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Годишният темп на инфлация в България се ускори през юли, достигайки 17,3% спрямо
16,9% през предходния месец, показват данни на НСИ. Това е най-високата инфлация от
май 1998 г., когато тя беше на ниво от 18%. За първите седем месеца на годината тя е
над 11%, като най-голямо повишение се отчита при сметките за електроенергия, газ и
горива. За рекордната от 24 години насам инфлация причина е поскъпването на основните храни - олио (44%), мляко и хляб (29%), захар (24%), месо (20%) и други. Над
двойно за година са поскъпнали газообразните горива, а твърдите - с около 60%. < 4
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Ïóòèí îáâèíè
Âàøèíãòîí,
÷å ïðîòî÷âà
êîíôëèêòà
â Óêðàéíà
Руският президент Владимир Путин обвини вчера
САЩ, че проточват
украинския конфликт и се
стремят "да дестабилизират" света чрез неотдавнашната визита в Тайван
на председателката на
Камарата на представителите Нанси Пелоси.
"Ситуацията в Украйна
показва, че САЩ се
стремят да проточат
конфликта. И действат по
същия начин, разпалвайки
конфликтния потенциал в
Азия, Африка, Латинска
Америка", заяви Путин в
обръщение към Международната конференция по
сигурността в Москва.
"Американската авантюра
спрямо Тайван не е просто
пътуване на един безотговорен политик, но част от
преднамерена съзнателна
стратегия, целяща да
дестабилизира и внесе
хаос в ситуацията в
региона и в света",
< 13
продължи той.

живее в бедност
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Íàãðàäèõà Áîðÿíà
Êàëåéí çà ¹1
â Åâðîïà
Боряна Калейн беше
удостоена с наградата
"Гимнастичка №1 на
Европа на 2021 година"
на престижна церемония в
Мюнхен, Германия, предаде БГНЕС. Вицешампионката от Европейското
първенство във Варна
през 2021 година спечели
убедително оспорваната
класация с 97.746 гласа.
Заедно с Боряна Калейн
на първите награди на
Европейската гимнастика
са и личният й треньор
Мариана Памукова и
президентът на Българската федерация по спортна
гимнастика Красимир
Дунев. Наградата на
Боряна бе връчена лично
от президента на Европейската гимнастика г-н
ФаридГаибов. Точно след
месец ще видим Боряна
Калейн отново на килима
в битка за световната
титла на 39-ото световно
първенство по художествена гимнастика от 14 до
18 септември в зала
"Арена Армеец". ç

поред НСИ можем да
спестяваме 300 лева на
месец, което не е вярно, а причината са неравенствата. От 2,3
млн. пенсионери, 940
000 получават минимална пенсия. Тяхната
пенсия се е увеличила
с 37 лева. От под 3 млн.
работещи, около 430
000 получават минимална работна заплата,
която е без необлагаем
минимум. 50% от българите живеят в бедност. Това коментира икономистът Мика
Зайкова за предаването "Твоят ден" по "Нова телевизия".
Според нея няма инвеститори заради
голямата корупция и несигурността. "Планът за възстановяване не е съвсем добър,
не се знае дали като се хвърлят много пари, нещо ще проработи. Не знаем дали
следващият парламент ще има мнозинство, или ще влезем в спирала от избори.
Освен това светът влиза в рецесия, това
значи, че БВП ще има малък или никакъв
ръст", подчерта Зайкова. И попита какво

пречи "Газпром" да е един от източниците
на газ за България.
За икономиста Кузман Илиев реалността е, че инфлацията е регресивен данък,
който удря повече бедните. "Храните поскъпват на годишна основа с 25%, докато
доходите изобщо не растат с тези темпове.
Категорично доходите изостават от инфлацията. За да може бизнесът да вдига заплатите, трябва да произвежда повече. А това ще стане, ако има прогнозируемост и
цената на газа да не скочи от 140 на 300
лева", обясни той. ç
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Снимка БСП

Четири работещи решения за България през следващите месеци, предложи
Нинова. Освен преговори с "Газпром" и мораториум върху битовите сметки, БСП предлага още програма за компенсация на бизнеса за разликата в
цените и продължение на социалната програма и социалните приоритети.

Лидерката на БСП Корнелия
Нинова и зам.-председателят на
партията Кристиан Вигенин
регистрираха вчера в ЦИК лявата
коалиция "БСП за България" за
изборите.
Тръгваме със самочувствие към
изборите, отрязахме пипалата на
мафията, каза Нинова, след като
внесе 7000 подписа за регистрацията на партията.
Левицата предлага мораториум
върху цената на газа. Социалната
програма трябва да се разшири с
фокус върху енергийно бедните,
категорична е лидерката на БСП.
Нинова подчерта, че трябва да се
водят разговори с "Газпром".
Засега най-доброто, което се
предлага, е от "Газпром", посочи
тя.
Няма да правим коалиция с
ГЕРБ и ДПС, каза Нинова,
отговаряйки на въпроса с кой би
се коалирала левицата след изборите. Искаме реална социална
държава, показахме в управлението, че можем да го правим, бе
категорична Корнелия Нинова. ç
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ългария и българският народ са
изживели толкова
много тегоби в
новата си история...
Войни със съседи и на
българи срещу българи,
военни преврати и
диктатури, бедност и
несправедливости. И
винаги на очи се набиват
две закономерности Българската армия няма
загубена битка, но алчни
политици са губили
всички войни. Защото
няма геополитически
съюз в новата история, в
който България да е
участвала и да не се е
разпаднал. Така е и днес
- пак послушни елити, и
пак… на страната на
САЩ и колективния Запад
с техния агонизиращ
еднополюсен световен
ред.
Много сме преживели,
но такова чудо, което
сътвориха Петков, Василев и компания, чак не е
било. Факт -идиотизмът и
пагубните грешки не са
само у нас, но в Европа,
която вместо да решава
проблемите с диалог и
прагматизъм, заради
антируските комплекси на
проскубани, но агресивни
ястреби, наказа себе си сега в държави като
Германия, Швейцария,
Австрия и други, които
имахме като пример за
благоденствие и добра
социална уредба, се
запасяват със стоки и
свещи, готвят режим на
газа и тока, налагат
лимит на градусите в
радиатора, спират заводи
и съветват народонаселенията, ако може,
така, да не "прекаляват"
много-много с къпането….
Но ако Европа е пред
криза, България е пред
катастрофа. И виновниците - да повторим - са
Петков, Василев и сие,
които за 7 месеца вместо
очакваната "промяна"
сътвориха "чудеса" от
некомпетентност, корупция, рушителен бяс и
безотговорност.
Комунизмът по Ленин
беше Съветска власт и
електричество. Промяната
по Петков е навеждане
на Запад, плюс студен
радиатор… Не, благодарим!
В катастрофа сме
заради социалния колапс,
който се очертава, след
като тези дилетанти в
политиката безотговорно
и с лека ръка скъсаха
газовите отношения с
Русия. За да ги потупат
чуждите посолства по
рамото (така продадоха и
интересите ни в Македония!). И за да уредят
приближени посредници,
които да купуват пак
руски газ, но с минимум
30% по-скъп. < 2
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Ëå÷åâà âèäÿ ïðîáëåìè â òîòîòî è ñïîðòíèòå áàçè Çà 7 ìåñåöà íè
Министерството на младежта
и спорта (ММС) ще направи цялостна проверка на работата на
държавните и търговските дружества, на които е принципал. Сред
тях са спортният тотализатор, "Националната спортна база" , "Сердика спортни имоти". Това стана
ясно на първата пресконференция на служебния министър Весела Лечева.
"Виждаме проблеми във функционирането на дружествата, съответно на българския спортен тотализатор. Той е много важен за
финансирането на федерациите,
защото бе анонсирано, че бюджетът на ММС е рекорден, но всъщност той е едва 0.08% от БВП на
страната, което е много малко. Затова е важно как функционира тотализаторът, който финансира българския спорт - заяви Лечева.
- Проблеми има и по отношение

спортните федерации, който е бил
прекъснат в последните месеци.
"Само след две години са Олимпийските игри в Париж и за мен
като министър е важно да бъдат
създадени добри условия на състезателите. Диалогът със спортните
федерации е изключително важен",
подчерта служебният министър.
Що се отнася до плановете
за стадион "Българска армия", министър Лечева беше категорична,
че най-важната задача е да се
запази държавният интерес, без
да се пречи на развитието на
Министърът на младежта и спорта Весела Лечева представи своя екип и
спортните организации. Весела
приоритетите пред министерството в рамките на служебното правителство
Снимка ММС Лечева съобщи също така, че няма осигурени 50 милиона лева за
на базите, на дружеството "Наци- щане на спокойствието и сигур- спортния комплекс "Червено знаонална спортна база", което сто- ността, така че да бъде осигурен ме" в София, за който говореше
панисва всички важни бази за под- безпрепятствен тренировъчен нейният предшественик Радостин
процес на състезатели, треньори Василев. Работата по обследваготовка".
Весела Лечева подчерта, че ед- и специалисти. Друг приоритет е нето на обектите от екип на ВИна от най-важните задачи е връ- възстановяването на диалога със АС продължава.ç
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Типът вирус и мутацията са различни в сравнение с предходните вълни.
Затова и експертен съвет
взема адекватни мерки
седмица за седмица,
които да не важат цял
месец. Това поясни пред
БНР служебният министър
на здравеопазването д-р
Асен Меджидиев относно
актуалната ситуация с
коронавируса.
"Бяха бракувани много
ваксини - "над 1 300 000
опаковки", уточни той и
посочи, че вече се дава
възможност да се отваря
флакон с ваксини и при
по-малко желаещи да се
ваксинират.
Трябва да има различен период на карантина
за ваксинирани и неваксинирани с малка разлика, смята Меджидиев.
"Говорим категорично за
скъсяване на периода на
карантина и за ваксинирани, и за неваксинирани.
Повечето хора след
петия, шестия ден вече не
разпространяват заразата. По този начин ще
разтоварим населението
от тази ограничителна

Маските в градския транспорт остават задължителни, но пък ще бъде
намалена карантината за заразени и контактни, както съобщи здравният
служебен министър Асен Меджидиев (на малката снимка)
Снимка БГНЕС

мярка, ще помогнем на
бизнеса, на всички", заяви
той в предаването "Преди
всички".
Лекарите, които в
момента ваксинират, ще
получат парите си със
задна дата, увери служебният здравен министър.
"От юли месец, със задна
дата. Това ще влезе в
сила", поясни Меджидиев.
По темата с тестовете
за КОВИД-19 той потвърди, че се надява от идния

понеделник да могат да
се издават такива електронни направления за
безплатно тестване.
Тази седмица се създава работната група за
остойностяването на
лекарския и сестринския
труд, стана ясно от думите на Меджидиев. "Имаме
остойностяване на всичко
останало в сферата на
медицината с изключение
труда на лекаря, на
сестрата и на фелдшера,

на целия екип, който
извършва медицинската
услуга".
"Мислим за изграждане
на факултет за обучение
на парамедици, които да
се включат в спешната
помощ", каза още Асен
Меджидиев.
Той е на мнение, че
въпреки късия хоризонт
на служебното правителство някои от инициативите му в здравния сектор
могат да заработят.ç
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Да купуват US танкери с
втечнен газ, които уж щяха
да са 4 пъти по-евтини, а се
оказаха много по-скъпи. Да
не коментираме и на какви
ли "вещества" е бил този,
който, досущ като кварталния
алкохолик след почерпка,
виждащ двойно и тройно, е
видял 7 танкера, където е
имало… 3!? Плащаме 180
евро, докато от "Газпром"
щеше да бъде 130, а Унгария
и Сърбия плащат по около
50, защото са управлявани
от държавници, а не от
"Просто Кировци". Газът у нас
скочи с над 100% за броени
месеци, искат и още, топлината от 1 януари може да скочи
двойно, алармират от бранша
- иначе въобще може да я
няма… А отоплението на дома,
което и сега е лукс за стотици
хиляди енергийно бедни, ще
стане недостижимо за масовия
българин! Експерти го казаха милион пенсионери живеят на
ръба на бедността, а половин
милион работници са на
минимална заплата. А колко
ще загубят хляба си през
зимата!? Всички те много ще
искат да "благодарят" лично на
Петков и сие за "промяната"!
И само онзи "златният"
фанатизиран и некъпан 1%
на жълтопаветната десница,
плюс оялите се с власт
харвардци, пак ще ни
заливат с лозунги. Ако
междувременно през зимата
не посинеят от студ!?
Те ще се спасят в Канада,
ще им индексират грантовете
от щатските фондации, пак
ще се намърдат в парламента, а ние!? В катастрофа ще
сме всички - пенсионери,
млади семейства, наемни
работници, едва покълналата
средна класа, пък и едрата
промишленост, която на
книга и статистика цъфти и
връзва, докато реалният
бизнес алармира, че е пред
фалит.
Накратко: За 7 месеца ни
оставиха в по-лошо положение, отколкото след войните!
И виновните най-после трябва
да понесат отговорност. През
декември, януари, февруари
историята ще даде ясна
оценка на Кирил Петков и
неговото обкръжение - и тя е
невиждана от 145 години
Национална катастрофа! И
нека не чакаме, а най-скоро
да понесат отговорност - на 2
октомври електорална, а
после и друга - Наказателният
кодекс казва каква…

Снимка БНР

Ïî÷èíà çâúíàðêàòà íà "Ñâ. Àëåêñàíäúð Íåâñêè"
Почина жената, която бие
камбаните на храм "Св. св. Александър Невски" - Мария Зъбова,
съобщи "Нова телевизия". Дълги
години мелодията в храма идваше от ръцете на 93-годишната
математичка. Мария Зъбова е ма-

тематик по професия, но от много
години тя е човекът, който бие
тежките камбани на храма "Св.
Александър Невски". Родена е на
26 май 1929 г. в Чирпан в заможно семейство. Завършва
френския колеж "Сен Жозеф".

След 9 септември 1944 г. семейството й е репресирано. Мария биеше всички камбани в храма, включително най-голямата 12-тонната. Тя изтръгваше божествената мелодия с желание и вяра и не чувства никаква умора.ç
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Ðóìåí Ïåòêîâ å çà òúðñåíå
íà îòãîâîðíîñò îò
åêñïðåìèåðà Ïåòêîâ, áèâøèÿ
åíåðãèåí ìèíèñòúð è øåôà
íà "Áóëãàðãàç"
Енергийният министър
да слезе от катамарана и
незабавно да започне
преговори с "Газпром", в
противен случай болници,
детски градини и училища
ще останат на студено
през зимата. Това заяви
Румен Петков, председател
на ПП АБВ, в интервю за
предаването "Добър ден,
България" на радио "Фокус". Август и септември
няма да плащаме парно,
но ще дойде октомври,
отбеляза Петков. "Ние
забравихме как "Топлофикация София" за миналия
месец обяви повишаване
на цената с 40%. Нашите
училища, детски градини,
болници ще могат ли да си
позволят, в бюджета им
предвидено ли е такъв
ресурс, с който да могат
да гарантират плащането

на парното? Аз мисля, че
не. И тук ще бъдем изправени пред много голям
проблем. Председателят
на АБВ каза още, че
партията ще настоява за
персонална отговорност от
правителството на Кирил
Петков, от министъра на
енергетиката за съучастие
и от директора на "Булгаргаз" за съзнателно нанесени щети. Трябва да направим всичко възможно да
договорим прехвърлянето
на количествата газ, които
не сме ползвали тази
година, за следващата, и с
тази аргументация да не
плащаме неустойките от
договора с "Газпром". Той
обясни, че в момента, в
който постъпи фактурата
от руските дружества за
неползваните количества
гориво, страната ни на

практика няма да има ход,
освен да плати неустойката", допълни още Румен
Петков.
Виждаме сериозен
обрат в поведението на
геополитическите ни тигри,
като Асен Василев с
изказването му през
последните дни. Не изключвам и останалите
партии от Четворната
коалиция, заедно с партията на Нинова. Тя си затвори очите при прекратяването на доставките от
"Газпром". Няколко месеца
по-късно, когато не са във
властта, запяха друга
песен. Това каза по БНТ
лидерът на "Изправи се
България" Мая Манолова.
Тя беше категорична, че

ни грози опасността да
платим огромна неустойка
заради неспазване на
договора с "Газпром".
"Ние, от "Изправи се
България" призоваваме
служебното правителство
да започне преговори с
"Газпром". Лидерката на
"Изправи се България"
беше категорична, че
българите трябва да получат компенсации, заради
високите енергийни сметки. Тя се аргументира, че
според европейско изследване от 2016 година,
енергийно бедните у нас
са били 30%, а сега над
60%. "Европейската дефиниция за енергийна бедност е, когато човек дава
над 10% за енергия".ç

Åêñïåðòè: Èçáèðàòåëíèòå ñïèñúöè íå ñà òî÷íè,
íå èñêàò äà ãè ïðî÷èñòÿò îò "ìúðòâè äóøè"
Има ли неточности с избирателните списъци и могат ли да
повлияят на крайния резултат.
Пред "Нова телевизия" конституционалистът доц. Наталия Киселова коментира, че определено
броят на избирателите е некоректен и трябва да се обнови.
По думите й трябва да се знае
с точност колко са българските
избиратели у нас и в чужбина.
"Сумарно може да се окаже, че
сме доста по-малко. Не искат да
подложат списъците на прочистване, за да не се види колко е
намалял народът. Много сериозно число са 753 секции в чужбина. Има доста сериозни дефицити в ЦИК - съотношението на
силите не е това, което имахме
през последните месеци", подчерта тя. И допълни, че трябва да се

състои преброяване на избирателите зад граница и въз основа
на тези данни да се определи
колко мандат принадлежат на ИР.
"Няма критерии да се определи по колко мандата се дават
от гласувалите в чужбина. Избирателите у нас няма да са удовлетворени да се вземат от техните мандати. Това може да се

поправи с промени в Изборния
кодекс. Инсталирането на софтуера вече трябваше да е започнало", смята Киселова. И уточни, че членовете на РИК и СИК
не са обучени добре и това влияе на вота.
Според Ваня Нушева от Асоциация "Прозрачност без граници" има висока степен на общес-

твено недоверие в изборния процес. "Това е фактор, който влияе
на възприятията на гражданите.
ЦИК вече има натрупан опит. Организацията на машинното гласуване, информационната кампания и търговията с гласове са
сред основните проблеми. Избирателните списъци са сред фундаменталните проблеми в нашия
избирателен процес", смята тя.
Нушева разкрива, че по списък избирателите са 6,6 млн., но
всъщност в България не живеят
толкова хора. "Имаме съществен
проблем със Секционните избирателни комисии. На практика не
сме свидетели на стремеж да бъде създаден и поддържан капацитет на тези първи нива на изборната администрация", подчерта Нушева.ç



Ñëåä ÁÑÏ è ÀÁÂ è "Èçïðàâè ñå.ÁÃ"
ïîèñêàõà íåçàáàâíè ïðåãîâîðè ñ "Ãàçïðîì"

Íà òîçè äåí

Събития

986 г. - Българовизантийски войни: Самуил
разгромява византийците в
Битката при Траянови врата.
Император Василий II Българоубиец успява да избяга.

1771 г. - Английският
химик Джоузеф Пристли
установява, че растенията
отделят кислород.

1807 г. - В САЩ е
изпробван първият пътнически
параход в света, създаден от
Робърт Фултън.

1876 г. - Виктор Юго
произнася реч пред парламента на Франция във връзка с
жестокостите при потушаването на Априлското въстание.

1919 г. - БЗНС с
лидер Александър Стамболийски печели изборите за XVIII
обикновено народно събрание.

1970 г. - Програма
"Венера": изстрелян е "Венера
7", първият космически
апарат, който успешно
предава сигнал от повърхността на друга планета
(Венера).

1977 г. - В София са
открити студентските
, спортни
игри "Универсиада 77".

1977 г. - Съветският
ледоразбивач "Арктика" е
първият кораб, достигнал
Северния полюс.

1999 г. - Измитско
земетресение: загиват над 17
хиляди души, а 44 хиляди са
ранени в Северозападна
Турция.

2008 г. - Американският плувец Майкъл Фелпс
става първият човек, който
спечелва осем златни медала
в една олимпиада.
Родени

1920 г. - Франк
Томпсън, британски офицер и
антифашист

1935 г. - Олег
Табаков, руски артист

1936 г. - Никола
Гюзелев, български оперен
певец

1943 г. - Робърт де
Ниро, американски актьор

1978 г. - Яна Маринова, българска актриса
Починали

1868 г. - Хаджи
Димитър, български революционер и национален герой

2010 г. - Франческо
Косига, президент на Италия

Áîéêî Ðàøêîâ è îòöåïíèöè îò ÈÒÍ ùå âîäÿò ëèñòè íà "Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà"
Бившият вътрешен министър
Бойко Рашков и отцепници от
"Има такъв народ" ще водят листите на "Продължаваме промяната" на предстоящите избори за
Народно събрание, съобщава
Bulgaria ON AIR.
Рашков се очаква да оглави
листата на ПП в Перник. Бившият шеф на Националното следствие, а доскоро служебен и редовен министър на вътрешните работи вече е бил депутат в 39-ия
парламент, но от групата на БСП.
Бившият премиер Кирил Петков
няма да е водач в родния си

Пловдив, а в София. Отново в
столицата, но в друг район, водач на листа ще бъде Асен Василев. Председателят на 47-ото Народно събрание Никола Минчев
вероятно ще поведе листите в
Кърджали и Пловдив.
Бившият министър на иновациите и растежа Даниел Лорер
се очаква да води листата във
Варна.
Досегашният заместник - земеделски министър Иван Христанов ще е водач в Плевен, а
бившият министър на транспорта и собственик на куриерската

фирма "Еконт" Николай Събев в Русе. Рапърът Христо Петров,
по-известен като Ицо Хазарта, отново ще застане начело на
25-и МИР - София, където водачи традиционно са Бойко Борисов и Корнелия Нинова.
Напусналият партията на Слави Трифонов и бивш министър
на спорта Радостин Василев пък
се очаква да бъде водач на "Промяната" в Габрово, а Иво Атанасов във Видин. Пред Bulgaria ON
AIR бившият член на ИТН Иво Атанасов потвърди, че е получил покана за участие в листата на Ви-

дин. "Никой не ми е потвърдил
на 100%. Имам покана да участвам в листите, но дали първи,
пети и десети - не съм уведомяван за подобно нещо. Не съм

партиен член, ще преценя в зависимост от това какво е състоянието на структурата, какви хора ще бъдат в листите", коментира Атанасов.ç
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Èíôëàöèÿòà ïðîäúëæàâà
äà ÷óïè ðåêîðäè
Ãîäèøíîòî ïîñêúïâàíå íà æèâîòà çà þëè ñêî÷è íàä 17,3%
Годишният темп на инфлация в България се ускори
през юли за 17-и пореден месец, достигайки 17,3% спрямо 16,9% през предходния
месец, показват данни на
Националният статистически
институт (НСИ). Това е найвисоката инфлация от май
1998 г., когато тя беше на ниво от 18% и когато страната
ни излизаше от период на
хиперинфлация. За първите
седем месеца на годината,
тя е над 11% като най-голямо повишение се отчита при
сметките за електроенергия,
газ и горива, показват данните на националната статистика.
През юли 2022 г. спрямо
предходния месец цените в
секцията за развлечения и
култура са се увеличили със
7.4%; при жилища, вода,
електроенергия, газ и други
горива - увеличението е с
5.2%. Увеличение за месец
има и при разходите за ресторанти, за обзавеждане, за
здраве, за образование. Традиционно преди есенно-зимния сезон се наблюдава минимално намаление при облеклата и обувките. Същото

е отчетено и при транспорта и някои хранителни продукти.
През юли 2022 г. са се
увеличили цените шоколад и
шоколадови изделия - с 4.1%,
цитрусови и южни плодове с 4.1%, извара - с 3.1%, сирене - с 2.9%, кисело мляко
- с 2.9%, захар - с 2.6%, пълномаслено и нискомаслено
прясно мляко - с по 2.6%,
ракии - с 2.4%, бира - с 2.3%,
маслини - с 2.2%, леща - с
2.2%, маргарин - с 2.1%, сол
- с 2.1%, млечни масла - с
2.0%, кашкавал - с 1.9% и
други.
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на
цените при: пътнически въздушен транспорт - с 31.7%,
топлинна енергия за подгряване на вода - с 24.5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с
18.7%, централно газоснабдяване - с 16.2%, дърва за
отопление - с 9.2%, пелети с 8.9%, събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води - с 6.2%, водоснабдяване - с 5.8%, моторни и

Åêîìèíèñòúðúò:
Áúëãàðèÿ å â ðèñê
îò ãëîáà â
8-öèôðåíà ñóìà
â åâðî çàðàäè
ñìåòèùà

смазочни масла - с 4.8%, въглища - с 3.6%, електроенергия - с 3.4%, автомобилен
бензин А100Н - с 1.9%, услуги по краткосрочно настаняване - с 1.8%, продукти за
лична хигиена и козметика с 1.6%, хладилници - с 1.3%,
мебели - с 1.3%, лекарски услуги - с 1.2%, метан за ЛТС с 1.1%.
Според индекса на цените за малката кошница
през юли 2022 г. се регист-

рира увеличение с 0.8% на
месечна база и с 12.1% от
началото на годината. През
юли 2022 г. цените на стоките и услугите от малката
кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 0.8%;
нехранителни стоки - увеличение с 1.9%; услуги - увеличение с 3.7%. ç

"Áóëãàðãàç" ïîèñêà áåçáîæíî ñêúï ãàç îò 1 ñåïòåìâðè
Повишение на цената на
газа с 5,6% от 1 септември
предвижда "Булгаргаз" в своето прогнозно ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР). Това означава, че цената, по която компанията
ще продава суровината от
следващия месец, ще бъде
315,61 лева за мегаватчас
без таксите за пренос, съхранение, ДДС и акцизи.
Окончателното предложение
трябва да бъде внесено на 1
септември, в което ще бъдат отчетени последните промени, включително и цените
на европейските пазари. В
момента на нидерландската
борса TTF цената на септемврийските доставки надхвърля 211 евро за мегаватчас.
В ценовото заявление на
"Булгаргаз" са включени доставките на газ от Азербай-

джан, които в момента са
единственият ни дългосрочен
контракт, и доставки на втечнен газ. На 12 август компанията купи и газ чрез търг
през Газовия хъб "Балкан", но
тези количества не са включени в ценовото заявление,
което беше подадено в законовия срок до 11 август.
На 12 август КЕВР утвърди цената на природния газ
за текущия месец в размер
на почти 298 лева за мегаватчас. Спрямо цената през
юли увеличението е с 60 на
сто.
Предстои в края на месеца КЕВР да утвърди септемврийската цена, но тя едва ли ще се различава от
заявената; преди това самата компания отново може да
я ревизира - позовавайки се
на повишението на цените
на европейските газови па-

зари. Регулаторът обясни, че
основната причина за високия ръст на цената за този
месец е поскъпването на суровината заради войната в
Украйна.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев настоява още тази седмица да има спешно заседание на кризисния щаб по
енергетика с участието на работодателските организации,
на което да се обсъдят компенсации за бизнеса заради високите цени на природния газ. В интервю за Българското национално радио
той уточни, че на тази среща трябва да се даде отговор на въпроса ще има ли
газ за всички потребители и
на каква цена, тъй като вече
има затворени предприятия.
"Респективно, ако няма (газ),

по какъв ред ще се спира
той или ограничава като доставки, как да се урегулират
отношенията с "Газпром експорт", така че да не платим
един милиард евро неустойки," заяви Васил Велев.
Велев е категоричен, че
танкерите с втечнен газ "не
осигуряват цялото липсващо
количество". "За тримесечието октомври-ноември-декември заявените количества са 9.5 тераватчаса. Азерският газ е 2,6 тераватчаса тоест 27,6% е осигурен към
момента. Ако добавим трите
танкера - те са по 1,05 тераватчаса. Остава голям недостиг", категоричен е той. Търговете, които се провеждат,
ще покажат "дали може да
се осигури и на каква цена
и недостигащото количество", обясни председателят на
АИКБ. ç

Ïðîô. Áîÿí Äóðàíêåâ: Òâúðäåíèåòî, ÷å ñìå ñ íàé-âèñîê èíäóñòðèàëåí ðàñòåæ, ñå îêàçà ïàðòåíêà
"Ако постигнем такава динамика на брутния продукт (БВП),
която да надхвърля инфлацията
и съответно доходите да бъдат
компенсирани, няма да е страшно", заяви в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" икономистът проф. Боян
Дуранкев. "В такъв случай ще изгорят само парите, които са в
банките, в някои други финансови фондове и така нататък, но
"Евростат" изкара данни, че ние
нямаме такъв висок икономически растеж, даже твърдението, че
сме с най-висок индустриален
растеж, се оказа партенка, тъй

като данните посочиха, че Ирландия и Дания имат по-висок
индустриален растеж от нас през
предходните месеци", казва той.
"Ако действително трябва по
някакъв начин да бъдат компенсирани доходите, проблемът ще
бъде решен вероятно с генерирането на нови дългове, бюджетни дефицити", заяви още икономистът и допълни: "Хубаво е все
пак, че в момента няма редовно
правителство, тъй като щеше да
посегне още повече към дълговете, към това, което може да
се раздава наляво, надясно, помощи, добавки за бизнеса, за

гражданите, да намаляват данъчни ставки, както направиха с
ДДС, което се оказа, че също е
един фактор, който не подобри
цените, а увеличи печалбите на
отделните компании. Всеки знае
вероятно, че вече имаме над 4
милиарда дефицит при изплащането на пенсиите. Това също ще
влезе в рекордите на "Гинес", но
е очевидно, че четворната коалиция не посегна най-вече на промяната на фискалната политика,
която трябваше да се направи,
преливайки от свръх печалбите
към доходите на свръх обедняващите, които са в момента".ç

Задействаните наказателни
процедури от Европейската комисия срещу България в момента са 16, но фокусът ще е
върху три от тях. Най-спешно
трябва да се реши въпросът с
приключване на рекултивацията на 8 сметища, които вече
не се използват. Срокът за това е 30 септември, а ако той
не бъде спазен, България е заплашена от санкция в размер
на осемцифрена сума в евро,
тоест минимум 10 млн. евро,
заяви служебният министър на
околната среда и водите Росица Карамфилова по bTV. Тя
смята, че има шанс да не се
стигне до глоба, защото заедно с местните власти са направени графици за това, което
трябва да се свърши всеки ден.
Карамфилова уточни, че
трябва да се направи одит на
работата на предишния министър на околната среда и водите Борислав Сандов, за да се
определят какви са добрите
практики, а не да се установят
някакви закононарушения.
По казуса с ТЕЦ "Брикел"
екоминистърът каза, че основният проблем е изпускането
на неорганизирани емисии.
ТЕЦ "Брикел" беше спрян от
предишното правителство заради редица нарушения на
екологичното законодателство
и в момента не работи. Карамфилова ще се срещне с
операторите на всички тецове, за да им напомни за техните екоангажименти. "Пуши
отвсякъде и това е абсолютно нарушение", посочи Карамфилова. Спрени са и двата
последни енергийни котела на
ТЕЦ "Брикел".
Относно автомагистрала
"Струма" Карамфилова посочи, че ЕК очаква от България
да се съобрази с оценката за
съвместимост и екооценката
за магистралата. С последните си решения предишният
екоминистър прекратява две
от инвестиционните намерения. На този етап стоят и други възможности за "Струма",
каза служебният екоминистър.. ç

Ердоган е
уверен в
новия успех
на управляващата
партия î 7

днес
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íàðàñòâàò ñ 21% çà øåñò ìåñåöà
реките чуждестранни
инвестиции в
турската
икономика
през първата половина на 2022 г. са се
увеличили с 21% в
сравнение с периода
януари-юни миналата
година до 5,452 млрд.
долара.
Това съобщи
Службата за инвестиции на турската
президентска администрация, цитирана
от Анадолската
агенция.
Като цяло през
последните 12 месе-

Ï

ца чуждестранните
инвеститори са
вложили 14,77 млрд.
долара под формата
на преки инвестиции
в турската икономика.
Най-големият
приток на преки
инвестиции в Турция
е регистриран от
Нидерландия (590
млн. долара). Швейцария (513 млн.
долара) и Германия
(211 млн. долара)
също са в челната
тройка.
По сектори от
началото на годината най-много ПЧИ

са привлечени в
сектора на преработката и търговията
(31%). Следва секторът на комуникациите и съобщенията
(11%).
Бурак Дадлиоглу,
ръководител на
Службата за инвестиции към турската
президентска администрация, обясни
увеличения приток
на чуждестранни
инвестиции със
силното възстановяване на турската
икономика в условията на пандемия от
коронавирус.

Индустриалното производство Електрическият автомобил
Togg вече се тества
нараства
Индексът на
индустриалното
производство (IPI) на
Турция през юни 2022
г. нараства с 1,3% на
месечна и с 8,5% на
годишна база.
Данните бяха
публикувани от
Турския статистичес.. .
ки институт (TUIK) и
цитирани от Анадолската агенция... .
Според TUIK
некоригираният
индекс на индустриално производство е
нараснал с 8,4% през
юни без увеличение
спрямо същия месец
на 2021 г.
През юни индексът намалява със
7,1% в сектора на
минното дело и
добивната промишле-

ност в сравнение със
същия месец на
предходната година,
увеличава се с 10% в
сектора на преработващата промишленост и с 0,6% в
сектора на производството и разпределението на електричес-

ка енергия, газ, пара
и климатични инсталации.
Коригирано с
оглед на сезонните и
календарните колебания, промишленото
производство нараства с 1,3% през юни в
сравнение с май.

Летището в Истанбул е
донесло 117 млрд. евро

Приходите на Турция от най-големия
въздушен хъб в страната - летище Истанбул, достигнаха 117 милиарда евро от откриването му на 29 октомври 2019 г.
Това съобщи министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Адил Караисмайлоглу в Twitter,
предаде Анадолската
агенция.
Министърът отбеляза, че положителният

ефект на летище Истанбул върху националната икономика се
оценява на 80,7 млрд.
евро, а приходите са
достигнали 117 млрд.
евро.
Министърът припомни, че за изграждането на летището не
е похарчена нито една лира публични
средства. Той сподели
в социалните мрежи
инфографика по темата за летището в Истанбул, чието изграж-

дане струва 10,25 милиарда евро.
Караисмайлоглу
припомни, че държавната хазна ще получи
26 млрд. евро от наемането на летището.
Благодарение на
най-голямото летище в
мегаполиса страната е
спестила 264 млн. евро, от които 84,3 млн.
евро за време и 56,5
млн. евро за гориво,
а заетостта се е увеличила, добави министърът.

Тестовете на разработения в страната
електромобил Togg
продължават в Турция.
Камери заснеха
тестови шофирания на
електромобила Togg от
сегмента SUV (C), който се движи със 100
км/ч по един от пътищата на страната.
Турската автомобилна инициативна
група (TOGG) вече обяви, че първите автомобили Togg ще се появят на пазара още
през първото тримесечие на 2023 г., съобщи
Анадолската агенция.
Очаква се подготовката за серийно
производство в завода за автомобили в
провинция Бурса да
приключи до 29 октом-

ври тази година.
След това ще започне производството
на електрическите автомобили седан (C) и
хечбек (C). Гамата ще
продължи с B-SUV и
C-MPV.
Ще бъдат произве-

дени общо пет модела
електрически автомобили.
До 2030 г. производството на местни електрически автомобили
от петте модела в Турция ще достигне 1 милион единици годишно.

Износът на готови облекла достига
рекордните 12,4 млрд. долара
През периода януари-юли 2022 г. износът на готови облекла
и текстил от Турция
достигна 12,4 млрд. долара, което е рекордно високо ниво в историята на страната.
По данни на Асамблеята на турските
.
износители (TIM) износът на страната през
първите 7 месеца на
тази година е достигнал общо 144,4 млрд.
долара, което е с
19,1% повече в сравнение с януари-юли
2021 г.
Самият сектор на
готовите облекла и текстил отбеляза ръст на
износа от 11,6% за 7
месеца, като доставките достигнаха 12 млрд.
и 411 млн. долара.

Основните провинции, през които е осъществен износът, са
Истанбул (8,5 млрд. долара), Бурса (1 млрд.
долара) и Измир (890
млн. долара), отбелязва Анадолската агенция.
Германия, Испания
и Обединеното кралство остават водещи

вносители на текстилни продукти от Турция.
През периода януари-юли Турция е доставила готови облекла и текстил на стойност 2,2 млрд. долара на Германия, 1,5
млрд. долара на Испания и 1,2 млрд. долара на Обединеното
кралство.
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артията на справедливостта и развитието (ПСР) в Турция спечели всички 15 избори на различни нива
от основаването си през 2001
г. насам. Решени сме да повторим този успех на парламентарните и президентските избори през 2023 г.
Това се казва в писмото
на президента Реджеп Тайип
Ердоган до съоснователите
на ПСР по случай 21-вата
годишнина от основаването
на управляващата партия.
Държавният глава припомни, че първият изборен успех
на ПСР е постигнат само 16
месеца след основаването на
политическата сила.
"Днес, поглеждайки назад към изминатия път, мога да кажа с увереност и
гордост, че за 20 години Турция преодоля един вековен
път на развитие и демокрация. Движим се уверено към
целите си за 2023 г. и сме
определили визията за 2053
г. Всички обещания, дадени
на гражданите, са изпълнени", се казва в писмото на
президента.
Лидерът на управляващата партия благодари на всеки функционер на ПСР за
приноса му за развитието
на партията и страната.

ПСР - 21 години постижения
Партията на справедливостта и развитието (ПСР)
на президента Реджеп Тайип Ердоган празнува своята
21-ва годишнина.
ПСР излиза на политическата сцена през 2001 г.
като 39-ата партия в турската история.
Въпреки многобройните препятствия, през годините поддръжниците на Ердоган се оказаха на първо
място от всички 15 изборни кампании, в които са се
състезавали.
Водещата политическа сила в Турция подава молба
до Министерството на вътрешните работи за учредяването си на 14 август 2001 г.
На 16 август 2001 г. бившият кмет на община Истанбул Реджеп Тайип Ердоган поема председателския пост
на партията. Решението е взето единодушно от управителния съвет на партията.
Един от основателите на партията, Ердоган, говорейки на учредителния конгрес на АК партията, заявява: "Отсега нататък нищо в Турция няма да бъде същото като преди".
Това е началото на успеха на Партията на справедливостта и развитието, която през последното десетилетие е заемала четири пъти поста министър-председател и два пъти президент.
Първият голям успех на привържениците на Ердоган са парламентарните избори на 3 ноември 2002 г.,
на които привържениците му получават най-голям брой
гласове (34,28%). Това беше достатъчно, за да се сформира ново правителство на ПСР.
Поради забраната за политическа дейност Ердоган, тогавашният генерален секретар на ПСР, не може
да оглави правителството и Абдуллах Гюл застава начело на 58-ото правителство на Турция.
Забраната за Ердоган скоро е отменена и на 8 март
2003 г. политикът е избран за депутат от провинция
Сиирт. 59-ото правителство на Турция вече е оглавявано от Реджеп Тайип Ердоган.
Под ръководството на Ердоган в Турция бяха осъществени множество реформи, които издигнаха страната на качествено ново ниво на развитие и подобриха имиджа й на световната сцена.
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рещата
между президента
Реджеп
Тайип Ердоган и руския президент Владимир
Путин в Сочи
беше много важно
събитие от гледна
точка на много
неща. Тя доказа,
че двете страни
укрепват отношенията си, че ролята на Турция между Украйна и Русия по отношение
на износа на
зърно е много
успешна и че
Русия вижда Турция като важна
страна, с която
може да търгува и
работи в условията на тежки санкции.
Западните политически кръгове
започнаха да
поставят под въпрос отношението
на Запада към
Русия. Тъй като
Европа е зависи-

Ñ

ма най-вече от
руския газ, блокът
не е сигурен как
да действа с наближаването на
зимата.
Особено в Германия политиката
на санкции е критикувана от някои
леви политици.
Турция следва
различен път,
откакто Русия
нападна Украйна.
Тя обяви подкрепата си за Украйна и
зае позиция срещу
руската инвазия,
но не прекъсна
връзките си с
Русия и поддържаше диалог, което
доведе до решаващ успех в дипломацията. Днес
Турция е основният
участник в украинската криза, който
е в състояние да
разговаря с двете
страни и да посредничи при проблемите за постигане на мир.
Това беше дока-

зано за пореден
път в Сочи. Ердоган и Путин се
срещнаха на четиричасова среща,
на която обсъдиха
Сирия, газа, ядрената енергия и
разбира се, Украйна. Турция иска да
започне нова
операция за противодействие на
терористичната
организация ПКК
и сирийското й
крило YPG, а Ердоган заяви, че
Русия подкрепя
борбата на Турция
срещу терористичните групи, но
иска да координира въпросите на
сигурността със
сирийския режим.
След срещата
Ердоган заяви, че
Турция ще допринесе за регионалния мир в Черноморския регион, и
добави, че е предложил на Путин да
организира среща
с украинския

президент Володимир Зеленски в
Турция.
Лидерите подчертаха значението на износа на
зърно през Черно
море. Едномесечното отсъствие на
украинско зърно в
света рязко повиши цените и заплаши да разпространи глад в региони
като Африка и
Близкия изток.
Освен гореспоменатите резултати
от срещата Ердоган - Путин имаше
и други.
Двамата лидери
се договориха да
продължат да си
сътрудничат в
областта на енергетиката. Забележително беше, че
Путин спокойно
обсъди газопровода "Турски поток",
който осигурява
газ за Европа.
Руски официални
лица също така
заявиха, че Турция

се е съгласила да
плаща значителна
част от сметките
си за енергия в
рубли, което ще
бъде от полза за
Турция, тъй като
Европа отказва да
го прави заради
санкциите. В резултат на това с
наближаването на
зимата газовият
поток към континента се превръща
в проблем за
Запада.
Срещата затвърди ролята на Турция като важен
посредник между
Украйна и Русия и между Русия и
НАТО.
Позицията и
усилията на Турция
са от ключово
значение в днешната криза. Тя е
член на НАТО, но
в същото време е
съюзник на Русия,
което й дава единствената възможност да бъде мост
между два свята,

които са на ръба
на пълното прекъсване на комуникацията. Като
помага на Русия
да изнася газ и
зърно, Турция
осигурява полезна
почва за материали, които трябваше да присъстват
на западните
пазари.
Срещата в петък
означаваше също,
че двете страни са
съгласни да работят заедно в Сирия
и Либия, въпреки
че са подкрепяли
противоположни
страни.
Така че няма да
е погрешно да
определим срещата като ситуация,
от която печелят и
двете страни. Тя
дава на Турция
дипломатическа
сила на Запад,
а на Русия - почва
за икономическо
оцеляване
в условията
на санкции.
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рещата на
върха в Сочи
продължава
да предизвиква вълни, тъй
като западните
медии, които хвалят
Турция за ролята й в
сделката за зърното,
остават недоволни
от възприетото
сближаване между
Анкара и Москва.
Вестник "Файненшъл таймс" вече
повдигна въпроса за
заплахата от "вторични санкции", като
предупреди, че
президентът Реджеп
Тайип Ердоган поема
риск. Други европейски издания също
говорят за дипломатическия ангажимент
на турския лидер с
двете воюващи
страни - Украйна и
Русия, със смесени
чувства. Все пак те
не се въздържат да
обвинят Турция в
опортюнизъм за
това, че уж използва
геополитическото си
значение, за да
запълни празнотата,
която създадоха
санкциите на Европейския съюз.
Очевидно е, че
повечето подобни
оценки всъщност се
квалифицират като
пропаганда. Останалите пък страдат от
неспособност за
точен анализ на
политиката на Турция
спрямо Русия.
На първо място,
за целия свят, включително за Западния
алианс и за самата
Турция, е важно
турското правителство да остане в
състояние да се
ангажира едновременно с Русия и
Украйна. Докато
някои европейски
лидери не успяха да
договорят условия с
руския президент
Владимир Путин
след войната в
Украйна, Ердоган
събра руския и
украинския външен
министър, както и
улесни доставката на
украинското зърно
за света.
Способността да
разговаря и с двете
страни не само
увеличава тежестта

Ñ

на Турция, но и
създава определени
възможности. Едва
ли е изненадващо,
че страната, чиято
логистична стойност
започна да се оценява, благодарение на
пандемията от коронавирус, привлича
инвестиции и търговски интерес от
Европа, Персийския
залив и Русия.
Дори сделката за
зърно ясно показа,
че вървенето по
стратегическия път е

връзки между Турция
и Русия, които се
засилиха по време
на срещата на върха
в Сочи, нямат за цел
да подкопаят западните санкции. Анкара
със сигурност поддържа деликатен
баланс на този
фронт.
Шест месеца след
началото на войната
в Украйна Турция
остава една от найлошо засегнатите
страни в региона.
Самото повишаване

положение, но управлението на тези
кризи, за да стане
по-влиятелна, някак
си се квалифицира
като опортюнизъм?
Факт е, че Турция
не може да избегне
негативното въздействие на различни
кризи поради геополитическото си
положение. Още полошото е, че нейните
съюзници постоянно
не успяват да я
подкрепят пред
лицето на тези

щите на Турция,
подкрепата на Европа за сирийските
кандидати за убежище не представляваше почти нищо.
Ердоган направи
всичко възможно да
мобилизира всички
съответни институции, включително
Общото събрание на
ООН, за да подкрепи
сирийския народ. И
все пак резултатът е
несъмнен: Да го
наречем ли опортюнистична и безсрам-

европейската икономика е пострадала.
Всъщност заплахата
от енергийни санкции оказва по-голям
натиск върху Европа,
отколкото върху
Русия. Москва все
още успява да намери купувачи, които
да купуват енергия
на намалена цена.
Лидерите, които
създадоха задънена
улица в отношенията
между Турция и ЕС
заради крайните
искания на Гърция,

свързано и с определени отговорности.
Като една от найважните държави в
Черноморския регион и контрольор на
Проливите, Турция
иска прекратяване
на огъня и мир, а не
още боеве. За тази
цел тя следва своеобразна политика на
активен неутралитет.
След като достави
въоръжени безпилотни самолети на
Украйна на фона на
критиките на Москва, Турция не се
присъедини към
санкциите на САЩ и
ЕС - както много
държави по света. И
все пак икономическите и търговските

на цените на енергията увеличи финансовото бреме на
страната. Това,
наред с хуманитарните съображения,
обяснява стремежа
на Анкара да спре
войната възможно
най-скоро и дипломатическите й усилия.
В интерес на
истината, обвинението към Турция, че
"използва геополитическото си значение", е доста смешно. Трябва ли да
вярваме, че "географията е съдба",
когато страната е
изложена на различни кризи поради
геополитическото си

събития. Гражданските войни в Ирак и
Сирия свидетелстват
за този факт.
Когато Русия се
установи в Сирия,
някой от западните
съюзници на Турция
подкрепи ли Анкара?
Турският народ все
още си спомня как
някои западни правителства набързо
изтеглиха своите
системи за противовъздушна отбрана
"Пейтриът" по онова
време.
Положението е
още по-лошо по
отношение на борбата с тероризма и
бежанците. В сравнение с тежестта,
която лежи на пле-

на вселена на тясно
дефинирани интереси?
Не би послужило
на интересите на
Европа да се проблематизират отношенията на Турция с
Русия по време на
войната в Украйна.
Всички страни трябва да помнят, че
Ердоган е единственият лидер на НАТО,
който би могъл да
играе конструктивна
роля в мирните
усилия. Все повече
анализатори предполагат, че икономическите санкции не
са довели до желаните резултати, като
предупреждават, че в
резултат на това

трябва да се замислят над това. За
САЩ и ЕС би било
много по-разумно да
укрепят отношенията
си с Турция (без да
отчитат изборите
догодина), вместо да
обсъждат риска от
допълнителни санкции.
БУРХАНЕТИН
ДУРАН, е главен
координатор на
фондация СЕТА и
преподавател в
университета "Ибн
Халдун". Той е и член
на Съвета за сигурност и външна политика към турското
президентство.
Неговият анализ е
публикуван в "Дейли
Сабах".
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ипсва ли ви детството? Онзи период, в който времето не минаваше
бързо, а дните
бяха дълги и изпълнени
с приключения. Днес
няма да разказваме за
носталгията, а просто
искаме да си спомните
за онези времена, когато времето течеше много
по-бавно, отколкото
сега. За времената, в
които тичахме не по
задачи, а за да настигнем приятелите си.
Спомняте ли си за
онези дни, в които все
още не знаехме какво е
тревога и безпокойство?
Увеличаването на
градското население
след индустриализацията и последвалото технологично развитие доведоха до глобализацията.
Със създаването на
първата компютърна
мрежа светът се превърна в малко селце. Разбира се, това развитие
имаше и положителни
резултати. Погледнато от
широка гледна точка
обаче, негативните
последици надделяха
над положителните.
Защото трябваше да се
ускорим, да работим
повече и да произвеждаме повече. Да се
храним бързо, да мислим бързо и да не изоставаме от развитието. В
глобализиращия се свят
всичко започна да си
прилича и малките
градове и местните
производители бяха
неблагоприятно засегнати от това развитие.
Местните и традиционни
ценности бяха застрашени от изчезване. Именно
на този етап в Италия
бе създадена международната мрежа от "бавни" градове - Cittaslow.
Днес ще разкажем за
Сеферихисар, първият
град на Турция, включен
в тази мрежа.
В резултат на глобализацията, нарастващата
прилика на градовете и
страхът, че посредствеността ще надделее,
доведоха до концепцията за "Бавен град".
Идеята за градове,
които могат да създават

Ë

В "бавните градове" е най-важно спокойствието

Оранжевият охлюв е символ на "бавните градове"

и защитават свои собствени ценности, бе възприета за кратко време.
Това движение, започнало в Италия, се разпространи по целия свят.
Сеферихисар бе първото
населено място в Турция, което бе включено
в международна мрежа
от "бавни" градове.
Символът на тази
мрежа е оранжев охлюв,
по черупката на който
има исторически и
съвременни постройки.
Охлювът, който се движи
бавно с къщичката си на
гръб, разказва своята
философия за спокоен
живот, а сградите, изобразени по черупката на
охлюва, подчертават, че
културното наследство и

съвременният живот
могат да продължат да
съществуват в хармония.
Сеферихисар се
откроява със своите
мандаринови плантации,
възобновяеми енергийни
източници като слънчева, геотермална и вятърна енергия и руините на
редица древни градове.
Тук атмосферата на
"спокойния град" се
чувства много силно. За
да бъде едно населено
място "бавен" град, то
трябва да отговаря на
определени критерии,
според които те се
сертифицират. Някои от
по-важните критерии са
население до 50 000
души, да няма движение
на коли в центровете,

ограничение на скоростта за движение, в тях не
трябва да има вериги за
бързо хранене и супермаркети, да се използва природосъобразна
енергия, развито гостоприемство и природосъобразно селско стопанство. Сеферихисар отговаря напълно на тези
критерии и именно
поради това става първият бавен град в Турция
и 121-ви в света.
В Сеферихисар се
намира Теос, един от
най-важните и найстарите пристанищни
градове на Античността.
Древният град Теос е
дом на първия съюз на
дейци на изкуството,
създаден в Анадола, и
на най-големия храм на
Дионис в света.
Друго забележително
място в Сеферихисар е
Съгаджък с неговата
крепост, датираща от
селджукския период.
Съгаджък е известен и
със своя неделен пазар,
където се продават само
пресни продукти от
самите производители.
Със своите плажове,
отличени с екологичната
награда "Син флаг",
мандаринови и маслинови плантации Сеферихисар е идилично място,
където животът е безгри-

жен. Уличното осветление се захранва от
слънчева енергия, в
транспорта са насърчава използването на
велосипеди, а пътищата
са съобразени с възрастните хора и с хората с
увреждания. Всяка година в Сеферихисар се
организира "Фестивал за
обмен на семена". Той
напълно отговаря на
изискванията да бъде
"бавен" град със своите
ресторанти, където се
сервират традиционни
деликатеси, и пазари,
където производителите
могат да продават без
посредници.
Въпреки че повечето
градове са обречени да
се стандартизират в
резултат на съвременния
живот и глобализацията,
международното движение Cittaslow промени
тази съдба. Уникалната
идентичност на градовете с тяхната история,
природа, култура и
традиции се съхранява.
Към 2022 година в Турция вече има 21 бавни
града и броят им се
увеличава с всеки изминал ден. Ахлат, Гьокчеада, Халфети, Кьойджегиз, Шавшат, Визе и
Гюдюл са някои от
бавните градове на
Турция.
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урция е най-големият производител на
мед в света след
Китай. В региона на
Черно море се
произвежда и един специален вид - наричат го
"лудия мед". Твърди се, че
има лечебни свойства, но
предизвиква и халюцинации.
В Турция има два вида
мед - единият е найобикновен, а другият е
много специален, произвеждан само от няколко
пчелари в селата по
брега на Черно море.
Наричат го "лудия" мед, а
въздействието му е познато от векове. Първите
сведения за неговото
съществуване са още
отпреди 20 века. Описан
е от древногръцкия автор
Ксенофонт в неговото
съчинение "Анабазис".
Дори малко количество
от този "луд мед" може да
доведе до опиянение, а
по-голямото - до пристъп
на лудост. Утешителното
е, че тези състояния
бързо отминават и "по-
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търпевшите" постепенно
се съвземат.

Замайване и
халюцинации
Специалният мед се
радва на голяма популярност. Защо обаче? Кой би
искал да се отрови или да
се почувства полудял?
Кой се радва на световъртежа, пристъпите на
слабост или силното
потене, на прилошаванията и повръщанията? Кой
би искал да рискува да
изпадне в безсъзнание, да
му се замъгли погледът,
да се разтрепери или да
усети крайниците си
безчувствени? Именно
това се случва с тези,
които са прекалявали с
този вид мед. Защо тогава
търсят него, а не "нормалния мед"? В някои от
случаите става дума за
хора, които се наслаждават на приетите халюциногени, но не те са основните потребители на "лудия
мед", установява професорът по медицина Абдулка-

дир Гюндюз, посветил
цяла книга на специфичния продукт.
Както пише Гюндюз,
специфичното въздействие на този мед се дължи
на факта, че пчелите
събират нектара от растения, съдържащи специални отровни вещества т. нар. граянотоксини.
Това са естествени невротоксини, които, дори и
в малки количества,
могат да предизвикат
замайване, а в по-големи
- и халюцинации.
Понякога ги наричат и
родотоксини, тъй като се
съдържат в рододендроните, макар не всички
видове рододендрони да
образуват отровни вещества. При този вид
рододендрони, които
растат в Турция, има
особено висока концентрация на граянотоксини,
поради което растението
се използва и като
болкоуспокояващо например при ревматизъм или зъбобол. За
граянотоксина обаче

важи същото, което се
отнася за всички отровни
вещества - всичко зависи
от дозата, отбелязва
"Дойче веле".
От кой момент нататък
"лудият мед" става отровен? Това не може да се
определи толкова лесно.
Някои изследователи
определят за граница на
безопасността дозата
между 5 и 30 грама,
според други минималното количество за проява
на отровата е между 30 и
180 грама. Роля играят и
растителните видове,
телосложението на консуматора, а дори и сезонът
- извлеченият през лятото
"луд мед" е по-силен, тъй
като през това време на
годината рододендроните
образуват повече граянотоксини.

И афродизиак,
и болкоуспокояващо?
Теоретично отравянето
с граянотоксин може да
има и летален изход. И
това се случва нерядко

при овцете, козите или
магаретата - след като са
яли рододендрон. Сведения за смъртни случаи
при хората до момента
няма, но от това не следва, че отравянето е безопасно - симптомите могат
да приличат на тези на
инфаркта. "В случаите на
тежко отравяне симптомите продължават 24 часа,
след което пациентът
отново се чувства нормално", пише Гюндюз.
Все пак на какво се
дължи популярността на
този мед, наричан "Дели
бал"? По-сладък ли е от
другия? Търговците го
рекламират, разказвайки
легенди за неговата
лечебна сила. "Дели бал"
помагал срещу високо
кръвно, правел кожата помека, по-светла и почиста, прочиствал бронхите, освежавал дъха и
имал болкоуспокояващо
въздействие. И не на
последно място - действал
като афродизиак. Всичко
това обаче така и не е
доказано научно.
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началото на
процеса на
упадък на
Османската

империя, османските
държавници започват да чувстват
нуждата да опознаят
по-отблизо живота в
европейските страни. Особено голям
интерес се проявява
към модерното
въоръжение на
европейските армии.
Започва внасянето
на модерно европейско оръжие и в
империята пристигат
много чуждестранни
инструктори, за да
обучават османската
армия в боравенето
с това оръжие. Но
през 18-и век, османските държавници осъзнават, че
превъзходството на
европейските страни
не се дължи само на
военното превъзходство и затова започват да проявяват
интерес и към културния, социалния,
икономическия и
религиозния живот в
Европа. За целта в
редица европейски
столици се изпращат
посланици.
Един от първите
османски дипломати, изпратени в
европейска страна,
е посланикът в
Париж Йирмисекиз
Челеби Мехмед
Ефенди. Прякора си
Йирмисекиз е получил, тъй като е
служил по-рано в 28и еничарски полк на
султанската гвардия.
Той прекарва една
година, от 1720-а до
1721-ва, в Париж
като посланик на
османската държава. Преди да потегли
към Париж, Йирмисекиз Челеби Мехмед Ефенди прочита
мемоарите на изпратените преди него
във Виена османски
посланици, чете
материали за политическата и социалната система във
Франция и разучава
и образователната
система.
Той потегля на
7 октомври 1720
година с кораб,

осигурен от френския посланик в
Истанбул, от пристанището на Златния
рог за Франция. Той
е придружаван от
многобройна делегация, в която има и
преводач. След 46дневно пътуване
делегацията пристига във френския
град Тулон. Тя е
посрещната на
пристанището с
артилерийски салют.
Тъй като през този
период в Марсилия
има епидемия от
холера, Йирмисекиз
Челеби Мехмед
Ефенди и делегацията му прекарват 40дневна карантина.
На 2 февруари 1721
година те пристигат
с кораб в Тулуза и
са е посрещнати от
огромна тълпа от
любопитни, стекли
се от най-отдалечените райони на
града. Стълпотворението е толкова
голямо, че има
много случаи на
падане от пристана
в морето. След това
османската делегация посещава град
Бордо. От Бордо
през Орлеан делегацията пристига на 7
март в Париж. В
мемоарите си Йир-

Заминаване на Мехемед Ефенди от Тюйлери на 21 март 1721 г.

мисекиз Челеби
Мехмед Ефенди е
отдал най-широко
място на описанията
на Париж. Тук той за
първи път присъства
на оперно представление и посещава
печатници, в които
се използват печатни машини. Заедно
със сина си Саит
Ефенди, който играе
важна роля за
навлизането на

Йирмисекиз Челеби Мехмед Ефенди е роден в Одрин и
вероятно има грузински произход

печатните машини в
Османската империя, той присъства
на балетно представление и остава
възхитен от бързата
промяна на декорите на сцената.
Ето какво пише в
мемоарите си:
"Танцьорите танцуваха на сцената, на
фона на един голям
дворец. След това
дворецът изчезна и
на негово място се
появи градина с
лимонови и цитрусови дървета. След
това на мястото на
тази градина се
появи църква".
По време на
престоя си в Париж
Йирмисекиз Челеби
Мехмед Ефенди
посещава различни
фабрики, дворци,
болници, аптеки и
разглежда парковете
и градините. Той
описва с възхищение големите дворци, пред които се
простират градини,
обсипани с прекрасни многоцветни
цветя, фонтаните и
чешмите. С помощта
на преводача Леноар той се сдобива и
с плановете на
някои дворци и
паркове. Йирмисекиз Челеби Мехмед
Ефенди отбелязва,
че в Париж има

много странни
сгради на два, три и
дори на седем
етажа, че улиците са
широки и многолюдни, че жените и
мъжете се разхождат свободно заедно. Улиците са
покрити с паваж.
Естествено, и населението на Париж
следи с интерес
социалния живот на
османските
представители. По
време на престоя в
Париж, по нареждане на краля, османската делегация
навсякъде е посрещана с официална
церемония. Парижките жители обаче
искат да видят как
живеят в ежедневието си османските
турци и навсякъде,
където те се струпват огромни тълпи
от любопитни. Тази
османска делегация
изиграва голяма
роля за разпространяването в Париж и
на модното течение
"тюркери".
След деветмесечен престой в Париж, на 8 октомври
1721 година, Йирмисекиз Челеби Мехмед Ефенди се
завръща в Истанбул.
Той предава на
държавните ръководители подробен

доклад за наблюденията си във Франция. По донесените
от него планове в
Истанбул се построяват много кьошкове
и конаци. След
бунта на Патрона
Халил, Йирмисекиз
Челеби Мехмед
Ефенди е изпратен на заточение
в Кипър, където почива след кратко
време. Синът му Саит Ефенди изиграва
главната роля за навлизането в османската държава на
печатната машина.
Пътеписите на
Йирмисекиз Челеби
Мехмед Ефенди
представляват първи
пример за събирането на подробна
информация за
живота в европейските страни.
След завръщането си от Париж той
е бил назначен за
съветник по европейските въпроси.
Пътеписите му се
оценяват като първата врата на османската държава,
отваряща се на
запад. Те също така
поставят началото и
на традицията всеки
османски посланик
да пише свои пътеписи по време на
пребиваването си в
различните страни.

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Снимки Интернет
Проливни дъждове засегнаха 17 провинции в
Турция, като най-тежка е ситуацията в
Истанбул (на снимката), където е наводнен
прословутият пазар Капалъчарши. Спрени са
трамваите в няколко района, има заседнали
автомобили по улиците на мегаполиса.
Множество самолети с часове кръжаха във
въздуха, преди да получат разрешение за
кацане на летищата, имаше забавяне на
полети с по час и половина. В района на
Бурса река Ишикли излезе от коритото си. В
Муданя 260 къщи са наводнени. Проливни
дъждове предизвикаха наводнения и в
столицата Анкара. Един човек загина и двама
бяха ранени при срутване на носеща колона
на строеж заради силния вятър. Ураганът
отнесе много покриви на сгради и изкорени
дървета. Трафикът беше блокиран в следобедните часове.

Много заводи

в Германия ще трябва да намалят
производството или дори да спрат
работа заради сушата, която
предизвика рекордно спадане на
нивото на река Рейн, предупреди
Федерацията на германската
индустрия - BDI. Ниското ниво на
реката пречи на нормалното
транспортиране на стоки,
посочват експертите. Нивото на
Рейн край Емерих, близо до
границата с Нидерландия, спадна
с нови 4 см и макар и все още
дълбочината на реката по трасето
за плаване да е около 2 м
рисковете постоянно растат.
"Продължаващата суша и ниското
речно равнище заплашва
сигурността на доставките за
промишлеността", казва Холгер
Льош, зам.-директор на BDI. По
думите му прехвърлянето на
товари от кораби на камиони и
влакове не е възможно поради
ограничен капацитет и липса на
шофьори.

Ïóòèí: Çàïàäúò ðàçïàëâà êîíôëèêòè
ïî öåëèÿ ñâÿò, îòðåäèëè ñà íà Óêðàéíà
ðîëÿòà íà ïóøå÷íî ìåñî

Френската

военна мисия в Мали официално
приключи след изтеглянето на
последните нейни служители от
африканската страна. Париж
изпрати свои сили в Мали преди
близо 10 г., за да подпомогне
властите в борбата им с ислямски
радикали. До изтеглянето се
стигна след разрив в отношенията
между Франция и местните
военни, осъществили преврат
преди две години. В свое
изявление френският президент
Еманюел Макрон обяви, че
армията на страната му е
предотвратила създаване на
ислямски халифат в Мали на
цената на общо 59 убити войници.

Ðóñèÿ íÿìà íóæäà äà èçïîëçâà ÿäðåíè îðúæèÿ, çàÿâè Øîéãó
От стр. 1
"Глобалните елити с всички сили се
опитват да запазят изплъзващата се от
ръцете им хегемония и власт, опитват се
да сдържат страните и народите в хватката на неоколониалния световен ред.
Това е неолиберален тоталитаризъм", заяви руският президент Владимир Путин.
Вашингтон се опитва да удължи конфликта в Украйна и подклажда противоречия в Азия, Африка и Латинска Америка, посочи Путин във видеообръщение
към участниците в Х московска конференция по международна сигурност. Путин смята, че Западът е отредил на Украйна ролята на пушечно месо, за да
удържи хегемонията си по света.
"За да удържат своята хегемония, на
тях (страните от Запада) им трябват конфликти. Именно за това те отредиха на
народа на Украйна ролята на пушечно
месо, реализираха проекта Анти-Русия,
затваряха си очите за разпространяването на нацистката идеология, за масовите убийства на народа на Донбас, снабдяваха и продължават да снабдяват киевския режим с оръжия, в това число
тежки", изтъкна Путин. В опитите си да
задържат изплъзващата им се хегемония, западните страни провеждат политика на сдържане на всякакви алтернативни пътища на развитие, изтъкна руският президент.
Но вече се очертава многополярно
световно устройство, все повече държави избират северенитета, подчерта той.
"Ситуацията в света се променя динаАдвокати на основателя на Уикилийкс Джулиан Асандж обявиха, че
ще внесат жалба в съда срещу ЦРУ
и срещу неговия бивш директор
Майк Помпейо. Към жалбата са се
присъединили двама американски
журналисти. Те твърдят, че американското разузнаване е нарушило
конституционните им, права като е
записвало разговори и е копирало
съдържанието на телефони и
компютри. Според американските
адвокати на австралиеца Асандж ЦРУ
е работело с охранителна фирма,
наета от еквадорското посолство в
Лондон, за да шпионира основателя
на Уикилийкс, адвокати, журналисти
и други хора, с които е контактувал
в работата си. От 2019 г. Асандж е в
затвор във Великобритания, след
като посолството на Еквадор първо
му предостави политическо убежище, а по-късно то му беше отказано.
В момента той рискува екстрадиране
в САЩ, където е обвинен в изнасяне
на секретни военни и дипломатически документи.

мично, формират се контурите на многополярния световен ред. Все повече
страни и народи избират пътя на свободното суверенно развитие, като се опират на своите самобитност, традиции и
ценности", изтъкна Путин. На обективните процеси за формирането на многополярен свят "противодействат западните
глобалистки елити, които провокират хаос, разпалват стари и нови конфликти",
категоричен е той.
Според него колективният Запад целенасочено руши системата на европейска сигурност. "САЩ и техните васали
грубо се намесват във вътрешните работи на суверенни държави - организират провокации, държавни преврати,
граждански войни. Със заплахи, шантаж
и натиск се опитват да накарат независими държави да се подчинят на тяхната воля, да живеят по чужди за тях правила" - констатира руският лидер. Путин
подчерта, че "всичко се прави в името
на една цел - да съхранят доминацията
си, модела, който им позволява да паразитират върху целия свят, както е било векове наред." Такъв модел може да
бъде удържан само със сила, изтъкна
руският президент.
Русия няма нужда да използва ядрени оръжия в Украйна. Това заяви вчера
руският министър на отбраната Сергей
Шойгу в реч на международната конференция по сигурността в Москва, предаде Ройтерс. Цитиран от ТАСС, той нарече "абсурдни" твърденията за възмож-

САЩ и Южна Корея

Руският президент Владимир Путин заяви, че
специалната военна операция на Русия в
Украйна се провежда изцяло според устава
на ООН. Целите й са ясно определени - да
гарантира сигурността на Русия и на руските
граждани, да защити от геноцид жителите на
Донбас, заяви руският лидер

ността Русия да използва и химическо
оръжие в Украйна. По думите му украинските военни операции се планират
от САЩ и Великобритания, а НАТО е увеличила "няколко пъти" разполагането на
войските си в Източна и Централна Европа. Шойгу заяви, че преговорите за
удължаване на договора "Нов СТАРТ" са
"двупосочни" и че ситуацията около този договор за контрол на ядрените оръжия между САЩ и Русия "не е лесна". ç

ще започнат през следващата
седмица най-големите си съвместни военни учения от години насам
на фона на все по-агресивната
Северна Корея, която увеличава
опитите с оръжия и заплахите за
ядрен конфликт срещу Сеул и
Вашингтон. Летните учения на
съюзниците, които ще се проведат
от 22 август до 1 септември в
Южна Корея под името "Улчи
фрийдъм шийлд", ще включват
полеви учения с участието на
самолети, бойни кораби, танкове
и десетки хиляди войници.
Ученията подчертават ангажимента
на Вашингтон и Сеул да възстановят мащабната съвместна военна
подготовка, след като през
последните години те отмениха
някои от редовните си учения, а
други свиха до компютърни
симулации, за да създадат
пространство за дипломация с
Пхенян и поради опасенията
заради коронавируса.

Corrigendum to tender procedure for: Supply of
firefighting truck for the needs of the Municipality
of Botevgrad - ref. no. CB007.2.32.165 - PP2 Supply 1A
In regard to published tender procedure on 10.08.2022 for Supply of firefighting
truck for the needs of the Municipality of Botevgrad - ref. no. CB007.2.32.165 - PP2 Supply 1A with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia,
CCI No 2014TC16I5CB007 available from the website of the contracting authority with
address: https://botevgrad.bg/ and from the website of the programme with address:
http://www.ipacbc-bgrs.eu, Municipality of Botevgrad published corrigendum No 1 to the
tender procedure. The corrections in the tender documentation affect the information in the
following sections of the Contract notice: II.1.5) Estimated total value, IV.2.2) Time limit for
submission of tenders or requests to participate, IV.2.7) Conditions for opening of tenders,
incl. extention of the period for submission of tenders and respective change in the
conditions for opening of tenders. The corrections affect also the following documents, part
of the tender dossier: document "Additional information about the contract notice", section
No 10.2. Selection criteria, document "Instructions to tenderers", Section No 2 Timetable,
as well as the information in Annex II + III: Technical specifications + technical offer.
Corrigendum No 1 to the tender procedure is available from the website of the
contracting authority with address: https://botevgrad.bg/ and from the website of the
programme with address: http://www.ipacbc-bgrs.eu.
The new deadline for submission of tenders is 16.09.2022, 17:30 o'clock, local
time.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the
website of the contracting authority https://botevgrad.bg/ and on the website of the
programme http://www.ipacbc-bgrs.eu.

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.62 ал.3 от ЗУТ, съобщава, че на
22,08,2022 ще се проведе обществено обсъждане за допускане на изработване на ПУП – на
УПИ – I за „ Парк със стадион и спортни площадки” в кв. 206 по плана на гр. Самоков по
отношение на ПИ № 65231.913.130 на 22.08.2022 от 13:00-14:00ч. гр. Самоков, пл. „Захари
Зограф“ № 1, офис № 4, заинтересованите лица могат да вземат участие в дискусията.
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С постоянната смяна на
треньори и стратегии
отборът се превръща в
"гробище за футболисти",
смята звездата
Именитият бивш футболист на Манчестър Юнайтед Гари Невил е крайно
разочарован от случващото се в любимия му клуб.
Тимът от "Олд Трафорд"
стартира сезона в
Премиърлийг с две загуби
и играе много слабо.
Някогашният национал на
Англия смята, че цялостната трансферна стратегия в
клуба е объркана след
напускането на Алекс
Фъргюсън през 2013 г.
"Манчестър Юнайтед се
превърна в гробище за
футболисти", заяви Невил
в студиото на "Скай
Спортс".
"Тимът рискува този
сезон да завърши във
втората половина, ако не
се заеме да реши големите
си проблеми", смята той.

Един от казусите е
свързан с атаката и Кристиано Роналдо. "Проблемът
в Юнайтед сега е, че ако
загубят CR7, няма да им
остане нищо по отношение
на човек, който да бележи
голове. И наистина мисля,
че ако не привлекат нови
играчи или пък подпишат
със слаби и в същото
време Роналдо се махне,
то тимът ще финишира
назад в класирането. Това
е отбор за втората половина от таблицата", притеснява се Невил, който
изкара цялата си кариера
в Юнайтед.
"Един от проблемите на
Манчестър Юн през изминалото десетилетие е
смяната на треньори и
стратегии за развитие,
както и това, че на мени-

джърите им се даваше
правото да управляват
трансферната политика продължи Гари Невил. Само 4-5% от взетите
футболисти през този
период се оказаха добри
попълнения. 75% се превърнаха в провали, а
останалите 20% са нито
едното, нито другото."
"От гледна точка на
входящите трансфери

става дума за някакъв
ужас. Обикновено самите
играчи биваха обвинявани.
Аз много се вълнувах при
закупуването на някои от
тях - особено миналата
година с Варан, Санчо и
Роналдо. Когато пък взехме Анхел ди Мария, всички
си казвахме "уау". После
обаче клубът се оказа
гробище за такива футболисти", завърши той.ç
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Играчите на ЦСКАСофия делят 1 милион
при класиране в
Лигата на
конференциите
Футболистите на ЦСКА София, ще играят за 1
милион лева отборна
премия за класиране в
груповата фаза на турнира
Лига на конференциите.
Бонусът е същият като
този, обявен и заработен
от състезателите през
миналата година, когато
ЦСКА - София, нахлу с
гръм и трясък в същинската
фаза на надпреварата,
елиминирайки много
силния тим на Виктория
Пилзен след победа с 3:0
на реванша в София. Сега
играчите на червените
могат да си поделят същата
сума, ако отстранят Базел.
За достигането до плейофите от турнира футболистите на ЦСКА - София, ще
получат 300 000 лева
отборна премия. Те си
заслужиха бонуса за
преодоляването на съперниците във втория и третия
кръг. В клуба ще разберат
за колко мача ще бъде
наказан левият краен
защитник Брадли де Нойер,
който получи червен
картон след срещата със
Сейнт Патрикс за сдърпване със съперников състезател, съобщи "sportal.bg".

Арестуваха състезател
на Селтик

Ñúäèÿòà îò ìà÷à Ëåâñêè - Õàìðóí îñòàíà áåç íàðÿä
Съдията Ищван Ковач, допуснал фаталната за Левски грешка
преди гола на Хамрун в 92-рата
мин от мача на "Герена", не получи наряд за плейофите за влизане в Шампионската лига през
настоящата седмица, макар предварително да бе смятан за сигурен главен арбитър на една от
първите битки за попадане в групите на най-комерсиалния турнир, съобщи "Гонг.бг".
Ковач е трябвало да свири
един от плейофите за Шампионската лига в сряда, като дори
имаше и предварителна информация, че е бил гласен да ръководи Макаби (Хайфа) - Цървена
звезда. След постъпилата жалба
от Левски до УЕФА обаче за двубоя в Израел бе избрана испан-

ска бригада начело с Карлос дел
Серо Гранде, който е ръководил
мач на Лудогорец от 1/16-финалите в Лига Европа срещу италианския гранд Интер. На мача
Динамо (Киев) - Бенфика бе наз-

начен германският рефер Феликс
Цвайер. Срещата Карабах - Виктория (Пилзен) бе поверена на
Славко Винчич.
Както се очакваше, УЕФА отхвърли искането на Левски за

преиграването на мача с Хамрун
Спартанс. От Апелативната комисия изпратиха писмо, с което
уведомяват "сините" за решението си. Малтийският тим елиминира "сините" след дузпи в мача
помежду им от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. От "Герена" обаче
представиха доказателство за
фактическо нарушение на правилата при втория гол на съперника в редовното време на двубоя и подадоха жалба с искане
двубоят да бъде преигран.
Тогава футболист на Хамрун
навлезе дълбоко в половината на
Левски, преди да е даден сигнал
за подновяване на играта от центъра, при което последва атака,
при която гостите вкараха гол.ç

Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ
ïðåãîâàðÿ ñ ÖÑÊÀ 1948
Стойчо Младенов започна
преговори с ЦСКА 1948. Вчера
сутрин той посети клубните офиси, където разговаря с благодетеля на "червените" Цветомир
Найденов. Читател на Gong.bg е
изпратил на редакционната поща
на изданието снимка как Младенов излиза от офиса на Найденов.
Днес предстои нова среща между
двамата.

Очаква се Стойчо Младенов
да получи ръководен пост в клуба. По информация на изданието,
той ще бъде президент на Сдружение ЦСКА. Не е изключено да бъде
представен още в сряда. Младенов
е без работа в последните няколко
месеца, като за последно работи
като треньор на ЦСКА, но след неразбирателство с ръководството подаде оставка. ç

Футболистът на Селтик
Александро Бернабей е
обвинен в шофиране в
нетрезво състояние след
вечерно излизане. 21годишният аржентинец беше
заменен рано във вчерашния двубой срещу Килмарнък, който Селтик спечели с
5:0. Смята се, че левият бек,
струващ 3,75 милиона лири,
се е опитал да влезе в
нощен клуб в центъра на
Глазгоу след полунощ, но му
е отказан достъп и по-късно
е бил спрян от местната
полиция. "В понеделник 21годишен мъж беше арестуван и обвинен в нарушение
на правилата за движение
по пътищата в центъра на
Глазгоу", заявява говорител
на полицията. "Той беше
освободен с гаранция да се
яви в съда по-късно."
Бернабей подписа с клуба
през лятото от аржентинския
Ланус от петгодишен
договор.

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

Тв програма - сряда, 17 август
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня коментарно предаване
/п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Островът на сините птици детски тв
филм /5 епизод/п/
06.55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов
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 /6 епизод/
11.00 Петолиние на паметта документален
филм /п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Константин Философ тв филм
/4 серия/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо анимационен
филм
14.30 Тренк, малкият рицар анимационен
филм
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм
/15 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж тв филм
17.00 Неизвестното за световно известния
документален филм /България, 2006г./
, режисьор Станислава Калчева
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Константин Философ тв филм
/5 серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Шампионът игрален филм /Италия,
2019г./, режисьор Леонардо Д'Агостини, в ролите: Стефано Акорси,
Андреа Карпендзано, Анита Каприоли, Федерика Калеме и др. (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Всичко за майка ми игрален филм /
Испания, 1999г./, режисьор Педро
Алмодовар, в ролите: Сесилия Рот,
Мариса Паредес, Кандела Пеня, Антония Сан Хуан, Пенелопе Крус и др.
(14)
01.05 Малки истории /п/
01.20 Шампионът игрален филм /п/ (12)
03.10 Вечната музика /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм /15
епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анимация, сериал, с. 2 еп. 6
06.00 "Трансформърс: Академия Рескю Ботс"
- анимация, сериал, еп. 30
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с. 14
еп. 10
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - сериал, с. 4 еп. 8
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4 еп. 14
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал, с.
8 еп.13
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"ФейсБог" - сериал, с. 2 еп. 11
"Фамилията" - сериал, с. 2 еп. 6
bTV Новините /п./
"Преди обед" /п./ - токшоу
"Лекар в планината" /п./ - сериал, с.
14 еп. 10

ÇÅÌß

bTV ACTION
05.00 "Чък" - сериал, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, с. 2 еп. 25, 26, с.
3 еп. 1, 2
08.00 "Чък" - сериал, еп. 2
09.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 6
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5 еп. 12
11.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 4
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5
специален еп. 2
13.00 "Танго и Кеш" - екшън, комедия,
криминален (САЩ, 1989), режисьор
Андрей Кончаловски, в ролите: Силвестър Сталоун, Кърт Ръсел, Тери
Хачър, Джак Палънс, Бинг Ръсел,
Марк Алаймо, Брайън Джеймс и др.
15.00 "Чък" - сериал, еп. 3
16.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 7
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6 еп.
1
18.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с. 5 еп. 13
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп.8
21.00 Турнири на УЕФА: "Великите финали"
- обзорно предаване
21.30 Студио "Шампионска лига"
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига, първи плейоф
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 УЕФА Шампионска лига - репортажи
от мачовете от деня
01.15 Пряко, УЕФА Шампионска лига, първи плейоф
02.45 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 5
03.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6 еп. 1
04.30 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 7

bTV COMEDY
05.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
06.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 3 еп. 8, 9
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация
07.30 "Двама мъже и половина" - сериал, с.
12 еп. 15, 16
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Малки титани: В готовност! Филмът"
- анимация, екшън, комедия (САЩ,
2018), режисьори Ерън Хорват и
Питър Райда Микейл
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "По средата" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5 еп. 20, 21
19.00 "По средата" - сериал, еп. 15, 16
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 65
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9 еп. 16
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.
12 еп. 9, 10
00.00 "Малки титани: В готовност! Филмът"
/п./- анимация, екшън, комедия (САЩ,
2018)
02.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

Времето
Днес времето ще бъде
предимно
слънчево.
Следобед ще
се развива
купеста облачност, но
вероятността
за валежи е
малка. Вятърът ще е слаб със западна компонента, в много райони временно ще стихва. Температурите
ще се повишават, в четвъртък максималните
ще са между 33° и 38°.
НИМХ/БТА

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 19.00 ч., "Как да правиш любов като
англичанин" - комедия, романтичен (САЩ,
Великобритания, 2014), в ролите: Пиърс Броснан,
Салма Хайек, Джесика Алба и др.

bTV Cinema
06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп. 8
07.00 "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" - фентъзи, приключенски (САЩ, Нова Зеландия, 2001),
в ролите: Илайджа Ууд, Иън Маккелън, Орландо Блум, Шон Бийн, Кейт
Бланшет, Мартон Чокаш и др.
10.30 "Революция Z" - сериал, еп. 9, 10
12.30 "Светъл ум" - драма (САЩ, 2017), в
ролите: Крис Евънс, Маккена Грейс,
Линдзи Дънкан, Октавия Спенсър,
Джени Слейт и др.
14.30 "Рио 2" - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2014)
16.30 "33-мата" - исторически, драма, биографичен (Чили, Колумбия, Испания,
САЩ, 2015), в ролите: Антонио Бандерас, Родриго Санторо, Жюлиет Бинош, Джеймс Бролин, Лу Даймънд
Филипс и др.
19.00 "Как да правиш любов като англичанин" - комедия, романтичен (САЩ,
Великобритания, 2014), в ролите:
Пиърс Броснан, Салма Хайек, Джесика Алба и др.
21.00 "Властелинът на пръстените: Двете
кули" - фентъзи, приключенски (САЩ,
Нова Зеландия, 2002), в ролите:
Илайджа Ууд, Иън Маккелън, Миранда Ото, Кейт Бланшет, Хюго Уийвинг,
Шон Бийн и др.
00.30 "Несломен: Път към изкупление" биографичен, исторически, драма
(САЩ, 2018), в ролите: Самюъл Хънт,
Мерит Патерсън, Боби Кампо и др.
02.30 "Революция Z" /п./ - сериал, еп. 9
03.30 "Умирай трудно" - екшън, трилър
(САЩ, 1988), в ролите: Брус Уилис,
Бони Беделия, Реджиналд ВелДжонсън, Алън Рикман и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Една жена" - сериен филм /п/
06.00 "Специален отряд" - сериал, сезон 4
/п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Проблеми в Рая"
- с уч. на Улрике Фолкерц, Дирк
Мартенс, Пола Шрам и др.
11.30 "Бон Апети" - кулинарно предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, сезон
4
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" (премиера) - сериал, сезон 2
00.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 17
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериен филм
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.30 "Ти си моята съдба" - сериал /п/
04.40 "Не ме оставяй" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.30 "В кадър"
07.00 "Розамунде Пилхер: Буря в душите" романтичен филм с уч. на Надин
Вармут, Матиас Бранд, Габриел Мерц,
Фрайдър Винъс, Микаела Росен, Ноа
Краус, Йохана Хенс и др. /п/
09.00 "Гордост и предразсъдъци по Коледа"
- романтичен филм с уч. на Лейси
Чабърт, Брендън Пени, Шери Милър,
Арт Хиндъл и др.
11.00 "Вкусът на Коледа" - романтична
комедия с уч. на Лора Бел Бънди,
Брендън Зуб, Палома Квятковски и
др.
12.50 "В кадър"
13.15 "Малката Италия" - романтична комедия с уч. на Ема Робъртс, Хейдън
Кристенсен, Дани Айело, Джейн Сиймур, Алиса Милано и др. /п/
15.30 "Стар Трек: Отвъд" - приключенска
фантастика с уч. на Крис Пайн,
Закъри Куинто, Зоуи Салдана, Карл
Ърбан, Саймън Пег, Идрис Елба,
Антон Йелчин и др.
18.00 "Водно конче" - трилър с уч. на Кевин
Костнър, Сузана Томпсън, Джо Мортън, Кати Бейтс, Рон Рифкин, Робърт
Бейли, Линда Хънт и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 9
21.00 "Такси 3" - екшън-комедия с уч. на
Сами Насери, Ема Сьоберг, Силвестър Сталоун, Фредерик Дифентал,
Бернар Фарси и др.
22.50 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 9 /п/
23.50 "Пропадане в мрака: Стар Трек" приключенска фантастика с уч.
Крис Пайн, Закъри Куинто, Карл
Ърбан, Зоуи Салдана, Антон Йелчин Саймън Пег, Бенедикт Къмбърбач, Питър Уелър, Брус Грийнууд и
др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 155
ВОДОРАВНО: "Големите колела". Разин (Степан). Сатинет. Сидерит. Лебеди. Са. Амани (Николай). Елен.
"Га". Акула. Инини. Тур. Малер (Густав). НИН. Марин.
"Ритон". КА. Нанини (Джана). Енева (Лили). Манила.
Ирина. Накат. Мотел. Пап. Нокар (Едмон). Вана. "Ана".
ЕЛАНА. Ем. Дана (Джеймс). "Алиби". "Ева". Винер
(Юлия). Конен (Валентина). Бакелит. Тарар. ТА. АМАРА. Алан. "Да". Енаке (Стела). "И ти си". Рад. Нетер
(Емил). Дик. Бадан. Ливан. "На".
ОТВЕСНО: "Рори Сатаната". Аватара. Лада. Уран. Паника. Ад. Незе (Марко). Аринин (Михаил). Нане. "Еда".
Мирак. НИЛАНА. ЕЛАН. Минимум. Нако. Ариман. Талари. АКЕЛ. Такел. Хес (Валтер). "Нали". Италик. Рети
(Рихард). Кали. Етер. Работа. Ев. Коте ("Кето и Коте").
Ироним. "Нина". "Ира". Либен. Ненова (Венета). Ерат
(Кристине). Венелин (Юрий). Вата. Еналид. ЛЕДЕНИКА. Енев (Георги). Расин (Жан). Латинина (Лариса).
Аламан. Ника.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Ëþäìèëà Ôèëèïîâà
ïèøå íîâ ôèíàë íà
ðîìàíà ñè "Àíîìàëèÿ"
С актуализиран финал излиза отново романа "Аномалия" на Людмила Филипова,
съобщават издателите от "Ентусиаст". Книгата разкрива
история с неочаквани обрати, страшните пророчества
могат да се сбъднат, провокирани от най-силните човешки амбиции. "Аномалия" съчетава една малко позната
легенда, най-търсеното откритие на сър Исак Нютон и нова идея за виртуалната среда.
За написването на романа, издаден през 2011 г., Филипова използва документи,
истории и предания, на които се натъква в Оксфорд, при
престоя си във Ватикана, в
именията и вековните архиви на фамилия Киджи.
National Geographic засне и
излъчи документален филм с
участието на Людмила Филипова по романа й "Мастиленият лабиринт".çç
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“Ïúòÿò íà
õàäæèéñêàòà ïðåìÿíà
îò Ñèíèÿ áàëêàí
äîñòèãà äî Áåëèÿ ãðàä“
Пътят на хаджийската
премяна от Синия балкан
достига до Белия град с
изложба на художничката
Дора Куршумова в галерията в Балчик. Експозицията е достъпна за посетителите от 18 август.
В експозицията авторката от Сливен представя
двайсетина картини повечето на български
моми с премяна с акцент
на божигробската престилка. Творбите са изпълнени с техника "восъчен
батик", съчетан с акрилни
бои, каза уредникът в
галерията Николина
Похлупкова.
Божигробската престилка се смята за емблематична в облеклото на жените
от възрожденски Котел.
Библейски сцени оживяват

върху плата, щамповани с
восък от местните майсторки. Йордан Йовков описва
възрожденската премяна с
думи на възхита за Рада от
"Шибил": "И как беше
пременена! Синя джанфезена рокля, елече от ален
атлаз, пъстра божигробска
престилка, сребърни
пафти."
В рамките на изложбата "Пътят на хаджийската
премяна от Синия балкан
до Белия град" в Етнографската къща - музей в
Балчик ще има работилница за направа на божигробска престилка. Дора
Куршумова, която и като
автор на много книги
възражда българските
традиции, ще демонстрира
техниката на щамповане
върху плата.çç

"От живота преди хиляди години до бежанските вълни в началото на 19-и век - големите
експозиционни пространства в
новата сграда на музея в Петрич
дават възможност историята на
региона да бъде разгърната пред
погледите на посетителите. Сградата бе официално открита преди седмици, а изграждането й е
в рамките на съвместен проект
на общините Петрич и Серес по
програма за трансгранично сътрудничество", каза директорът на
музея Методи Бисерков.
В залите са показани уникални експонати. Златни накити,
древни монети, статуи, надписи
- това е само част от богатството. Акцент е древният град Хе-

раклея Синтика, съществувал поне от четвърти век преди Христа
до около шести век след Христа.
През изминалите години на обекта край петричкото село Рупите
бяха извършени археологически
разкопки, а през лятото на 2021
г. те продължиха четири месеца.

Богатите находки се съхраняват
в музея, а най-впечатляващите
са изложени за посетителите.
Сред тях е и златна огърлица с
детайлна изработка.
Театрални маски, предмети от
бита на хераклейците, скулптури, монети. Особено ценни са

плочите с надписи, тъй като дават информация, която е невъзможно да бъде получена от друго място.
Един от надписите говори за
ефебите. "Това е, да го наречем,
военизирана младежка организация, а надписът е интересен с
факта, че от 24 имена, изброени
на него, 21 са тракийски, градът
е основан от тракийското племе
синти. До онзи момент нямахме
материален израз на тракийско
присъствие и самият факт, че на
този надпис се появяват 21 имена на младежи, които са в управлението на града, е доста значим за присъствието на тракийското население в Хераклея Синтика", разказа Бисерков.çç

Ñòðóííèÿò êâàðòåò "Ôðîø" ùå èìà êîíöåðò â "Êâàäðàò 500"
Струнният квартет "Фрош" ще
има концерт в "Квадрат 500", в
рамките на летния сезон на Софийската филхармония. Събитието е на 21 август и включва
"Почти фантазия" на Хенрик Гурецки и Струнен квартет №3 на
Роберт Шуман.
През април 2008 г. квартет
"Фрош" получава втора награда
на международния конкурс за
австрийска камерна музика в
София.
През декември печели първа
награда на академичния конкурс
за камерна музика, посветен на
Марин Големинов. Квартетът е
лауреат на "Кристална лира"
(2015) в категория "Камерни ансамбли".
"Фрош" осъществява редица
български и световни премиери
на произведения от Джордж
Кръмб, Освалдо Голихов, Стив
Райх, Тери Райли, Румен Бальозов, Александър Радвилович, Любомир Денев, Васил Казанджи-

:

Ìóçåÿò â Ïåòðè÷ ðàçãðúùà áîãàòà èñòîðèÿ

Íàêðàòêî

Творба на Жул Паскин
показват в Смолян

Графика на Жул Паскин е
изложена в зала "Петър
Стайков" на Културния дом
в Смолян. Творбата е част
изложба на картинна
галерия "Никол". Платна на
проф. Михаил Карапаунов,
Здравко Палазов, Васил
Бояджиев, Вълко Гайдаров,
Ангел Коларов са показани
тук. "Графиката на Паскин
е легално придобита,
купена от колекционери",
каза собственикът Николай
Ангелов. Живописен
портрет на Тодор Живков
на художника с родопски
корен проф. Михаил
Карапаунов е сред платната в изложбата.

Възкресяват класиката
"Шотландски боец"

ев, Георги Арнаудов, Сюнне Скоуен, Петър Керкелов, Мартин Георгиев, като част от творбите
са специално написани за квар-

тета.
Сред големите проекти на
квартета са концерт в Oslo
Concert House, посветен на бъл-

гарската и норвежката съвременна музика, както и участие
в първото издание на фестивала Musica Nordica в София.çç

Класиката, в която Кристоф Ламбер е в ролята на
безсмъртния воин от XVI
век Конър Маклауд, ще
бъде рестартирана с Хенри
Кавил в главната роля.
Кавил е в ключовата роля,
"един от фаворитите" на
филма. "Не става въпрос
само за мускули и душевност. Смятам, че той има
невероятен диапазон и
мисля, че ще донесе нещо
много специално", каза за
него режисьорът Чад
Стахелски.

