
от останалите икономически
дейности - добив, култура и
спорт, хотели и ресторанти -
са успели да надхвърлят ръс-
та на цените през май, но не
и през останалите два месе-
ца. Повод за притеснение е
фактът, че секторът, в който
заплатите най-бързо губят
своята покупателна способ-
ност през второто тримесе-
чие, е този на здравеопаз-
ването, който и досега беше
изправен пред сериозни кад-
рови проблеми под натиска
на външни пазари на труда.
Значителен спад има и в сек-
тор държавно управление и
при комуналните услуги, по-
сочват от Института за па-
зарна икономика.

Сходна динамика се наб-
людава и при сравнението
между динамиката на потре-
бителските цени и заплати-
те на регионално ниво. Са-

мо в една от областите в
България заплатите растат
по-бързо от инфлацията - Со-
фия (област), при това раз-
ликата е под 1 пр.п. през май
и юни. Относително добре се
представят и Плевен и Габ-
рово. Същевременно в об-
ластите, където има най-зна-
чително забавяне на ръста
на заплатите спрямо инфла-
цията - Кърджали, Разград,
Ловеч, изоставането надх-
върля 10 пункта през юни,
съобщава БНТ.

Данните за заплатите за
второто тримесечие дават
единствено първоначален
поглед към реакцията на бъл-
гарския пазар на труда и ра-
ботодателите на рязката про-
мяна в икономическите ус-
ловия след началото на кон-
фликта в Украйна и рязкото
повишаване на потребител-

Индексът на тържищните цени (ИТЦ),
който отразява цените на хранителни-
те стоки на едро в България, се пови-
ши през изминалата седмица с 1,03 на
сто до 2,064 пункта. До началото на
август ИТЦ повече от месец практи-
чески не се променяше, като се дви-
жеше в границите 2,029 - 2,039 пункта.
От две седмици обаче цените се пови-
шават, отчита Държавната комисия по
стоковите борси и тържищата
(ДКСБТ).Базовото ниво на индекса -
1,000 пункта - е от 2005 г.

Оранжерийните домати поевтиняват
с 6,0 на сто до 2,37 лева за килограм,
а цената на оранжерийните крастави-
ци скача с 9 на сто до 2,30 лева за
килограм. Картофите поскъпват с 4 сто-
тинки и се продават по 1,10 лева за
килограм. Цената на морковите пада
със 7 стотинки до 1,13 лева за килог-

Âñå ïî-ñêúïî ñèðåíå, îëèî, êàøêàâàë

Председателят на управител-
ния съвет на Българската сто-
панска камара (БСК) и предсе-
дател на АОБР за 2022 г., по по-
ръчение на АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ, изпрати писмо до прези-
дента и министър-председателя,
в което настоява Министерски-
ят съвет и кризисният щаб да
преустановят ситуацията, която
организацията определя като "ха-
ос", и да започнат да вземат на-
ционално отговорни решения,
съобщиха от пресцентъра на Ка-
марата. "Булгаргаз" обявява търг
с начална цена от 380 лв./MWh!
Индустрията, топлофикациите и
домакинствата изнемогват пос-
ред лято при цени от порядъка
на 300 лв., а "Булгаргаз" купува
за септември на 380 лева. Таки-
ва цени не могат да се компен-
сират от по-евтиния азерски газ.
Тези цени ще затрият българс-
кото производство, ще доведат
до фалит топлофикациите и ще
оставят българите на тъмно, сту-
дено и без работа на прага на
зимата", се изтъква в писмото
на работодателите. Според тях,
ако вземахме заявените количес-
тва от "Газпром експорт", при
настоящите цени на холандския
газов хъб TTF (206-207 EUR/
MWh), цената им за септември
би била от порядъка на 131 USD/
MWh или под 250 лв./MWh.
Вместо това, ние търсим газ не-
известно откъде на цени 1,5 пъ-
ти по-високи, посочва бизнесът.

Според Асоциацията подоб-
ни действия са безотговорни към
националния интерес, обричат
българските производства - от
малката хлебопекарна до знако-
ви предприятия. Работодателите
искат достатъчни количества газ
и поносими цени. "Булгаргаз"
предлага природният газ през
септември да се продава за
315,61 лева за мегаватчас  (без
цени за достъп, пренос, акциз и
ДДС) на крайните снабдители на
синьо гориво и на лица, на кои-
то е издадена лицензия за про-
изводство и пренос на топлин-
на енергия. Предложената цена
е с 5,95 процента по-висока от
действащата за август - 297,89
лева за мегаватчас.

В края на миналата седмица
КЕВР реши цената на природ-
ния газ за август да стане 297,89
лева за мегаватчас или с 60,01
процента по-висока от юли
(186,17 лева за мегаватчас).

От "Булгаргаз" съобщиха
още, че прогнозната цена на
природния газ за октомври е
269,29 лева за мегаватчас (без
цени за достъп, пренос, акциз и
ДДС). Цената може да се вдигне
още,ако интерконекторът Гърция-
България не бъде въведен в тър-
говска експлоатация преди 1 ок-
томври, уточниха от обществе-
ния доставчик. ç

Áèçíåñúò íàìèðà òúðãà
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ските цени. Далеч не е изк-
лючено през следващите ме-
сеци да видим по-значител-
но повишаване на заплати-
те на работниците в опит ра-
ботодателите поне да запа-
зят досегашната покупател-
на способност и стандарт на
живот на служителите си.

Представените данни се
отнасят само до заплатите
на работещите - по-пълен
поглед към покупателната
способност ще дадат пока-
зателите за доходите на до-
макинствата, които включват
всички останали източници
- пенсии, социални помощи
и подобни. Въпреки това те-
зи първи и непълни индика-
ции насочват към значител-
но ограничаване и дори спад
на покупателната способност
на работещите, уточняват от
ИПИ. ç

рам на едро. Зелето се търгува по 0,87
лева за килограм. Ябълките поскъпват
с 1 стотинка и се продават по 1,43 ле-
ва за килограм. Цената на лимоните
се вдига с 11 стотинки до 3,10 лева за
килограм, на прасковите се повишава
тази седмица - с 2,5 на сто до 2,07
лева за килограм, а кайсиите поскъп-
ват с 4,3 на сто и се търгуват по 2,42
лева за килограм.

Кравето сирене прибавя 1,9 на сто
и вече трайно остава над нивата от 10
лева за килограм, като се търгува по
10,51 лв. за килограм, а кашкавалът тип
"Витоша" се продава по 15,80 лева за
килограм. След като поевтиня в среда-
та на юли, олиото отново поскъпва с
0,4 на сто, като се търгува по 4,96 лева
за литър.

Пакетче краве масло от 125 грама
се търгува без промяна по 2,82 лева.

"ВиК" ЕООД, гр. Хасково в качеството си на ВиК оператор на обособената територия,
оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на
цените на водоснабдителните и канализационните услуги ще внесе заявление за утвърждаване
на цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване на цени на ВиК услуги за периода 2023-
2026 г., във връзка с представен за одобряване бизнес план за развитие на дейността на
дружеството за регулаторен период 2022-2026 г.

Предложени са за утвърждаване цени на ВиК услуги за 2022 г. и одобряване от КЕВР на
цени на ВиК услуги за периода 2023-2026 г., без ДДС:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб. м 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 3.241 3.408 3.515 3.640 3.824

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.184 0.192 0.189 0.204 0.230

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0.541 0.545 0.525 0.567 0.581

степен на замърсяване 1 0.699 0.704 0.678 0.733 0.751

степен на замърсяване 2 0.882 0.888 0.856 0.924 0.947

степен на замърсяване 3 1.228 1.237 1.192 1.287 1.319

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Промишлени и
стопански
потребители

Цените на минералните
торове в България отново от-
белязаха рекорд в повише-
нието си на годишна база
през второто тримесечие, ка-
то поскъпват със 153,5% спря-
мо същия период на минала-
та година, отчита Национал-
ният статистически институт
(НСИ). Това е и най-силното
ускоряване на цените в ис-
торията на проучването. При
електроенергията и горивата
ръстът е с 45,3%, увеличени-
ето на продуктите за расти-
телна защита е с 44,8%, а на
фуражите - с 32,2%. Поскъп-
ването на торовете се дължи
на два основни фактора - сри-
натия износ от Русия и Ук-
райна, и повишените цени на
газа, който се използва от ня-
кои от големите производи-
тели в България.

Всичко това се отразява
и на цените на селскостопан-
ските продукти. Като цяло ин-
дексът на цените на произво-
дител в селското стопанство
за второто тримесечие на та-

зи година се повишава с 37,5%
спрямо година по-рано, изчис-
ляват в НСИ. Статистиката
констатира, че цените на про-
дукцията от растениевъдство
за една година се увеличават
с 46,4%, а на продукцията от
животновъдството - с 26,9%.
През второто тримесечие на
2022 г. на годишна база се уве-
личават цените на: зърнените
култури - с 56,5%, технически-
те култури - с 37,4%, фураж-
ните култури - с 21%, пресни-

Пилешкото месо поевтинява с 2 сто-
тинки и се търгува средно по 5,95 лева
за килограм. Захарта поскъпва с 8 сто-
тинки се продава по 2,36 лева за ки-
лограм в края на седмицата, а брашно
тип "500" поевтинява с 4,4 на сто и се
търгува по 1,29 лева за килограм. Ори-
зът отстъпва с 1,1 на сто и се търгува
по 2,70 лева за килограм. Яйцата пос-
къпват с 2 стотинки и се продават по
0,29 лева за брой. ç

Ïîñêúïíàëèòå ñúñ 153,5% ìèíåðàëíè òîðîâå óäàðèõà ÿêî àãðîïðîäóêöèÿòà
те зеленчуци - с 32,1%, и прес-
ните плодове - с 8,8%. Спря-
мо година по-рано цените на
живите животни нарастват с
26,3%. В НСИ констатират
ръст на цените на: овцете - с
36,4%, козите - с 28,8%, едрия
рогат добитък - с 25,1%, сви-
нете - с 22,7%, и птиците - с
18,1%. При продуктите от жи-
вотновъдството е регистрира-
но увеличение на цените с
27,5%, което е в резултат на
по-високите цени на кокоши-

те яйца за консумация - с
56,3%, овчето мляко - с 28,9%,
козето мляко - с 26,6%, кра-
вето мляко - с 21,1%, и бивол-
ското мляко - със 7,1%. През
второто тримесечие на 2022
г. спрямо цялата минала го-
дина по-високи са цените на:
зърнените култури - с 50,8%,
пресните зеленчуци - с 39,4%,
техническите култури - с
34,3%, фуражните култури - с
25,3%, и пресните плодове -
с 11,6%. ç
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През седмицата се
появи един доклад, който
показва, че фондация
"Америка за България" е
изхарчила милиони дола-
ри, за да финансира
български неправителстве-
ни организации и медии.
Интересното е, че никой
не възрази срещу изнесе-
ната в този доклад инфор-
мация, което значи, че тя
напълно отговаря на
действителността. Някой
веднага ще каже: ама
какво лошо има в това
една фондация да дава
пари на медии и НПО,
още повече, това не е
забранено от закона. Така
е, законът не забранява
подобни практики и въп-
реки това на мен те не ми
се струват правилни. И
сега ще обясня защо.

Близко до ума е пред-
положението, че нито
една структура не раздава
пари от чист алтруизъм
или защото има толкова
много, че направо се чуди
какво да ги прави. Разда-
ващите пари организации
искат да получат нещо
срещу средствата, които
са вложили. В случая
става дума за влияние. С
грантовете се купува
влияние. И затова днес
ние в България гражданс-
ко общество може и да
нямаме, но грантово
общество със сигурност
имаме.

Ето ви пример за това
как се купува влияние.

Фондация "Америка
за България"
спонсорира
неправителствената
организация Х.

Тази НПО разработва
програми, които обясня-
ват колко хубаво ще бъде
България официално да
признае "третия пол"
примерно, или, което е
още по-хубаво, да замени
руския газ с американс-
ки, пак примерно. Да,
обаче само изготвянето
на доклади по темата не
е достатъчно. Тези докла-
ди трябва да бъдат попу-
ляризирани. Как става
това? Чрез медиите

×óæäèòå ÍÏÎ ñå íàñòàíèõà íà
îïðàçíåíîòî îò äúðæàâàòà ìÿñòî.
Ðàçäàâàùèòå ïàðè îðãàíèçàöèè èñêàò
äà ïîëó÷àò íåùî ñðåùó ñðåäñòâàòà,
êîèòî ñà âëîæèëè. Â ñëó÷àÿ ñòàâà
äóìà çà êóïóâàíå íà âëèÿíèå

става, разбира се. И
така, фондация "Америка
за България" спонсорира
телевизията Y, в чиито
предавания почват да
гостуват активисти на
вече споменатата непра-
вителствена организация
Х. Те самоотвержено ви
обясняват колко е хубаво
да има трети пол и да
има замяна на руския газ
с американски примерно.

Между другото, освен
телевизията Y, се спонсо-
рират вестници, сайтове,
радиостанции. Спонсори-

Как се стигна до
ситуацията, в която
фондации като "Аме-
рика за България" са
основните спонсори
на изследвания в област-
та на обществените науки,
на хуманитаристиката, на
образованието? Отговорът
е обидно прост. Чуждите
НПО се настаниха на
опразненото от държавата
място. Когато държавата
отказва да финансира
образователни програми,

тят месец-два или най-
много три, те ще получат
толкова, колкото е годиш-
ната им заплата в някой
университет.

Има и една много
елементарна манипулация
с аудиторията. Когато в
някоя медия, спонсорира-
на от чужда НПО, се кани
събеседник, спонсориран
от същото това НПО, той
много често бива предста-
вян като университетски
преподавател. Само че
това представяне не е
коректно. Въпросният
грантов анализатор тряб-
ва да бъде представян
именно като човек, чиито
средства за съществуване
идват основно от чужбин-
ски организации. И тогава
ние, зрителите, слушате-

лите, читателите, вече ще
можем да си обясним
защо въпросният събесед-
ник, макар и българин,
често защитава позиции,
които нямат нищо общо с
българския национален
интерес.

Да, това не е незакон-
но. Макар че би трябва-
ло да е незаконно.

Между другото в сами-
те САЩ има един чудесен
закон за регистрация на
чуждестранни агенти. Този
американски закон пред-
вижда строг режим за
регистрация на фондации
и неправителствени орга-
низации, получаващи
финансиране отвън. Нали
постоянно ни повтарят как
трябва да прилагаме едно
към едно американските
практики. Нека приложим
веднага тази.

От партия "Възражда-
не" обещаха да внесат
такъв законопроект в
следващото НС. Да видим
дали другите партии ще го
подкрепят.

Съмнявам се, ако
трябва да бъда откровен.
Защото много политици,
както и много политолози,
социолози, журналисти са
получавали, получават, а
със сигурност и ще про-
дължат да получават
грантове от фондации
като "Америка за Бълга-
рия". Едва ли сами биха
отрязали клона на финан-
совия си просперитет.

Петър ВОЛГИН

рат се и редица други
неправителствени органи-
зации, чиито спонсорира-
ни дейци гостуват в
спонсорираните медии. И
когато в продължение на
години от спонсорираните
медии спонсорираните
експерти ви обясняват
колко прекрасно е да има
трети пол и американски
природен газ, вие няма
как да не повярвате в
това. Тогава дори и да не
ви плащат, ще сте абсо-
лютно убедени, че по-
добре да не се къпете, че
е по-добре на студено да
стоите, само и само да
не ползвате лошия руски
газ. Защото успешно са
ви промили мозъците.

Как се стигна до това
положение?

музеи, културни прояви,
концерти, конференции,
университети, тази работа
се поема от чужди фонда-
ции.

Само че срещу щедро
раздаваните грантове, те
искат, както обичаше да
казва Великият комбина-
тор Остап Бендер от
романите на Илф и Пет-
ров - "множество дребни
услуги". А колкото и да са
дребни въпросните услуги,
когато станат множество,
оказват голямо влияние.
Стипендиантите на чуж-
дестранните NGO-та се
превръщат в обикновени
агенти за влияние. И как
няма да станат такива.
Само за един проект,
финансиран от чужда
НПО и по който ще рабо-

Â Áúëãàðèÿ èìàìå íå ãðàæäàíñêî,
à ãðàíòîâî îáùåñòâî

От "Политически
НЕкоректно" по БНР
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Време е да се учреди "Партия на идиотите".
Девизът й ще бъде: "Продължаваме Изма-

мата".
Няма такива измамници - никъде по света.
Проглушиха Вселената, че няма да купуват

проклетия руски газ.
Проклеха во веки веков изедника "Газпром".
Самопроизведоха се в Главните "русофоби".
Имат право.
Ето на какво основание: през последните

три месеца българската държава - оставена в
мазните ръчички на двамата главни "русофо-
би" - е купила руски газ за 630/шестстотин и
трийсет милиона евро;

от тях - 200/двеста милиона евро е печал-
бата на личните им посредници, които зави-
шават с 30% цената на газа.

Така 200 милиона евро отиват в доверени-
ци на Главните Измамници - вместо в прокъ-
сания джоб на държавата.

Повече от 50 години размишлявам, колкото
са силиците ми, над общата ни Съдба.

Но никога досега не съм виждал по такъв
идиотски начин да ви правят на идиоти.

Това е израз на патологично презрение
към вас.

Единият ортак/Асен Василев се зъби от
февруари насам, че никога повече няма да
купуваме руски газ. Никога!

Сега обаче зъбите му са като пластмасови
ченета - и фъфли, че не знаел да е купуван
руски газ.

Обаче другият ортак/Кирчо Петков приз-
нава, че е купуван - само от "Газпром",
само руски.

Нормални хора ли са тия?
Хайде, да вървят да въртят новата Партия

на Идиотите.
Който продължава да ги харесва - при тях!
Така ще преброим онези, които приемат

измамничеството като неотменна част от
Българското Битие.

Подтикват ви да се примирите с измамни-

Ïàðòèÿ íà èäèîòèòå - âðåìå! Äåâèçúò é ùå áúäå:

"Ïðîäúëæàâàìå Èçìàìàòà"
” Ïîäòèêâàò âè äà ñå ïðèìèðèòå ñ
èçìàìíè÷åñòâîòî - è òàêà ñå íàäÿâàò
äà âè ïðåêúðøàò è ëóìïåíèçèðàò
îêîí÷àòåëíî
” Íåñïðàâåäëèâî å äà âìåíÿâàìå
êàêâàòî è äà å âèíà íà ðóñêèÿ íàðîä -
íàé-ìàëêîòî ïîíåæå ïîíå âåäíúæ ãëàâíî
òîé èçñòðàäà îöåëÿâàíåòî íà Åâðîïà

чеството - и така се надяват да ви прекършат
и лумпенизират окончателно.

Кой има интерес България да подивява по
такъв начин?

Кой поощрява тайно двамата измамници?
Коя е тази коварна сила?
Ще научите ли отговорите, докато веете

чужди знамена пред българското президентство?
Интересно как ще се отрази на обикнове-

ните русофоби истината за далаверата с
руския газ?

Ще промени ли тя отношението им към
газовия светец ПростоКирчо?

"Газпром" не е проблем, проблем са меке-
ретата - фиктивни "русофоби". Тяхната "русофо-
бия" излиза в отпуск, когато им замирише на
рубли.

"Русофобията" е тяхното прикритие, тяхната
защита.

Колкото и да е фиктивна/измамна, те
успяват добре да я изтъргуват.

Тя е лустрото, с което се опитват да поза-

чистят окаляните си от измамничества физио-
номии.

Но публиката си казва: Нищо не е нормал-
но в тази държава, след като дори

нейният Главен
Русофоб е доказан Измамник.

Едно уточнение.
Съмнително е определянето като русофо-

бия на традиционни за част от българското
общество нагласи/настроения.

Още повече че изобщо не става дума за
някаква откровена, яростна неприязън към
всичко "руско" - а по-скоро към Кремъл,
номенклатурните уродства, изстъпленията на
държавната машина.

"Русофобия" или "Кремлофобия"? - второто
определение изглежда по-достоверно.

Защото, както казваше Едуард Лимонов,
всичко винаги се решава в някоя от кулите на
Кремъл, понякога те дори воюват помежду си.

Ерофеев пък казваше, че Русия и руският
народ са две различни неща, че руснаците
трябва да бъдат "отделени от Русия".

Несправедливо е да вменяваме каквато и
да е вина на руския народ - най-малкото
понеже поне веднъж главно той изстрада
оцеляването на Европа - иначе сега щяхме да
говорим на български само на конете си/ако
преработим малко известната фраза на Георги
Димитров на Лайпцигския процес.

И къде е нашият Измамник, докато тика в
лицата ни "русофобията" си, тъй изгодна за
него - в Кремъл или в могъщия руски бизнес?

За да не губим излишно време, нека да
кажем направо: при онези, които са най-
близо до джоба му.

Виждате фактура, която урежда отношения-
та между "Булгаргаз" и един от посредниците -
фирмата "МЕТ".

Човек от въпросната фирма в момента е
шеф на "Булгаргаз".

Измамниците поставят нов световен ре-
корд по безочие.

Кирил (Петков) или не е доб-
ре, или трябва да бъде аресту-
ван, той застрашава национал-
ната сигурност. Това каза бив-
шият министър на културата Веж-
ди Рашидов в интервю за Bulgaria
ON AIR.

"Когато ти не си създал ал-
тернатива на своя народ, нямаш
право да се отказваш от това,
дори и да не го искаш. В момен-
та бизнесът е пред фалит, ако
няма газ. Децата, които протес-
тират, нямало да се къпят, щели
да въшлясат. Останалите 6 ми-
лиона искат да се къпят. Мен ме
интересува, че тези хора ме на-

Âèæäè Ðàøèäîâ: Êèðèë Ïåòêîâ äà áúäå àðåñòóâàí,
çàñòðàøàâà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò

Áèçíåñúò å ïðåä ôàëèò çàðàäè ñêúïèÿ ãàç, à îíåçè, êîèòî
ïðîòåñòèðàò, íÿìàëî äà ñå êúïÿò, ùåëè äà âúøëÿñàò.
Îñòàíàëèòå 6 ìèëèîíà èñêàò äà ñå êúïÿò

караха да сложа алтернативен
климатик. Ако цяла България ми-
не на климатици, ще се претова-
ри мрежата и климатици няма да
има", допълни Рашидов.

Той обвини бившите управля-
ващи в кражби. "Те крадат така,
както никой не е крал, не може
да се живее на комисиони на гър-
ба на българския народ. Доживях
да видя правителство, в което пар-

тньори си викат "мутри". Да оста-
виш българите в калта и да си
заминеш за Канада, е престъп-
но", категоричен е Рашидов.

Според него бившите управ-
ляващи е трябвало да проведат
по-балансирана политика. Той да-
де пример със съседна Турция:
"Ердоган показва що е то нацио-
нална отговорност. И от едните
взима, и от другите".

Вежди Рашидов прогнозира
тежка зима. Затова призова бъ-
дещите управляващи да оставят
омразата на заден план, да пи-
шат закони и програми за бъде-
щето.

"Дошло е време да ходим на
избори, дал съм съгласие, гово-
рил съм с Борисов и с пловдив-
ската гилдия. Ще отидем, ако съм
полезен, ще ударя едно рамо",

допълни Рашидов.
Той припомни, че се е отд-

ръпнал като видял "какъв уличен
бардак е един български парла-
мент".

"Народното събрание е мяс-
то, където носиш отговорност за
съдбите на хората, а не да по-
казваш колко си добър в хвър-
лянето на яйца. Опасното и ло-
шото, което дойде, е, че не мо-
жеш да управляваш държавата в
името на омразата. Сформирах-
ме точно такива партии - нито е
градивно, нито полезно за хора-
та. Резултатът е тежък", каза Ра-
шидов.

Кеворк КЕВОРКЯН
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Êèòàé ùå çàùèòàâà öåëèòå è
ïðèíöèïèòå, çàëåãíàëè â Óñòàâà
íà ÎÎÍ
Ñëîâî íà Í. Ïð. ã-í Äóí Ñÿîäçþí,
ïîñëàíèê íà ÊÍÐ â Áúëãàðèÿ, íà
„êðúãëà ìàñà“ çà Òàéâàíñêè âúïðîñ
íà 12 àâãóñò 2022

Уважаеми дами и госпо-
да, приятели,

Най-напред, добър ден
на всички! Благодаря Ви, че
сте днес тук на тази кръгла
маса. Неотдавнашната ви-
зита на председателката на
Камарата на представите-
лите на САЩ г-жа Нанси Пе-
лоси в Тайван и ответните
мерки на Китай станаха го-
реща тема на всички голе-
ми медии, както и вярвам,
че всички присъстващи тук
сте се интересували от нея.
Трябва да кажа обаче, че
американската страна раз-
пространи голямо количес-
тво невярна информация по
въпроса, затова е необхо-
димо да бъдат изяснени
фактите и да погледнем ис-
тината в очите.

На 2 август, независимо
от острата съпротива и де-
марши от китайска страна,
г-жа Пелоси посети Тайван.
С това си действие тя де-
монстрира незачитане на
принципа за "един Китай" и
договореностите в трите ки-
тайско-американски комю-
никета, подкопа сериозно
политическата основа на
нашите взаимоотношения,
наруши грубо суверенитета
и териториалната цялост на
Китай, нанесе ущърб на ми-
ра и стабилността в райо-
на на Тайванския проток и
не на последно място, отп-
рави погрешен сигнал към
сепаратистките сили, стре-
мящи се към независимост
на острова. Китай се обяви
решително против това по-
ведение на г-жа Пелоси и
го осъди категорично. Бих
искал да използвам днеш-
ната възможност, за да ра-
зясня китайската позиция,
както и да призова всички
да се изкажат свободно и
да проведем откровена дис-
кусия.

I. Тайван е част
от Китай и това
е безспорен и
непроменим факт

1. Историческа перс-
пектива. Тайван е част от
Китай още от древността.
Най-ранното споменаване
на острова е през 230 г. в
трактата "Описание на
прибрежните земи" от пъл-
ководеца и държавник Шън
Ин. От 1335 г. императорс-
кото правителство на Ки-
тай започва да въвежда уп-
равление и да администри-

ра архипелага Пънху и ос-
тров Тайван. През 1885 г.
Тайван е обявен официал-
но за двайсетата провин-
ция на Китай от централ-
ното правителство на ди-
настията Цин.

През април 1895 г., след
като претърпява поражение
в Първата японско-китайс-
ка война, Китай е принуден
от Япония да й отстъпи Тай-
ван и архипелага Пънху. По
време на Антияпонската
война през 30-те и 40-те го-
дини на миналия век Кому-
нистическата партия на Ки-
тай поставя ясно своите ис-
кания за връщането на ос-
трова. В 1943 г. правителст-
вата на Китай, САЩ и Ве-
ликобритания слагат подпи-
сите си под Декларацията
от Кайро, в която се посоч-
ва, че цел на трите държа-
ви е на Китай да бъдат вър-

1945 г. китайското правител-
ство обявява "възстановя-
ване на суверенитета над
Тайван" и провежда в Тай-
пе церемонията по приема-
не на японската капитула-
ция. Така в резултат на ре-
дица юридически обвързва-
щи международни докумен-
ти де юре и де факто Китай
си връща Тайван.

На 1 октомври 1949 г. е
обявено установяването на

ние на дългосрочно поли-
тическо противопоставяне,
но суверенитетът и терито-
риалната цялост на Китай
никога не са били и няма
да бъдат разделяни. Стату-
тът на Тайван, като част от
територията на Китай, ни-
кога не се е променял и ня-
ма да бъде допуснато това
да се случи.

2. Юридическа перс-
пектива. Принципът за

нации и да се отстранят не-
забавно представителите на
Чан Кайшъ от мястото, ко-
ето те незаконно заемат в
Организацията на обедине-
ните нации и във всички
свързани с нея организа-
ции". Тази резолюция уреж-
да веднъж завинаги поли-
тическите, правните и про-
цедурните въпроси на пред-
ставителството на Китай в
ООН и обхваща цялата
страна, включително Тай-
ван. Освен това се посоч-
ва, че Китай има едно-един-
ствено място в ООН, така
че няма такова нещо като
"два Китая" или "един Ки-
тай и един Тайван". Впос-
ледствие специализираните
агенции на ООН приеха до-
пълнителни резолюции за
възстановяване на законно-
то място на Китайската на-
родна република и отстра-
ниха представителите на
тайванските власти. В офи-
циалното становище на
Службата по правни въпро-
си към Секретариата на
ООН се посочва ясно, че
"Организацията на обедине-
ните нации смята "Тайван"
за провинция на Китай без
отделен статут", а "власти-
те" в "Тайпе" не се разглеж-
дат като ползващи се със
статут на правителство, под
каквато и да е форма". Наз-
ванието, което ООН изпол-
зва за острова, е "Тайван,
провинция на Китай". Към
момента 181 държави от це-
лия свят, включително Съе-
динените щати, са устано-
вили дипломатически отно-
шения с Китай на основата
на признаването на прин-
ципа за "един Китай".

3. Китайският народ се
стреми към обединението
на родината и това е фун-
даментален интерес на на-
шата нация.

Стремежът към единст-
во и противодействието на
разделението винаги са би-
ли основни ценности за ки-

На стр. 9

нати отнетите му от Япония
територии, като североиз-
точната част на Китай, Тай-
ван и архипелага Пънху.
Потсдамската декларация
от 26 юли 1945 г., подписа-
на от Китай, САЩ и Вели-
кобритания и към която по-
късно се присъединява Съ-
ветският съюз, потвържда-
ва, че "условията в Декла-
рацията от Кайро трябва да
бъдат изпълнени". През сеп-
тември същата година То-
кио подписва акта за своя-
та капитулация и обещава
"да изпълнява добросъвес-
тно задълженията, предви-
дени в Потсдамската дек-
ларация". На 25 октомври

Китайската народна репуб-
лика, чието правителство
заменя това на предишна-
та Китайска република ка-
то единственото законно и
представляващо цял Китай.
Тази промяна на режима не
променя статута на Китай
като субект на международ-
ното право, нито неговата
териториална цялост и су-
веренни права, включител-
но над Тайван. Поради про-
дължителната гражданска
война между Комунистичес-
ката партия на Китай и Го-
миндана и намесата в нея
на външни сили, двете стра-
ни на Тайванския проток се
оказаха в особено състоя-

"един Китай" е признат в Ре-
золюция № 2758 на Общо-
то събрание на ООН и пред-
ставлява базова норма на
международните отноше-
ния, както и неотменима
част от международния ред
след края на Втората све-
товна война.

През октомври 1971 г.,
26-ото общо събрание на
ООН прие Резолюция №
2758, която постановява "да
бъдат възстановени всички
права на Китайската народ-
на република и да се приз-
нае правителството й като
единствения законен пред-
ставител на Китай в Орга-
низацията на обединените

Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, посланик на КНР в България
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тайската нация в процеса
на нейното петхилядолетно
историческо развитие. Те са
станали отдавна част от ду-
ха на нашата нация. Тайван-
ските ни сънародници се
стремят също към мир, раз-
витие и щастие, а желани-
ето за по-добър живот е об-
що за всички от двете стра-
ни на Тайванския проток.
Тайванският въпрос е ре-
зултат от националната сла-
бост и хаос и той ще бъде
разрешен с реализирането
на националното възражда-
не. Постигането на мирно
обединение на основата на
принципа "една държава,
две системи" ще заложи
нов фундамент за развити-
ето и напредъка на Китай
и осъществяване на вели-
кото национално възражда-
не. Това ще създаде огром-
ни възможности за иконо-
мическото и социалното
развитие на Тайван, ще до-
несе осезаеми ползи за
мнозинството от тайвански-
те сънародници.

II. Визитата на
г-жа Пелоси е сериозна
и необмислена
политическа
провокация

1. Нарушаване на пое-
ти ангажименти. Съедине-
ните щати нарушиха грубо
поети от тях ангажименти
в трите съвместни комюни-
кета между нашите страни.
С Шанхайското комюнике
от 1972 г. Вашингтон приз-
на ясно, че всички китай-
ци от двете страни на Тай-
ванския проток поддържат
позицията, че има само
един Китай и че Тайван е
част от Китай. В комюни-
кето за установяване на
дипломатически отношения
от 1979 г. САЩ декларира-
ха недвусмислено, че приз-
нават правителството на
Китайската народна репуб-
лика като единственото за-
конно правителство на Ки-
тай, и обещаха в този кон-
текст да поддържат култур-
ни, търговски и други нео-
фициални отношения с на-
рода на Тайван. В комюни-
кето от 17 август 1982 г. за
установяване на диплома-
тически отношения САЩ
признаха правителството
на Китайската народна ре-
публика за единственото
законно правителство на
Китай и декларираха, че
съществува само един Ки-
тай и Тайван е част от не-
го. Освен това Вашингтон
потвърди, че няма намере-
ние да нарушава суверени-
тета и териториалната ця-
лост на Китай, нито да се
намесва във вътрешните му
работи, както и да не прес-
ледва политика за "два Ки-
тая" или "един Китай и един
Тайван". Тези три комюни-
кета са политическата ос-
нова на китайско-амери-
канските отношения. По
време на телефонни раз-
говори през ноември 2021
г. и март тази година, пре-
зидентът Джо Байдън се
ангажира пред председате-
ля Си Дзинпин страната му
да не се стреми към нова

Студена война с Китай, да
не се опитва да променя
китайската политическа
система, да не формира ан-
тикитайски съюзи и да не
подкрепя независимост на
Тайван. Като страна, САЩ
могат да имат само една
външна политика.

2. Подмяна на реал-
ностите: опит чрез неис-
тини да се прехвърли от-
говорността върху китайс-
ката страна. САЩ твърдят,
че Китай е този, който ес-
калира ситуацията, но най-
базовият факт е, че Вашин-
гтон първи отправи прово-
кация по отношение на
тайванския въпрос и нару-
ши грубо китайския суве-
ренитет и териториална ця-
лост. Американската стра-
на изтъкна, че вече има
прецедент, свързан с по-
сещение на ръководител
на Конгреса в Тайван, но
за всички е ясно, че не мо-
же минали грешки да бъ-
дат използвани като оп-
равдание за тяхното пов-
торение днес. Друга теза
на Вашингтон е, че посе-
щението на г-жа Пелоси е
изцяло нейно лично реше-
ние. Бидейки трета по ранг
в държавната йерархия на
САЩ, тя пътуваше с аме-
рикански военен самолет
и заяви от името на своя-
та държава, че това е офи-
циална визита. Американ-
ската страна твърди, че
обявеното от Китай прек-
ратяване на двустранното
сътрудничество в множес-
тво области вреди не са-
мо на САЩ, но и на целия
свят. Изправен пред умиш-
лените провокации на Ва-
шингтон обаче, Китай ня-
маше друг избор, освен да
защити своя суверенитет
и териториална цялост.
САЩ, от една страна, на-
кърняват сериозно ключо-
ви китайски интереси, а от
друга, търсят сътрудничес-
тво с нас, когато имат нуж-
да. Къде по света в подоб-
но поведение се смята, че
има здрав смисъл? Като
голяма отговорна страна,
Китай ще продължи, както
винаги е правил, да участ-
ва активно в международ-
ното сътрудничество, нап-
ример в борбата с клима-
тичните промени, и да да-
ва своя принос за спра-
вяне с глобалните предиз-
викателства. Ние смятаме,
че САЩ също трябва да по-
емат своите международ-
ни отговорности и задъл-
жения и да се въздържат
от това да търсят оправ-
дания за грешките си.

3. Политически мани-
пулации: преекспониране
на наратива за "демокра-
цията срещу авторитариз-
ма" и преследване на тази
база на геостратегически
цели. Г-жа Пелоси заяви,
че "днес светът е изправен
пред избор между автори-
таризъм и демокрация", и
декларира, че визитата на
водената от нея делегация
от конгресмени в Тайван
има за цел да покаже твър-
дата подкрепа на Вашинг-
тон за тайванската демок-
рация. Действията на г-жа
Пелоси обаче нямат нищо
общо със защита на демок-
рацията, а точно обратно-
то - те нарушават сувере-

нитета на Китай, подкопа-
ват неговата стабилност и
са част от стратегията за
сдържане на китайското
развитие. Това ги превръ-
ща в неприкрита полити-
ческа манипулация. В про-
учване на общественото
мнение на тайванската ме-
дия UDN две трети от ан-
кетираните заявиха, че не
приветстват визита на г-жа
Пелоси на острова, смятай-
ки, че такава само ще зас-
траши мира и стабилност-
та в района. Раздуването
от г-жа Пелоси и други аме-
рикански политици в меж-
дународен план на нарати-
ва за "демокрацията сре-
щу авторитаризма" е всъщ-
ност връщане към манта-
литета от годините на Сту-
дената война и показала-
та се като невярна концеп-
ция за игра с нулев резул-
тат. Той представлява из-
ползване на идеологията и
ценностите като инстру-
мент за налагане на тесни
интереси и преследване на
геостратегически цели. От
2001 г. досега САЩ започ-
наха в името на демокра-
цията войни в Афганистан,
Ирак, Либия и Сирия, ре-
зултатът от които е стоти-
ци хиляди жертви, милио-
ни пострадали и десетки
милиони хора, принудени
да напуснат домовете си.
Това, което г-жа Пелоси из-
върши, е абсолютно също-
то, демонстрирайки за по-
реден път уродливото ли-
це на Съединените щати ка-
то фалшива демокрация и
на практика хегемон, а то-
ва несъмнено ще бъде осъ-
дено и отхвърлено от меж-
дународната общност.

III. Ответните мерки
на Китай са законни,
необходими
и адекватни

Ответните мерки на Ки-
тай са законен отговор на
грубата намеса на Съеди-
нените щати в нашите вът-
решни работи. През изми-
налите над четири месеца
Китай заявяваше неколкок-
ратно по различни канали
пред Вашингтон, че е кате-
горично против намерени-
ето на г-жа Пелоси да по-
сети Тайван. Всички наши
предупреждения бяха игно-
рирани от американската
страна, която продължи по
поетия път, и това доведе
до сериозна ескалация на
отношенията. Действията
на САЩ са неприкрита про-
вокация и сериозно нару-
шение на суверенитета на
Китай. Ако Пекин остане
равнодушен към постепен-
ното вмешателство на Ва-
шингтон във вътрешните му
дела и не се противопос-
тави на безотговорните
действия, нанасящи ущърб
на неговия суверенитет, то-
ва ще обезсмисли целите
в Устава на ООН и основ-
ните норми на междуна-
родните отношения като
уважение на суверенитета
и териториалната цялост.

Ответните мерки на Ки-
тай са необходим отговор
на намерението на Вашин-
гтон и Тайпе да променят
статуквото в района на Тай-
ванския проток. През пос-

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"!

От стр. 8 ледните години САЩ разши-
риха връзките с тайвански-
те власти, укрепиха значи-
мите контакти с тях и про-
дават сериозни количества
оръжия на Тайван, помагай-
ки му да подобри способ-
ностите си за водене на
асиметрична война, като
същевременно поддържат
сепаратистките сили, стре-
мящи се към независимост
на острова. Преамбюлите и
заключителните части към
документи, свързани с по-
литиката за "един Китай",
стават все по-дълги. САЩ
приеха едностранно Закон
за отношенията с Тайван, т.
нар. шест гаранции по от-
ношение на Тайван и други
подобни неща, които Китай
не е признал и срещу кои-
то се обявява още от само-
то начало. Ръководството
на управляващата в Тайван
Демократична прогресивна
партия отказва да признае
"Консенсуса от 1992 г." меж-
ду Пекин и Тайпе, стреми
се упорито към "постепен-
на независимост на Тайван"
и прави усилия за "декита-
изация" на острова. Всич-
ко това е видно за цялата
международна общност и
по тази причина над 100
страни потвърдиха публич-
но подкрепата си към по-
литиката за "един Китай",
както и своето разбиране
и поддръжка за законната
позиция на Пекин. Генерал-
ният секретар на ООН г-н
Антониу Гутериш подчерта
ясно, че ООН ще продъл-
жи да се придържа към Ре-
золюция № 2758 на Общо-
то събрание.

Ответните мерки на Ки-
тай са адекватен отговор на
умишленото рушене на ми-
ра в района на Тайванския
проток от страна на САЩ.
Съединените щати имат на-
вика да създават проблем,
който после да използват
за постигането на свои
стратегически цели. Има
знаци, че планирайки визи-
тата на г-жа Пелоси, Ва-
шингтон се опитва да я из-
ползва като възможност за
увеличаване на военното си
присъствие в региона, а то-
ва трябва да бъде следено

много внимателно и да не
бъде допуснато от страни-
те там. В момента амери-
канската страна и някои от
съюзниците й обвиняват Ки-
тай, че реакцията му е би-
ла "прекалена", но това пов-
дига следния въпрос - ако
са загрижени наистина за
мира и стабилността на ре-
гиона, защо не разубедиха
г-жа Пелоси за визитата?
САЩ са тези, които създа-
доха провокацията, а нас-
тоящите и бъдещи комплек-
сни ответни мерки, които
Китай предприема, са не-
обходими, навременни и
плод на внимателна оцен-
ка. Те са насочени към за-
щита на суверенитета и на-
ционалната сигурност и са
в съответствие с междуна-
родното и вътрешното за-
конодателство. Мерките
представляват предупреж-
дение към провокаторите и
защитават мира и стабил-
ността в района на Тайван-
ския проток.

На 10 август китайското
правителство представи Бя-
ла книга, озаглавена "Тай-
ванският въпрос и делото
за обединението на Китай
в новата епоха". В нея са
изложени подробно истори-
ческите факти, политики и
предложения, свързани с
тайванския въпрос, като
целта е да се изяснят пър-
вопричините и се отправи
най-авторитетен глас към
международната общност.
Ние подготвихме също вер-
сия на английски за участ-
ниците в кръглата маса, на-
дявайки се тя да ви помог-
не да разберете правилно
тайванския въпрос. Готови
сме, заедно с всички оне-
зи, които обичат мира и от-
стояват справедливостта,
да се противопоставим на
всички думи и дела, предс-
тавляващи намеса във вът-
решните работи на Китай,
на всякакви рисковани дей-
ствия, които подриват ми-
ра в района на Тайванския
проток. Ще защитаваме за-
едно целите и принципите,
залегнали в Устава на ООН,
и ще поддържаме регионал-
ната стабилност и мира в
целия свят.
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ÑÀÙ ñà íà ïðàãà Íàêðàòêî
Над 20 000 мигранти
прекосили Ламанша

Над 20 хиляди мигранти,
идващи от Франция, са
прекосили Ламанша с
малки плавателни съдове,
за да се доберат до
Великобритания досега
през годината, предаде
ДПА, цитирана от БТА,
като се позова на данни
на британското правител-
ство. Броят на мигранти-
те, прекосили Ламанша
онзиден, е 607, като това
е третият случай тази
година, при който броят
на мигрантите е над 600
за един ден. Общият брой
на мигрантите тази година
достигна 20 017. По това
време миналата година
броят на тези мигранти
беше малко над 11 300.

41 души загинаха
в коптски храм

Най-малко 41 души
загинаха и най-малко 14
бяха ранени днес вследс-
твие на пожар в коптски
храм в Кайро, предаде
Асошиейтед прес, като се
позова на изявление на
Коптската църква. Пожа-
рът е опустошил църквата
"Абу Сефеин" в гъстонасе-
ления квартал Имбаба,
заяви Коптската църква,
като се позова на
информация на египетски-
те здравни власти.
Причината за пожара все
още не е известна.
Полицията каза, че
според предварителното
разследване той се дължи
на късо съединение.
Петнадесет пожарни
автомобила са били
изпратени, за да помогнат
за овладяването на огъня.

Джина Лолобриджида
ще се кандидатира
за депутат

Известната италианска
актриса Джина Лолобри-
джида ще се яви на
изборите за горна камара
(Сенат) на италианския
парламент през септемв-
ри, съобщи вестник La
Repubblica, цитиран от
БГНЕС. Според изданието,
95-годишната филмова
звезда ще бъде кандидат
на политическата форма-
ция "Суверенна и народна
Италия" (Isv), в чиито
листи е включена,
благодарение на адвоката
си Антонио Ингроя.
От там се надяват да
преодолеят 3-процентната
бариера, необходима
според местното законо-
дателство за влизане в
парламента. Вестникът
отбелязва, че това няма
да бъде лесно, тъй като
след приетата парламен-
тарна реформа броят на
депутатите е намален с
около една трета - в
долната камара от 600
депутатите вече ще бъдат
400, а в горната - от
315 са намалени на
200 сенатори.

�

Съединените щати са
на прага на война с Русия
и Китай заради разногла-
сия, частично предизвика-
ни от САЩ и без концеп-
ция до какво ще доведе
този сблъсък. Това казва в
интервю за "Уолстрийт
Джърнъл" бившият амери-
кански държавен секретар
Хенри Кисинджър. Според
него светът е на път да
изпадне в опасно неравно-
весие.

Пред "Уолстрийт Джър-
нъл", на въпрос дали
Съединените щати могат
да се справят с враговете
Русия и Китай и да ги
разединят, както по време-
то на президента Никсън -
дипломатът няма прост
отговор и казва, че в
момента не е възможно

Пекин и Москва да бъдат
скарани, а единствено
може да не се нагнетява
напрежение и да се създа-
ват възможности, съобща-
ва БНР.

Кисинджър предизвика
критики по-рано тази
година, след като заяви,
че няма друг избор освен
поставените въпроси за
сигурността от руския
президент Владимир Путин
да бъдат разгледани
сериозно и че е било

грешка НАТО да даде
сигнал на Украйна, че
може да се присъедини
към алианса.

Украйна, според Кисин-
джър, е сбор от територии,
които руснаците смятат за
свои и стабилността ще
бъде по-голяма, ако Украй-
на действа като буфер
между Русия и Запада.
Пред "Уолстрийт джърнъл"
Кисинджър казва, че вече
е късно и след поведение-
то на Русия, Украйна -

официално или не - вече
трябва да бъде третирана
като част от пакта.

И все пак дипломатът
предвижда край на вой-
ната, като Русия запазва
териториите придобити
през 2014 година - полу-
остров Крим и Донбас,
но пък няма отговор как
подобно решение се
различава от Минските
споразумения, които
не успяха да решат
конфликта.

По въпроса за Тайван
Хенри Кисинджър изразя-
ва тревога, че Вашингтон и
Пекин вървят към криза.

Политиките на двете
страни позволиха прогре-
са на Тайван към автоном-
на демократична терито-
рия и това пазеше мира в
продължение на 50 години,
казва Кисинджър, и съвет-
ва, че всяка промяна на
основната структура в
тези отношения е опасна.

В края на интервюто
Хенри Кисинджър отказва
да се самокритикува с
думите, че не се самоиз-
мъчва какво е можело да
бъде направено по разли-
чен начин. ç

Руският дипломат Миха-
ил Улянов призова ООН да
се намеси, за да гарантира
сигурността на Запорожка-
та АЕЦ, която от няколко
седмици е подложена на
обстрел, предадоха ДПА и
БТА.

Задача на Секретариата
на ООН е да "даде зелена
светлина за визита на екс-
перти от Международната
агенция за атомна енергия
(МААЕ) в атомната центра-
ла", заяви Улянов в интер-
вю за ТАСС.

По информация в меди-
ите ООН засега не позво-
лява на началника на МА-
АЕ Рафаел Гроси да посети
централата, не само от съ-
ображения за сигурност, но
и заради спор за маршру-
та. Гроси би могъл да пъту-

Ðóñêè äèïëîìàò ïðèçîâà ÎÎÍ äà ãàðàíòèðà ñèãóðíîñòòà
íà Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ

ва под руска закрила през
Крим, който бе анексиран
от Москва през 2014 г., но
това би било възприето ка-
то обида в Киев.

Украйна и Русия от ня-
колко седмици си разменят
обвинения, че обстрелват
Запорожката АЕЦ, която е
най-голямата атомна цент-
рала в Европа.

Междувременно зам.-
председателят на руския Съ-
вет по сигурността и бивш
президент Дмитрий Медве-
дев написа в Телеграм ка-
нала си, че "киевските гла-
ворези и техните западни
покровители, изглежда, са
готови да предизвикат нов
Чернобил", с обстрелите на
Запорожката АЕЦ.

"Казват, че това е Русия.
Това е очевидна 100-процен-

това лъжа дори за тъпова-
тата русофобстваща публи-
ка. Дори ООН не им вярва.
Казват, че се случва слу-
чайно. Един вид - не е на-
рочно", подчерта той. "Как-

Áèâøèÿò äúðæàâåí
ñåêðåòàð ñìÿòà,
÷å Óêðàéíà òðÿáâà
äà áúäå òðåòèðàíà
êàòî ÷àñò
îò ÍÀÒÎ

Хенри Кисинджър признава, че Москва и Пекин няма как да бъдат
разделени в момента

Êèñèíäæúð:
íà âîéíà ñ Ðóñèÿ è Êèòàé

Запорожката АЕЦ. На преден план хранилището за отработено ядрено
гориво, което се смята за най-рисково при попадение на снаряд

Снимка РИА "Новости"

во да кажеш… Не трябва да
се забравя, че и в ЕС има
атомни станции. И там съ-
що са възможни случайнос-
ти", завършва коментара си
Медведев. ç

Авторът на "Сатанински
строфи" Салман Рушди ве-
че не е на командно диша-
не и ден след като беше на-
мушкан в щата Ню Йорк,
може да говори, съобщи
Асошиейтед прес.

Рушди остава в болница
със сериозни наранявания,
но писателят Аатиш Тасир
снощи написа в Туитър, че
"машината е изключена и

Ñàëìàí Ðóøäè
âå÷å äèøà ñàì

той говори (и се шегува)".
Литературният агент на
Рушди Андрю Уайли потвър-
ди тази информация, без да
дава допълнителни подроб-
ности.

По-рано вчера мъжът,
обвинен в петъчното напа-
дение  в института "Шъто-
куа" - център за образова-
ние и отдих, пледира неви-
нен по обвиненията в опит
за убийство и нападение,
наречени от прокурора
"планирано" престъпление.

Разследващите проуч-
ват дали извършителят,

който е роден в САЩ де-
сетилетие след публикува-
нето на "Сатанински стро-
фи", е действал сам. Про-
курор Шмит спомена изда-
дената срещу Рушди фетва
като потенциален мотив,
противопоставяйки се на
пускането на Матар под га-
ранция. Дори този съд да
определи гаранция от 1 ми-
лион долара, рискуваме тя
да бъде платена, каза про-
курорът.

Лекцията на Рушди е би-
ла охранявана от щатски
полицай и зам. окръжен ше-

риф, а полицаят е аресту-
вал нападателя. Но след то-
ва някои редовни посети-
тели в института "Шътокуа"
задали въпроса защо не е
имало по-строги мерки за
сигурност, като се имат
предвид заплахите срещу
Рушди и обявената награда
от 3 милиона долара за гла-
вата му.

75-годишният Рушди е
получил наранявания в око-
то, ръката и черния дроб.
Той може да загуби зрени-
ето на пострадалото око,
каза агентът му. ç
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Миналата зима Шийла
Ърдли не е пускала отопле-
нието. "От тази пролет
спрях да гледам и телеви-
зия и да слушам музика
през деня, разказва 74-
годишната пенсионерка,
която живее в двустаен
апартамент в Брентфорд,
предградие на Лондон. По
време на последните жеги
дори не посмях да включа
вентилатора." Преживяваща
с ниска пенсия, тя вече
няма средства да плаща
сметките си за газ и елект-
ричество. "Те се увеличиха
от 37 на 304 паунда месеч-
но в рамките на една
година", разказва Шийла в
репортаж на френският в.
"Фигаро", преведен от сайта
"Гласове".

"Британците преживяват
безпрецедентен скок на
сметките си за енергия.
Сумата, поискана от сред-
но домакинство, се е
повишила от 1277 на 1971
паунда през април. През
октомври се очаква да
достигне 3582 паунда, след
което да се покачи до 4426
паунда до средата на 2023
г., според консултантската
компания "Корнуол инсайт".
Това представлява общо
повишение от 247 процента.

Íà Îñòðîâà îòêàçâàò
äà ïëàùàò çà òîê è ãàç

Â Ãåðìàíèÿ ïðèçîâàõà ôèðìèòå äà íå
îòîïëÿâàò îôèñèòå ñè íàä 19 ãðàäóñà

Русия в Украйна. Въпреки това
Германия използва повече вне-
сен от Русия газ, отколкото мно-
го други страни от ЕС.

Русия вече прекъсна износа
на газ за няколко държави от ЕС
и мнозина се опасяват, че Моск-
ва ще използва износа на газ
като политическо оръжие, за да
намали наложените на Русия сан-
кции, или дори ще спре изцяло
износа за Европа през зимата,
когато търсенето е най-високо.

 Министърът на икономика-
та Робърт Хабек заяви, че дока-

то 27-те страни от ЕС са обе-
щали да намалят потреблението
си на газ с 15% от август в срав-
нение с предходната средна
стойност за период от пет годи-
ни, Германия трябва да намали
потреблението си с 20%. Той
предлага и забрана на отопле-
нието на некомерсиални частни
басейни, изключване на отоп-
лението в общи части на общес-
твени сгради, като фоайетата,
както и изключване на осветле-
нието на билбордове между
22:00 и 6 часа сутринта.ç

"Войната в Украйна
тласна цената на газа
нагоре", отбелязва Дъглас
Макуилямс, който ръководи
Центъра за икономически
и бизнес изследвания.
Лондон внася малко газ от
Русия, но тъй като става
дума за регионален пазар,
недостигът в Европа се
отразява на цените в
Обединеното кралство,
уточнява експертът.

Феноменът се усилва
поради силната зависимост
на страната от газа. "Из-
ползваме го, за да отопля-
ваме домовете си и да
произвеждаме електричест-
во", добавя икономистът.
Газът представлява 42 на
сто от британския енергиен
микс и половината идва от
чужбина. Основният му
доставчик е Норвегия,
която заплашва да ограни-

чи доставките си на елект-
роенергия. Конкуренцията
може да се увеличи и при
доставките на втечнен газ
от САЩ и Катар.

За да избегне най-
лошото, правителството
насърчава болниците да се
оборудват с аварийни
генератори и се готви да
пусне отново две спрени
електроцентрали, работещи
на въглища. Това вероятно
няма да предотврати
спирането на тока, което
може да настъпи за четири
дни през януари, според
сценарий за бедствие,
изготвен от правителството.

Сред населението
назрява гняв. Появи се
анонимно движение,
наречено "Не плащай,
Обединено кралство", което
призовава британците да
спрат да плащат сметките
си за електроенергия и газ
от 1 октомври. До четвър-
тък над 99 400 души се
ангажираха да го направят.

Нийл Сандърс, глава на
четиричленно семейство в
Уорикшър, е сред тях.
"Вече използваме пералня-
та по-малко и включваме
осветлението само в една
стая, но ако цените се
повишат още тези зима,
няма да можем да плаща-
ме, казва 48-годишният
мъж. Нямам друго реше-
ние, освен да анулирам
автоматичните удръжки".
Той смята да ги замени с

Германските фирми и общес-
твени институции трябва да отоп-
ляват офисите си до не повече
от 19 градуса по Целзий тази
зима, за да помогнат за нама-
ляване на потреблението на при-
роден газ в страната, каза ми-
нистърът на икономиката  Ро-
берт Хабек, цитиран от "Асоши-
ейтед прес", предаде БТА.

 Германия, най-голямата ико-
номика в Европейския съюз, се
опитва да се откаже бързо от
използването на руски природен
газ в отговор на нашествието на

ÔÐÃ íàïúëíè ïðåäñðî÷íî õðàíèëèùàòà çà ñèíüî ãîðèâî
Съоръженията за съхранение

на газ в Германия вече са пълни
на 75,43% и горивото се нагнетя-
ва в хранилищата по-бързо от
очакваното. Това сочат данни на
експлоатационните компании.

Според регламента на ЕС за
съхранение на газ, приет през
май, страната трябваше да напъл-
ни хранилищата си на 75% до 1
септември.

Според Асоциацията на гер-
манските оператори на системи за
съхранение на газ и водород INES
напълването на хранилищата въп-

реки намалените доставки от Ру-
сия по "Северен поток" е било
възможно заради намаляване на
потреблението на синьо гориво
през лятото и увеличаване на
вноса му от Северозападна Ев-
ропа.

Регламентът на ЕС предвиж-
да складовете в Германия да бъ-
дат пълни най-малко на 85% до
1 октомври и на 95% до 1 но-
ември. Въпреки това, ако сегаш-
ното темпо продължи, тези це-
ли ще бъдат постигнати по-бързо.

Русия намали доставките на газ

Пожарите в Европейския съюз
са изпепелили от януари досега над
660 000 хектара, което е рекорд,
предаде Франс прес, като се позо-
ва на данни на  Европейската сис-
тема за информация за горските по-
жари, водеща статистики от 2006 г.

Според данните изпепелени са
досега общо 662 776 хектара в ЕС.
На първо място в тази печална кла-
сация е Испания с 246 278 изгоре-
ли хектара, основно в Галисия. След-
ват я Румъния със 150 528 хектара,
Португалия със 75 277 хектара,

Автор на инициативата е вицеканцлерът от партията на "Зелените" Ро-
берт Хабек

Снимка БГНЕС

месечна вноска на сума,
съответстваща на сегашна-
та му сметка. "Приоритетът
ми е да храня децата си и
да плащам ипотеката си,
казва той. Ако трябва да
ме съдят, така да бъде".

Шийла Ърдли вече е
направила тази крачка.
"Спрях да плащам сметките
си това лято, казва тя. Ще
възобновя плащанията в
деня, в който доставчикът
ме таксува на разумна
цена". Тя признава, че е
ужасена от мисълта да я
посети събирач на дългове,
или да й спрат тока, но
твърди, че няма друг
избор. Шийла не е единст-
вената в този случай:
неплатените сметки за
електроенергия са се
утроили през последните
дванадесет месеца и са
достигнали 1,3 млрд.
паунда.

Извън еднократното
изплащане на 400 паунда
на всяко домакинство,
обявено през май, прави-
телството досега не е
взело мерки, за да помог-
не на потребителите, които
са в затруднение. Двамата
консервативни кандидати
за премиерския пост, Лиз
Тръс и Риши Сунак, няма
да променят курса. Първа-
та изключи допълнителни
помощи, а вторият само се
ангажира да премахне
ДДС върху сметките за
енергия за една година.ç

Хиляди британски домакинства са притеснени от високите сметки за
електричество и газ

Снимка Xinhua/Rex/Shutterstock

през газопровода "Северен поток"
до 20%, като неофициално това
се тълкува като изнудване на влас-
тите в Германия да спрат помощта
си за Украйна. На този фон ин-
дустрията и домакинствата на Гер-
мания започнаха да намаляват обе-
ма на потреблението на газ.

От 1 август влезе в сила ре-
шението на ЕС страните - членки
да преминат към режим на пес-
тене на газ, за да се подготвят за
евентуални прекъсвания на дос-
тавките му от Руската федерация,
припомня БГНЕС.ç

Ðåêîðä íà èçïåïåëåíè ïëîùè â ÅÑ
Франция с 61 289 хектара. Предиш-
ният рекорд беше от 2017 г., когато
към 13 август изгоряха 420 913 хек-
тара, а за една година изпепелени
бяха общо 988 087 хектара.

Изключителната суша в Евро-
па, съчетана с горещите вълни,
улеснява възникването на пожа-
ри, като тази година от подобни
феномени не бе пощадена и Цен-
трална Европа, отбелязва Хесус
Сан-Мигел, координатор в Евро-
пейската система за информация
за горските пожари.ç
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След Владимир Путин,
който на пръсти обясни как
Европа сама си постави га-
зовия капан, в разяснител-
ната дейност се включи и
"Газпром". Там разтълкува-
ха как антируските санкции
доведоха до положението
"Северен поток-1" да рабо-
ти само с една турбина и
следователно с много мал-
ка част от неговата мощ-
ност. Разясненията на рус-
ката газова компания бяха
предизвикани от обвинени-
ята на канцлера Олаф
Шолц, отправени към Русия,
на която никой и нищо не
пречело да вземе ремонти-
раната в Канада турбина, но
тя не искала да го напра-
ви. Отказът на Европа да
признае реалните причини
заплашва не само нейната
икономика, но и силно уд-
ря по нейните граждани.

Шолц се възмущава, че
турбината стои в Германия,
а по нея не тече газ. В
компанията Siemens Energy
- отговорна за състоянието
на съоръжението, тутакси се
присъединиха към канцлера.
Според тях не било вярно
твърдението на "Газпром", че
транспортирането на тур-
бината се препятства от
санкциите на ЕС, Канада и
Великобритания. Фактът, че
капитален ремонт на турби-
ните в заводски условия е
задължителен след 25 хил.
часа работа, въобще не се
обсъжда, защото графикът
на ремонта е фиксиран
предварително. Проблемът е
в това, че договорът за ре-
монт на двигателите е под-
писан с британската компа-
ния Industr ial Turbine
Company (UK) Limited, коя-
то участва в групата от ком-
пании на Siemens Energy.
Именно тя наруши догово-
ра: срокът за ремонта на
двигателя изтичаше в края
на май и той трябваше
веднага след това да бъде
предаден директно на "Газ-
пром". По договор не се
предвиждаше никакво прес-
тояване в Германия като
междинна спирка. Именно
заради санкциите турбина-
та от Канада беше изпрате-
на в Германия вместо в Ру-
сия. А това вече не съответ-
ства на договора и не беше
съгласувано с "Газпром".

Колкото до съпровожда-
щите документи - тези, кои-
то Канада е издала, въоб-
ще не са свързани и не съ-
ответстват на подписания
договор. Ако при така съз-
дадените условия Русия
приеме турбината, Канада
би могла да обяви това за
нарушение, и да забрани
използването на турбината
и да отмени ремонта на ос-
таналите. Рискът двигатели-
те да останат без ремонт
се крие в самите санкции.
Те забраняват продажбата,
доставките, прякото и кос-
веното предаване на газо-
ви турбинни двигатели и
технологии. Ако ремонтира-
ната турбина бъде изпрате-

на от Германия в Русия, то-
ва може да се възприеме
като нарушение на санкци-
ите. Така Евросъюзът сам
изкопа ямата, в която днес
се озова, и "Северен поток-
1" ще продължи да работи
с една турбина и да транс-
портира не повече от 33
млн. куб. м газ за деноно-
щие. Вероятността Европа
да се окаже с голям дефи-
цит на газ не само през
близките месеци, но и през
отоплителния сезон се
увеличава многократно.

В момента "Газпром"
доставя в Европа 110-120
млн. т газ в денонощие по
три маршрута: "Северен по-
ток-1", украинския маршрут
и втория ръкав на "Турски
поток". Вече станаха ясни
причините, поради които се-
верната тръба работи само
с 20% от своята мощност.
Украинският маршрут се из-
ползва само наполовина,
защото украинските власти
така пожелаха. А Полша

това положение далеч не
всички европейски страни
ще се справят с назряващи-
те трудности.

Възниква още един ва-
жен въпрос: готови ли са ев-
ропейците да проявят соли-
дарност в сложната енергий-
на ситуация? "Ако обстанов-
ката продължи да се вло-
шава, националните прави-
телства ще започнат да взе-
мат повече самостоятелни
решения. Това вече се виж-
да и тази тенденция ще на-
бира сила. Полша например
заяви, че няма да дава на
Германия от своите газови
запаси. Едновременно с то-
ва бе съобщено, че храни-
лищата в страната са запъл-
нени 100 процента", комен-
тира експертът Сергей Кон-
дратиев от Института по
енергетика и финанси.

Според него особено
напрежение ще изпитат стра-
ните, които очакват втечнен
газ, свързано с натова-
реността на терминалите по

Експертите отбелязват, че
до неотдавна се е смятало,
че на страните от Западна
Европа няма да се наложи
да прибягват до строги ог-
раничения, тъй като те по
принцип са по-независими от
руския газ, за разлика от
източно-европейските си съ-
седи. Няколко месеца по-
късно обаче прогнозите не
са радостни: благополучни-
те европейци ще преживеят
не по-лека зима. Западна Ев-
ропа се оказа по-зависима
от газа в общия енергоба-
ланс, докато в Източна Ев-
ропа атомната енергия и въг-
лищата продължават да иг-
раят важна роля.

Различните страни по
различен начин ще изпит-
ват трудности. Франция и
Белгия, които разчитат на
АЕЦ, през последните две
години се сблъскват с проб-
леми: забелязва се увели-
чаване броя на извън пла-
новите ремонти. През това
лято Франция трябваше да
намали производството и
дори да спре някои АЕЦ -
причина станаха рекордни-
те горещини и повишаване
температурата на водата
във водоемите, които ох-
лаждат реакторите. Ис-
пания и Великобритания ще
усетят газов дефицит през
зимата, когато се очаква
маршрутът на танкерите да
завие към Азия. Като се има
предвид, че това са голе-
мите страни на ЕС с мощ-
ни икономики, може да се
очаква, че енергийната кри-
за ще нанесе сериозен
удар по европейската ико-
номическа активност.

Твърде сложно ще бъде
енергетиката и икономика-
та на Европа да се върнат
към старите си докризис-
ни показатели. Съдейки по
изявленията на представи-
тели на "Газпром", в близ-
ките два месеца не може
да има и увеличение на
доставките, а за Европа е
решаващ всеки ден, тъй ка-
то лятото е вече към края
си. Затова европейските
политици се опитват отсега
да настройват гражданите
на песимистична вълна и
да ги подготвят за тежката
зима.

(По материали
на "Взгляд")

Бившият премиер Борисов, заедно с президентите Путин, Ердоган и
Вучич, присъства на откриването на "Турски поток", плака на рамото

на руския лидер, посипа си главата с пепел за осуетяването на
"Южен поток", а сега кълне всяка стъпка за възможно

възстановяване на доставките на руски газ

спря газопровода "Ямал -
Европа", който минава през
нейна територия. В такъв
случай не може да ни учуд-
ва фактът, че доставките на
"Газпром" рязко са намале-
ли. Единственият засега
стабилен маршрут на руски
газ за Европа е "Турски по-
ток", но уви, България сама
си отряза достъпа до него.

Има опасност обаче тех-
ният обем да спадне още по-
вече. Първо, срокът на екс-
плоатация на турбините не е
безкраен и на всяка от тях
ще се наложи ремонт, който
сега е невъзможен заради
санкциите. Второ, има риск
от спиране на транзита през
Украйна. Украинският депу-
тат и бивш председател на
Върховната рада Дмитрий
Разумков публично призова
украинците още сега да за-
почнат тайно да теглят газ
от транзитната тръба, защо-
то те отдавна официално се
отказаха да купуват руски
газ. Ако Киев отново при-
бегне до кражба на гориво,
предназначено за Европа,
"Газпром" ще бъде принуден
да прекрати транзита, как-
то това се наложи през 2009
г. Дори да се запази сегаш-
ното равнище на доставки-
те за Европа, това вече е
изпитание за европейската
енергетика и икономика. При

европейските крайбрежия.
Друг сериозен фактор, от
който зависи съдбата на ев-
ропейците през зимата, се
състои в това дали те ще ус-
пеят да получат газ от ал-
тернативни източници. Твър-
де малка е вероятността да
пристигнат доставки с втеч-
нен газ от САЩ или Близкия
изток. Въобще възможности-
те за увеличаване на обе-
мите на газ на пазара прак-
тически са нищожни. "Сега
доставките на втечнен газ в
Европа са изгодни за дос-
тавчиците, тъй като там той
е с около 500-600 долара по-
скъп, отколкото на азиатс-
кия пазар. Скоро обаче и та-
зи възможност може да из-
чезне, защото азиатските
страни ще предпочетат да
запазят резервите за своя
вътрешен пазар.

Всичко сочи, че така,
както в момента се разви-
ват събитията на енергий-
ния пазар, за Европа пос-
ледиците ще бъдат печал-
ни. Редица страни ще бъ-
дат принудени да ограничат
доставките на газ за пред-
приятията, включително и в
производството на електри-
чество, за да се опитат да
запазят резерви, необходи-
ми на домакинствата. В
такъв случай част от про-
мишлените предприятия ще

напуснат безвъзвратно ев-
ропейския пазар, подгоне-
ни от непосилно високите
цени на газа. Някои просто
ще изчезнат, други ще пре-
несат производството си. В
резултат на това Европа ще
започне да внася голям
брой стоки, които досега са-
ма е произвеждала - мине-
рални торове, стъкло, стро-
ителни материали.

"Мисля, че ограничения-
та ще засегнат доста голя-
ма част от европейското на-
селение. То непрекъснато ще
бъде призовавано да ог-
раничи потреблението в би-
та си и на работното място.
Сега, когато отоплителният
сезон още не е настъпил,
тази практика вече е факт.
По телевизиите се излъчват
съвети как да сведат до ми-
нимум употребата на топла
вода, на осветление и на
газ. В Германия вече спря-
ха декоративното осветява-
не на историческите забе-
лежителности, рязко нама-
лиха уличното осветление,
спряха топлите душове в къ-
палните и спортните зали.
На някои места вече стиг-
наха до крайности. Тук-там
на входовете на гробищата
може да се видят залепени
съобщения, че поради не-
достиг на газ и неговата ви-
сока цена кремирането ве-
че ще става "групово", а след
това тленните останки ще се
разделят според броя на
кремираните.

С приближаването на
зимата ограниченията ще се
засилват. С други думи, ев-
ропейците ще трябва да се
простят с комфорта, на
който от години са свикна-
ли и са смятали за нещо
естествено, и дори задъл-
жително", казва експертът.
Нещо повече, именно обик-
новените европейци ще
трябва да платят за всич-
ко, от което ги лишават. Зву-
чи абсурдно, но е напълно
логично последствие от
енергийната политика на
Евросъюза.

Предполага се, че пора-
ди високите цени на газа
много домакинства ще ре-
шат да минат на ток, дърва
или въглища. Проблемът
обаче е в това, че повечето
страни от ЕС не разполагат
с големи резервни мощнос-
ти за производство на елек-
троенергия и както вече ста-
на ясно, не са настроени да
проявяват взаимопомощ.

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес -
Россия сегодня“
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Левски има изключи-
телно минимални шансо-
ве УЕФА да вземе реше-
ние за преиграване на
реванша от третия квали-
фикационен кръг на
Лигата на конференциите
срещу Хамрун Спартанс,
който "сините" загубиха
след изпълнение на
дузпи, съобщи dsport.bg.

От Левски поискаха
преиграване на мача, тъй
като при втория гол на
малтийския тим в среща-
та на "Георги Аспарухов" в
четвъртък има формално
нарушение на правилата,
което не бе регистрирано
от румънската съдийска
бригада, водена от Ищван
Ковач.

Делегатът на мачове
на УЕФА Игор Радойчич,
който е секретар на
съдийската комисия към
Сръбския футболен съюз,
разясни казуса пред
местното издание Alo.rs.
Причината в западната
ни съседка да се интере-
суват от развоя на ситуа-

Станимир
Стоилов:
Не бяхме
тренирали
изобщо
дузпи

Äåëåãàò íà ÓÅÔÀ:
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цията е свързана с факта,
че Партизан трябва да
играе с Хамрун Спартанс
или Левски в плейофите
на Лигата на конференци-
ите.

"Да, има нарушение на
правило 8, което обясня-
ва как трябва да се
изпълнява център в
началото на всяко полув-
реме или след гол. Аз не
мисля, че ще има преиг-
раване. Ситуацията се
разглежда като съдийска
грешка на цялата брига-
да", коментира Радойчич.

"Това е трябвало да
бъде забелязано от
главня рефер, неговите
асистенти или четвъртия
арбитър. Разбирам моти-
вите на Левски да подаде
жалба, но това няма да е
достатъчно за назначава-

не на нов мач. Нарушени-
ето на правилото не е
такова", добави той.

"Преиграване можеше
да има, ако се зачете гол
с директен удар при
непряк свободен удар,
без топката да се докос-
не до втори човек или
при наличие на 12 про-
тивникови играчи на
терена", обясни Радойчич.

Междувременно стар-
ши треньорът на Левски
Станимир Стоилов заяви,
че решенията за бъдеще-
то на отбора ще ги взима
той. "В четвъртък вечер
не успях да заспя. Болка-
та и тъгата бяха много
повече. Усещането за
мъката, която получават
левскарите и Левски е
неприятна, когато живееш
с него", коментира Стои-

лов в интервю за преда-
ването "Тази събота и
неделя" по БТВ.

"Не бяхме тренирали
изобщо дузпи. Винаги аз
избирам. Ако някой е
пропуснал, отговорността
е изцяло моя, но дузпите
са лотария. Голът в 94-jата
минута нанесе лек шок на
играчите, въпреки че в
продълженията те напра-
виха всичко, за да спече-
лим още тогава мача."

"Всеки може да сгре-
ши. Решението кой да
бъде на вратата естестве-
но го взимам аз. Още не
съм говорил с Михайлов.
Задълбочаваме темата.
Не трябва да отричаме
всичко, което той е
направил за Левски",
добави наставникът на
"сините".ç

След куп интригуващи
срещи и интервюта със
световни шампиони в
Бразилия, българската
легенда Христо Стоичков
вече е в Аржентина, където
го очакват нови истории с
куп местни футболни
величия, съобщи БТА.
Камата вече е в Буенос
Айрес, където посети дома
на футболната икона Диего
Армандо Марадона (на
снимката), а малко по-късно
изгледа победата на Ривър
Плейт с 4:1 над Нюелс Олд
бойс. Камата получи
фланелки със своето име от
президента Хорхе Брито и
вицепрезидента Матиас
Патаниан на аржентинския
гранд.
"След срещите с толкова
приятели в Бразилия сега е
време за Аржентина! И на
първо място - почит пред
дома на великия дон Диего
Марадона", написа Стоичков
в социалните мрежи

17-годишен румънец
счупи световния рекорд
на 100 м свободен стил
17-годишният румънец
Давид Поповичи постави
нов световен рекорд в
дисциплината 100 метра
свободен стил по време
на Европейското първенс-
тво по плуване, което се
провежда в Рим. Тийней-
джърът спечели безапела-
ционно златния медал с
от 46.86 сек. Предишното
най-добро време бе на
бразилеца Сезар Сиело
Фильо (46.91), регистри-
рано на Световното
първенство в Рим преди
13 години. Тогава на мода
бяха високотехнологични-
те плувни костюми и се
смяташе, че е почти невъз-
можно някой да подобри
този рекорд, съобщи
БГНЕС. Поповичи обаче
обори всички прогнози. С
успеха румънецът приба-
ви европейска титла към
световната от първенст-
вото преди два месеца.
Челната тройка допълниха
унгарецът Крищоф Милак
(47.47 сек) и италианецът
Алесандро Миреси (47.63
сек).
Тайсън Фюри трябва до
26 август да потвърди, че
прекратява кариерата си
Президентът на WBC
(Световен боксов съвет)
Маурисио Сюлейман каза,
че асоциацията е дала на
шампиона в тежка
категория Тайсън Фюри
(32-0) 10 дни, за да
потвърди писмено оттегля-
нето си. "Разговаряхме с
неговия промоутър.
Дадохме на Фюри 10 дни.
До 26 август той трябва
да ни изпрати писмено
потвърждение за оконча-
телното си решение. Едва
след това можем да
започнем да решаваме
проблема с колана", каза
Сюлейман в интервю за
Izquierdazo.
Фюри нокаутира Дилън
Уайт (28-3) в шестия рунд
в последната си битка.
Срещата се проведе на 24
април в Лондон, а след
това той обяви края на
кариерата си.
Калоян Левтеров
завърши 37-и на 50
метра гръб
Калоян Левтеров не успя
да се доближи до най-
добрия си резултат и
отпадна в сериите на 50
метра гръб на Европейс-
кото  първенство  по
плуване в Рим.  Българи-
нът, който пропусна
Световното миналия
месец заради травма, не е
в най-добрата си форма и
завърши 37-и с време
26.30 секунди. Държавни-
ят рекорд на Левтеров в
дисциплината  е 25.70.
Най-бърз в сериите на 50
метра гръб бе любимецът
на местната публика
Томас Чекон - 24.69
секунди.

Íàêðàòêî
:

Малтийците от Хамрун се радват след победата си над Левски

Снимка Фейсбук

Ръководството на ПСЖ иска да
продължи договора на нападателя
Лионел Меси, съобщава L'Equipe,
цитиран от БТА. В близко бъдеще
парижани ще започнат преговори
с 35-годишния аржентинец. Нас-
тоящото споразумение изтича през
лятото на 2023 г. От ПСЖ са уве-
рени, че ще бъде подписан нов
договор за още един сезон.

Меси може да се завърне в Бар-
селона през 2023 г., но на този
етап няма контакт между предста-
вители на играча и испанския клуб.

Меси премина в Пари Сен
Жермен миналото лято, след ка-
то каталунците не успяха да под-
новят договора му.

През миналия сезон нападате-
лят изигра 34 мача за френския
отбор, вкара 11 гола и даде 15
асистенции. За първи път от 2005
г. аржентинецът не попадна в но-
минираните за "Златната топка".ç

ÏÑÆ èñêà
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06.00 Островът на сините птици - детски
тв филм /3 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 - детски

тв филм /4 епизод/
10.55 Кой знае отговора - светът, в който

живеем - документална поредица
11.10 Дивия Франк в Калифорния - доку-

ментален филм /6, последен епи-
зод/п/

12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Константин Философ - тв филм /2

серия/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - анимацио-

нен филм
14.30 Тренк, малкият рицар - анимацио-

нен филм
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /13

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Поучителната история за живота на

братя Прошек - документален филм
/България, 2014 г./, режисьор Лю-
бомир Халачев

18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Константин Философ - тв филм /3

серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Привидности - игрален филм

/копродукция, 2020 г./, режисьор
Марк Фитуси, в ролите: Карин Ви-
ар, Бенжамен Биоле, Лукас Енглан-
тер, Летисия Дош и др.

23.00 По света и у нас
23.25 Животът е сладък - игрален филм

/САЩ, 2016 г./, режисьор Роб Спе-
ра, в ролите: Карой Хайку, Абигел
Сьоке, Маги Наги, Ема Беркович,
Барнабаш Хоркай и др. (12)

01.00 Малки истории /п/
01.15 Привидности - игрален филм /п/
03.05 Бразди /избрано/п/
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /13

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

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анима-
ция, сериал, с. 2, еп. 4

06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 28

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

тиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с. 14,

еп. 8
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

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

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

сериал, с. 4, еп. 6
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4, еп.

12
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)

23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,
с. 8, еп. 11

00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 9
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 2, еп. 4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината " /п./ - сериал,

с. 14, еп. 8

bTV ACTION

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, с. 2, еп. 21 - 24

08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 10
09.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 10
11.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 2
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп.

16
13.00 "Не се омъжвай" - трилър (САЩ,

2018), в ролите: Сара Линд, Кри-
шел Стаус, Роб Деринджър, Улф-
ганг Бодисън

15.00 "Чък" - сериал, еп. 1
16.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

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

специален еп. 1
18.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Легендите

на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп.
11

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп. 6

21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 8
22.00 Бандата на екшън: "Атентатори" -

екшън, криминален, трилър (САЩ,
Франция, 1995), в ролите: Силвес-
тър Сталоун, Джулиан Мур, Антонио
Бандерас, Анатолий Давидов, Мюз
Уотсън, Кели Роуън и др.

00.30 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 8
01.30 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 3
02.30 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 11
03.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

специален еп. 1
04.30 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
06.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 3, еп. 4, 5
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация
07.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 12, еп. 11, 12
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Нощни игри" - комедия, трилър

(САЩ, 2018), в ролите: Джейсън
Бейтман, Рейчъл Макадамс, Кайл
Чандлър, Били Магнюсън, Шарън
Хорган, Джеси Племънс, Ламорн
Морис, Дани Хюстън 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 Ци-

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 16, 17
19.00 "По средата" - сериал, еп. 11, 12
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.
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21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп.

14
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 12, еп. 5, 6
00.00 "Индъстриал мюзикъл" - документа-

лен, комедия, музикален (САЩ,
2018), режисьор Дейва Уизенант

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

тиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.
3, 4

08.00 "Умирай трудно 4.0" - екшън, три-
лър (САЩ, Великобритания, 2007),
в ролите: Брус Уилис, Джъстин
Лонг, Тимъти Олифънт, Мери Елиза-
бет Уинстед, Маги Кю, Клиф Къртис

10.30 "Революция Z" - сериал, еп. 5, 6
12.30 "Маслото на Лоренцо" - биографи-

чен, драма (САЩ, 1992), в ролите:
Ник Колти, Сюзан Сарандън, Питър
Устинов, Катлийн Уилхойт, Гери
Баман, Марго Мартиндейл, Джеймс
Ребхорн и др.

15.15 "Майор Пейн" - комедия, приклю-
ченски, семеен (САЩ, 1995), в
ролите: Деймън Уейънс, Майкъл
Айрънсайд, Скот Битълоу, Албърт
Хол и др.

17.15 "Любов в Исландия" - романтичен,
комедия (тв филм, Исландия, САЩ,
2020),  в ролите: Кейтлин Дабъл-
дей, Колин Донъл, Престън Садлър,
Кейт Ийстън, Джоел Семундсон

19.00 "Светъл ум" - драма (САЩ, 2017), в
ролите: Крис Евънс, Маккена Грейс,
Линдзи Дънкан, Октавия Спенсър,
Джени Слейт, Майкъл Кендал Кап-
лан, Глен Плъмър и др.

21.00 Премиера: "Шазам!" - фентъзи, ек-
шън, комедия (САЩ, 2019), в роли-
те: Закари Ливай, Марк Стронг,
Ашър Ейнджъл, Джаймън Хаунсу,
Джак Дилън Грейзър, Адам Броуди

23.45 "Нация на убийци" - екшън, крими-
нален, комедия (САЩ, 2018), в ро-
лите: Одеса Янг, Абра, Суки Уотър-
хаус, Хари Неф, Колман Доминго,
Дани Рамирес, Моод Апатоу [14+]

02.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.
5, 6

04.00 "Проклятието на плачещата жена" -
хорър, психотрилър (САЩ, 2019), в
ролите: Линда Карделини, Патри-
сия Веласкес, Реймънд Крус, Шон
Патрик Томас, Мадлин Макгроу [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Всяка твоя сълза" - сериал
06.00 "Специален отряд" - сериал, сезон

4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Буря в душите"

- с уч. на Надин Вармут, Матиас
Бранд, Габриел Мерц, Фрайдър Ви-

нъс, Микаела Росен, Ноа Краус,
Йохана Хенс и др.

11.30 "Бон Апети" - кулинарно предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Ти си моята съдба" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, се-

зон 4
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" - 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

06.20 "В кадър"
06.45 "Почти разделени" - романтичен

филм с уч. на Пола Шрам, Рафаел
Вогт, Йохен Шроп, Ангела Рой /п/

08.45 "Моби Дик" - приключенски филм с
уч. на Уилям Хърт, Итън Хоук,
Доналд Съдърланд и др. I част /п/

11.00 "Дароу и Дароу: Музикално убий-
ство" - мистери с уч. на Кимбърли
Уилямс, Том Кавана, Уенди Малик
/п/

12.40 "Стар Трек" - приключенска фан-
тастика с уч. на Крис Пайн, Закъри
Куинто, Ерик Бана, Брус Грийнууд,
Карл Ърбан, Зоуи Салдана, Саймън
Пег и др.

15.10 "Грозна като смъртта" - романтич-
на комедия с уч. на Пайпър Пера-
бо, Адам Гарсия, Джон Гудман,
Тайра Банкс, Мария Бело, Изабела
Мико, Бриджит Мойнахан, Мелани
Лински /п/

17.10 "Карате кид" - приключенски екшън
с уч. на Джеки Чан, Джейдън Смит,
Тараджи Пенда Хенсън, Уенуен Хан,
Ронгуанг Ю и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

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

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

00.00 "Закрилникът 2" - криминален ек-
шън с уч. на Дензъл Уошингтън, Бил
Пулман, Джонатан Скарфи и др. /п/

Тв програма - понеделник, 15 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, 19.00 ч., "Светъл ум" - драма (САЩ, 2017),
в ролите: Крис Евънс, Маккена Грейс, Линдзи Дънкан,

Октавия Спенсър, Джени Слейт, Майкъл Кендал
Каплан, Глен Плъмър и др.

Времето
В понеделник атмосферата ще започне да се ста-

билизира на запад, а валежи и гръмотевици ще има
в източните райони. Ще започне повишение на тем-
пературите, които във вторник в низините ще достиг-
нат 33-35 градуса, а в средата на седмицата ще има
и стойности, близки до 40 градуса.

Следобедни летни валежи ще има и във вторник,
но на малко места в Западна и Централна Бълга-
рия. От сряда нататък следват няколко дни без ва-
лежи и с повече слънце. Температурите ще се пови-
шават и ще догонят летните нива около и над 30
градуса. Към края на седмицата в традиционно го-
рещите точки на страната ще е горещо с температу-
ри над 35 градуса. Едва през следващия уикенд ще
премине студен атмосферен фронт с летни гръмоте-
вични бури и валежи.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 153

Паница. Налима. Етамин. Текила. Иремел. Ко-
мета. Салака. Гитана. Тараба. Арагон (Луи).
Минога. Римеса. Асорин (Хосе). "Ралеви". Ко-
рона. Барака. Ранина. "Нани-на". Ариман. Ми-
нало. "Алавес". Горана. Карате. Еталон. Нико-
ла. "Вината". АТОМАЛ. МАЛАГА. Аланин. Ала-
кол. Аполон. Пакети. Ипатев (Владимир). "Пи-
лето". Тегоба. "Аканат". "Катина". Корито. Ко-
кили. Лавини. Ивонан. Панама. Ванина. Ино-
сан. Асесор. Исаков (Наим). Павоне (Рита).
АМОПЕН. Пижама. Гарафа. Магаре. Реноме.
КОНИКА. Асавак. Пикасо (Пабло). Типари. Кро-
тал. "Морето". РОМИКА. Колики. Авилов (Ми-
хаил). Карова (Нели). Карата. Атигек. Литера.
Рапира. "И питам". Патина. Норина. Иранит.
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За пръв път в живота
си 65-годишният Гифт
Ливингстън Санго вижда
картина на баща си, на
която Исус е изобразен
като чернокож, пише
Асошиейтед прес.

"Баща ми рисуваше
Исус като чернокож,
защото Бог е за всички
нас. Той не е цветнокож
Бог", казва Санго. Карти-
ната, рисувана от покой-
ния му баща през 40-те
години на ХХ век, е част
от историческата изложба
"Звездите са ярки", която
сега е представена в
Националната галерия на
Зимбабве за първи път,
откакто колекцията е
напуснала страната преди
повече от 70 години.

До картината е окачена
снимка на бащата на
Санго, Ливингстън, като
младо момче. "Никога не
сме знаели, че баща ни е

Идеята Джеймс Франко да
влезе в ролята на Фидел Кас-
тро има поне един привърже-
ник. Алина Фернандес, дъще-
ря на бившия кубинския ли-
дер, който почина през 2016
г. Имаше обществено недовол-
ство относно кастинга на
Франко, включително от ак-
тьора Джон Легуизамо, защо-
то актьорът не е латиноаме-
риканец.

"Как това все още продъл-
жава? Как Холивуд ни изключ-
ва, но краде и нашите исто-
рии?", написа той в потвър-
дения си акаунт в Инстаграм.
Филмът ще се казва "Алина
от Куба". Той разказва исто-
рията на Алина Фернандес, ко-
ято е плод на любовна афера
между родената в Куба соци-
алистка Наталия "Нати" Реву-
елта и Кастро. ç

Àëèíà Ôåðíàíäåñ
îäîáðÿâà
Äæåéìñ Ôðàíêî
äà èãðàå Ôèäåë
Êàñòðî

Изложба "Бог Кришна"
ще бъде подредена от На-
ционалната художествена
галерия (НХГ). Експозиция-
та се открива на 16 август
в "Квадрат 500". По време
на събитието в атриума на
галерията ще бъде предс-
тавен и танцовият спекта-
къл "Силсила" в изпълнение
на доц. д-р Биляна Първа-
нова-Мюлер.

Изложбата се състои от
13 миниатюри и 6 скулпту-
ри от колекцията на НХГ.
Най-популярни са изобра-
женията на бог Кришна ка-
то бебе, надарено с особе-
ни сили, държащо гърненце
с масло, като малко момче,
танцуващо върху змията с
много глави Калия, и като
седемгодишния Шринатхджи
- с вдигната нагоре ръка,
символизираща спасяване-
то на поклонниците му от
гибелна буря. Илюстрирани

са и любовните му приклю-
чения с пастирките, извест-
ни като гопи. В скулптурата
е представян като свирещия

С голям концерт Бургас ще отбележи 90 години от
рождението на музиканта, диригент и композитор Тон-
чо Русев. Концертът ще е на централния площад "Трой-
ката". Тончо Русев е диригент и автор на музиката на
повече от 1000 шлагерни песни, сред които "Топъл дъжд",
"Наше лято", "А дали е така", "Телефонна любов", "Обич
за обич".

Неговите песни ще бъдат изпълнени на 1 септември
на сцената от талантливи изпълнители, родом от Бургас
или свързани с града. В афиша са имената на Рафи,
Кристина Дончева, Стефан Илчев, Дишо и Иван, "Форти-
симо", Вокално трио "Dѐjа̀ vu", Димитър Атанасов и Хрис-
то Младенов, Мина Пенкова, Георги Дюлгеров и Мария-
на Добрева-Велева.

По повод 90 години от рождението на композитора ще
бъде експонирана външна изложба, посветена на живота
и творчеството на почетния бургазлия и ще бъде създаде-
на постоянна експозиция, носеща неговото име. ç

Ãîëÿì êîíöåðò çà 90 ãîäèíè
Òîí÷î Ðóñåâ

бил толкова велик худож-
ник, но след 70 години
виждаме тези картини",
казва Санго. "Някои от
тези картини никога
досега не сме виждали.
Виждам баща си като
момче."

Ливингстън Санго става
опитен препаратор и
работи за Националния
музей в Булавайо.

Завладяващата излож-
ба в Националната гале-
рия до края на октомври
е на картини, рисувани
през 40-те и 50-те години
на ХХ век от млади черно-
кожи ученици в първото
училище, в което се
преподава изкуство на
чернокожи ученици в
управляваната тогава от
бялото малцинство Роде-
зия.

Със смели и ярки
цветове, изпълващи
целите платна, учениците

изобразяват африканския
живот в танците, домаш-
ните задължения и лова
на диви животни наред с
появяващия се модерен
свят. Картините ярко
изобразяват приказки от
африканския фолклор,
както и библейски исто-
рии, в които се преплитат
африканските традиции.

Êîëåêöèÿ îò êàðòèíè ñå çàâúðíà
â Çèìáàáâå ñëåä 70 ãîäèíè
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Старинна икона е
изложена за поклонение
в радомирското село
Долни Раковец

Старинна икона, изобразя-
ваща св. Богородица с
Младенеца, е изложена за
поклонение в храма
"Св. Николай Чудотворец" в
радомирското село Долни
Раковец. Иконата е собст-
веност на местната църква,
но се съхранява в РИМ
в Перник. Всяка година
на празника на Голяма
Богородица светинята се
връща в храма, за да могат
поклонниците отново да се
докоснат до нея. Местните
смятат иконата за чудот-
ворна. Тя е единствената,
оцеляла от старата църква
"Св. Николай Чудотворец".
Храмът в с. Долни Раковец
е строен в периода
XV - XVII век, изографисан
е от майстор Димитър от
Самоковската школа.

Традиционният панаир
на занаятите в село
Орешак продължава

Традиционният панаир на
занаятите в село Орешак
бе в дните между 12 и 15
август. Организатори са
община Троян, Троянският
манастир "Успение Богоро-
дично", кметството на село
Орешак и Националното
изложение на художестве-
ните занаяти и изкуствата -
Орешак. Инициативата е в
нов формат, с три обосо-
бени зони - за търговия, за
детски забавления и "Улица
на занаятите". Над 50
търговци предлагат своята
стока, а над 70 занаятчии
са изложили своите
произведения.

Картините бързо пече-
лят почитатели, сред
които е и британският
крал Джордж VI, който
посещава училището през
1947 г. Колекция от твор-
би, създадени в училище-
то Кирена в Булавайо
между 1940 и 1947 г., е
показана в Лондон, Па-
риж и Ню Йорк. ç

на флейта Кришна, а в ми-
ниатюрата - в момент на иг-
ра или интимност с Радха,
любимата сред всички гопи.

Изложбата е подготвена от
Златка Димитрова и Алек-
сандра Янева, уредници в
Националната галерия. ç
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õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ
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