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Нито много германски
граждани, нито германска-
та индустрия ще преживе-
ят предстоящата зима без
някакви загуби, пише
Клаус Ернст, ръководител
на комисията по енергети-
ка и климат на Бундестага
и бивш председател на
Лявата партия, в статия
за "Берлинер цайтунг".
Според него инфлацията в
Германия се дължи преди
всичко на нарастващите
цени на енергията,
предава Епицентър. "Вече
не само хората с ниски
доходи се страхуват да
погледнат касовата
бележка от бензиностан-
ция или супермаркета",
отбелязва политикът. В
същото време те все още
не са видели "реалните
сметки". Ще ги получават
чак с годишната бележка
от комуналните дружества.
"Призивите на правителст-
вото за мерки за иконо-
мии са чист цинизъм. На
мнозина вече нищо не им
е останало", предупрежда-
ва Ернст.

Æúëòîïàâåòíèöèòå
ëúæàò çà ãàçà,
ïîëîæåíèåòî å
êàòàñòðîôàëíî

Êëàóñ Åðíñò:
Ñàíêöèèòå
ñðåùó  Ðóñèÿ
ñà „õàðàêèðè“

България има втори
представител във фина-
лите на европейското
първенство по лека
атлетика в Мюнхен,
съобщи БНР. Това е
Александра Начева, която
преодоля квалификациите
в тройния скок и ще се
бори за медалите в
петък. Преди нея за
финал се класира и
Тихомир Иванов в скока
на височина.
Световната шампионка за
девойки Начева скочи от
първи опит 13,73 метра,
с което постижение зае
единадесетото, предпос-
ледно, място за финала.
В следващите си два
опита Алекс постигна
13,42 метра и после
направи фаул. ç

емата с природния
газ е изключително
важна, защото
засяга пряко всеки
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Още днес ще разпоредя да бъде
спрян износът на дърва за трети
страни, обяви вчера служебният
министър на земеделието Явор
Гечев в предаването "Тази сутрин"
по Би Ти Ви. По неговите думи е
пропуснат моментът, за да се
отрази, че търсенето на дървен
материал заради цените на горива
е нараснало три пъти.

Гечев обяви, че е разговарял с
дървопреработватели, които обеща-
ли да спомогнат за задоволяване
на нуждите на населението. Първо
ще бъдат подпомогнати крайно
нуждаещите се по списъци на
Социалното министерство, разказа
министърът.

Явор Гечев изрази недоумението
си от обвиненията, че връщал
ГЕРБ в Министерството на земеде-
лието. "В Министерството на
земеделието работят 15 000 души.
Аз съм сменил само трима - двама
директори на горски предприятия и
един член на борда, а впоследствие
станал директор на "Напоителни
системи", разясни той.

T
от нас. Политическата ни
"класа" спокойно ни
обяснява от медиите, че
всичко е под контрол и
проблем няма. Че газ ще
има, без тази безхаберна
прослойка да си дава
сметка, че от една цена
нагоре няма абсолютно
никакво значение дали
има, или няма газ. Просто
защото от един момент
нататък няма да има
търсене на тези цени,
защото бизнесът няма
как да прехвърли пови-
шените производствени
разходи върху крайните
клиенти, което ще доведе
до затваряне на произ-
водства.

Новината, че "Неохим"
е затворил временно
заради непосилните цени
на природния газ. Това е
първата вълна от компа-
нии, които затварят,
защото при тях газът се
използва като суровина в
производството. В
момента се намираме на
този етап. Втората вълна
са металургичните
предприятия и тези
предприятия, които имат
пещи. Ако цените на газа
не се нормализират, те
ще започнат да затварят
в началото на следващия
месец. Последната вълна
ще бъдат преработвател-
ните предприятия, които
ще бъдат ударени най-
тежко през зимата.

Ще ви покажа каква е
реалната ситуацията при
нас.

Едно средно предпри-
ятие от икономиката ни,
което оперира в храни-
телно-вкусовата промиш-
леност, е с персонал от
около 100 души.

През май 2021 година
сме изхарчили 25 601
куб. метра газ на средни
цени от 0.65 лева, или
общо 14 690 лева без
ДДС.

През май 2022 година
сме употребили 23 471
куб. метра газ при средни
цени от 1,90 лева, или
44 591 лева без ДДС.

Разходите ни за
природен газ са се
увеличили три пъти май
2022 спрямо май 2021
година. Имайте предвид,
че по-високите цени на
газа се достигат през
есента и зимата, така че
дори не мога да си
представя на какви цени
ще купуваме през четвър-
тото тримесечие на
годината. Консервативни-
те ми калкулации показ-
ват, че тази година ще
платим около 400 000
лева повече за природен
газ спрямо 2021 година.

30% e èíôëàöèÿòà â ìàëêàòà
ïîòðåáèòåëñêà êîøíèöà

Ñåðèîçíà
ðåöåñèÿ ùå
îãðàíè÷è
ïîñêúïâàíåòî,
çàùîòî ùå
íàìàëåå è
ïîòðåáëåíèåòî

Ìèíèñòúð Ãå÷åâ èçóìåí îò îáâèíåíèÿòà,
÷å âðúùàë ÃÅÐÁ â çåìåäåëèåòî

Основните причи-
ни за растящата
инфлация са полити-
ките на централните
банки както в Европа,
така и в САЩ, казва
пред Bulgaria ON AIR
икономистът Михаил
Кръстев. Той е на
мнение, че ако влезе
българската икономи-
ка в много сериозна
рецесия, поскъпването

Никола
ФИЛИПОВ
От Фейсбук, заглавието
е на ЗЕМЯ

< 2

най-вероятно ще се
ограничи, защото ще
намалее и потребле-
нието. По думите му
инфлацията в малката
потребителска кошни-
ца, където са храните,
е двойно по-висока от
данните, които обявя-
ва НСИ, и пресметна,
че с 30 - 40% са се
увеличили цените в
магазините. Той

сподели, че българите
са наплашени от
хиперинфлация и
традиционно залагат
на "покупки на нещо
сигурно и харчене на
парите сега".  Иконо-
мистът Юлиан Вой-
нов също смята, че
инфлацията в малката
потребителска кошни-
ца е над 17% и веро-
ятно стига 30%. Той е

категоричен, че мо-
ментът не е най-
подходящият да се
правят сериозни
инвестиции и да се
вземат кредити.

Държавата търси начин да бъде пренасочена вода към река Искрецка, която внезапно пресъхна и остави община Своге без
вода, обяви директорът на Националната пожарна Николай Николов. Засегнати от внезапното безводие са над 12 000 жители
на Своге и съседни села. Снимка БНР< 2
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Áëèçî 100 000 ëèòðà âîäà
ñà îñèãóðåíè çà Ñâîãå

12 õèëÿäè
äóøè ñà
çàñåãíàòè îò
èç÷åçíàëàòà
ðåêà Èñêðåöêà

За населението на
община Своге са осигуре-
ни 99 хиляди литра питей-
на вода в различни раз-
фасовки. Това съобщи
главен комисар Николай
Николов - директор на ГД
"Пожарна безопасност и
защита на населението",
на брифинг в Министерс-
кия съвет, предаде БТА.

Той посочи, че населе-
нието, което страда от
липса на вода, по адресна
регистрация е 12 хиляди
души, но вероятно е
много повече предвид
летния сезон.

Главен комисар Нико-
лов съобщи, че още вчера
през нощта Националното
сдружение на общините в
Република България е
реагирало активно и
късно вечерта Столичната
община е осигурила шест
кубика питейна вода,
помогнали са и от Гоце
Делчев, Дупница, Ихти-
ман, Бачково, Девин и
Пловдив.

На 15 места в Своге се
раздава питейна вода и
вода за битови нужди,
съобщи той и уточни, че
цистерните са различни
предвид изискването на
санитарните органи да не
се допусне несертифици-
рана питейна вода за
употреба от гражданите.

Главен комисар Нико-
лов каза, че от вчера са
засегнати няколко рибар-
ника и към момента около
40 тона риба трябва да

Äåíèöà Çëàòåâà å íîâèÿò äèðåêòîð íà "Áóëãàðãàç" Æúëòî-
ïàâåòíèöèòå
ëúæàò çà ãàçà,
ïîëîæåíèåòî å
êàòàñòðîôàëíî

От стр. 1
Вместо да капитализираме
тези пари, да ги реинвести-
раме, или погасим кредити,
сега просто ги губим. Към
това можете да добавите,
че след компенсации през
май 2022 г. спрямо май
2021 г. плащаме 54% по-
високи сметки за електрое-
нергия. Тук, дори тотално
ще игнорирам повишените
цени на труда, защото вече
ги индексирахме за инфла-
цията, за да можем да
помогнем на служителите
ни в условията на галопи-
раща инфлация. Игнорирам
и исторически високите и
нелогични нива на сурови-
ните в производството. Ще
игнорирам и това, че през
този месец вече плащаме
60% по-високи цени на
газа.

Гледам с изключителен
интерес дебата за газа в
медиите. За мен е много
важно кой е прав в него. И
за мен това винаги ще бъде
бизнесът, защото той
изхранва хората и той
пълни държавната хазна, за
да може тази тотално
провалена наша политичес-
ка "класа" да се тупа гордо
в гърдите какво е направи-
ла за нас. Така че винаги
взимайте with a pinch of salt
всичко, с което ви облъч-
ват из сутрешните блокове
хора, работещи в НПО-та,
спонсорирани от чужди
държави, които си седят в
прохладните си офиси на
жълтите павета и пускат
оптимистични постове как
няма проблем с високите
цени на газа. А проблем
има и за съжаление, той
тепърва ще се задълбочава.

Реалността е такава, че
тотално провалените ни
политици трябва да се
фокусират върху това да
съхранят българския
бизнес, а не да го съсипват
с жалките си опити да се
подмазват пред чужди
посолства.

"Българският енергиен хол-
динг" във вторник е решил да
смени четирима от петчленния
управителен съвет на дъщерното
си дружество "Булгаргаз", става
ясно от внесено още същия ден
заявление за вписване на новия
състав в Търговския регистър, съ-
общи "Медиапул". Председателят
Иван Топчийски обаче запазва
поста си.

За изпълнителен директор е
избрана Деница Златева, която
беше вицепремиер по европред-
седателството в първия служе-

бен кабинет на Румен Радев през
2017 г. с премиер Огнян Герджи-
ков. От декември 2020 г. до май
2022 Деница Златева е била ад-
министративен директор в "Бул-
гаргаз" с ресори "Човешки ре-
сурси", "Международно сътрудни-
чество", "Информационна сигур-
ност" и "Административно обс-
лужване". Мотиви за смяната в
протокола от общото събрание
на БЕХ не се посочват.

Златева е била в периода
2008 - 2009 г. и началник-каби-
нета на заместник министър-

председателя по въпросите на ев-
рофондовете Меглена Плугчиева.
Била е депутат в 42-ото народно
събрание от БСП. През август
2012 година е избрана за ви-
цепрезидент на Социалистичес-
кия интернационал на жените.
Между 2009 и 2017 г. е между-
народен секретар на БСП.

От 27 януари 2017 г. до 4 май
2017 г. е вицепремиер в служеб-
ното правителството на Огнян
Герджиков, отговарящ за подго-
товката на българското предсе-
дателство на ЕС.ççççç

бъде унищожена по безо-
пасен начин, така че да
не представлява опасност
за населението, и с тази
задача са се заели Земе-
делското министерство и
БАБХ.

Той съобщи още, че
изграденото водохващане
под връх Петрохан ще
бъде изцяло насочено към
село Искрец, така че да
опитат да възстановят
водните количества, които
отиват към река Студена,
оттам в каптажа на село
Искрец. Надяваме се да
даде резултат, очакваме
такъв до един-два дни,
коментира Николов. Има
и един друг резервен
вариант, който хидрогео-

лозите ще изследват, и
той е да се свържем с
голямо подземно езеро от
мрежата пещери, която е
с дължина около 200
километра, и да се реши
въпросът в близко време,
допълни той.

По отношение на така
наречената изчезнала
река, комисар Николов
коментира, че е много
сложно да бъде обяснено
какво става, ако не си на
място. Под връх Петрохан
има голямо водохващане,
което доскоро отиваше

към езерото Петрохан за
осигуряване на питейна
вода на община Беркови-
ца, посочи Николов.

Тази така наречена
изчезнала река не е
напълно изчезнала, но е с
много намален дебит.
Реката свършва в нищото
- потъва в земята и след
няколко десетки километ-
ра излиза при Искрец,
коментира той.

По думите му това не
става за първи път. През
70-те години е имало
подобен случай.ç

Европейските делегирани про-
курори у нас ще се настанят в бив-
шата сграда на СДС на ул. "Г. С.
Раковски" №134 в София. Това съ-
общи за БНР служебният минис-
тър на правосъдието Крум Зарков.

"Много е вероятно в следва-
щите дни адресът на Европейска-
та прокуратура у нас да е ул.
"Г. С. Раковски" 134, тази небе-
зизвестна сграда. Тя е празна в
момента и няма да има някой,
който да бъде изгонен. Следва-
щият етап е кадровото обезпече-
ние на европейските делегирани

Íàñòàíÿâàò åâðîïðîêóðîðèòå â áèâøàòà ñãðàäà íà ÑÄÑ
прокурори и тогава те ще имат
всички условия, за да действат
независимо и да открият завеса-
та над някои проблеми, които бъл-
гарската прокуратура не успя да
направи", каза Зарков.

Той обясни, че е подписал пис-
мо до Министерството на регио-
налното развитие и областния уп-
равител, защото сградата на "Ра-
ковски" 134 е частна държавна
собственост и тя трябва да се
предостави целево на Висшия съ-
дебен съвет, който пък да я пре-
достави на европейските деле-

Столична община предостави вода
за две детски градини и болницата
в Своге(вдясно). До 1 - 2 дена се
очаква резултат от пренасоченото
водохващане от Петрохан към село
Искрец, съобщи главен комисар

Николов
Снимка БГНЕС

В началото на годината СДС напусна сградата, в която трябваше да
започне ремонт

Снимка Столична община

гирани прокурори.
Чрез различно разширено тъл-

кувание на този надзор за закон-
ност прокуратурата практически
има възможност да постави под
свой контрол или поне под ня-
каква форма на страх цялата дър-
жавна администрация, изпълни-
телната власт, в това число и ми-
нистри. Този въпрос, веднъж пос-
тавен пред Конституционния съд,
ако той сложи рамки на това пра-
вомощие, ще бъде много важен
за последващите дебати", комен-
тира служебният министър.ç

Деница Златева
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"Високата активност
винаги дава легитимност
на институциите и по-
голяма тежест на тези,
които са избрани. Така че
дано да има висока
активност на изборите."
Това заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова в
ефира на БТВ и продъл-
жи: "БСП влиза по-силна
в кампанията, защото
през властта доказа
резултати. Това, което
обещавахме в опозиция,
го доказахме с работата
си. Влизаме с много
открито лице пред избира-
телите си, защото дока-
захме, че може да има
социална държава. Ние
бяхме социалният стълб в
това правителство - 22
млрд. лв. социална подк-
репа за безплатни детски
градини, данъчни облекче-
ния на млади семейства,
увеличение на майчинст-
вото, увеличени детски
надбавки, увеличение на
минималната работна
заплата, ваучерите за
храна от 80 на 200 лв. на
работниците, подкрепата
за икономиката за тока".

Председателката на
левицата припомни още
за пенсионерите, че за 12
години пенсиите са увели-
чени общо със 164 лв., а
сега само за тези месеци
със 167 лв., като са зало-
жили в бюджета преиз-
числяване през октомври.

Като бивш министър на
икономиката и индустрия-

Събити
” 1682 г. - Петър I става
цар на Русия.
” 1743 г. - Влизат в дейст-
вие първите правила на
бокса, изготвени от Джек
Броунгтън.
” 1868 г. - Френският
астроном Жул Жансен
открива хелия, докато
анализира хромосферата на
Слънцето по време на пълно
слънчево затъмнение.
” 1877 г. - Американският
астроном Асаф Хол открива
естествения спътник на Марс
- Фобос.
” 1903 г. - Избухва Преоб-
раженското въстание на
българите в Одринска Тракия
” 1917 г. - При голям пожар
в Солун изгарят над 30% от
сградите и 70 000 души
остават без дом.
” 1920 г. - Влиза в сила 19-
ата поправка на Конституция-
та на САЩ, даваща право на
жените да гласуват.
” 1958 г. - В САЩ излиза
от печат скандалният роман
на Владимир Набоков
"Лолита".
” 1982 г. - Западните
информационни агенции
съобщават за статията на
американската журналистка
Клеър Стърлинг в "Рийдърс
Дайджест", в която се
лансира клеветата за т. нар.
българска следа в атентата
срещу Йоан Павел II.
Родени
” 1750 г. - Антонио Салие-
ри, италиански композитор
” 1830 г. - Франц Йосиф,
император на Австро-Унгария
” 1932 г. - Люк Монтание,
френски вирусолог, Нобелов
лауреат
” 1933 г. - Роман Полански,
полско-американски филмов
режисьор
” 1936 г. - Робърт Редфорд,
американски актьор
Починали
” 1227 г. - Чингис хан,
монголски владетел
” 1850 г. - Оноре дьо
Балзак, френски романист
” 1944 г. - Ернст Телман,
германски комунистически
лидер
” 2007 г. - Владилен Попов,
български шахматист и
журналист
” 2009 г. - Ким Те Чжун,
южнокорейски политик,
носител на Нобелова награда

Íà òîçè äåí

:

Ìèíèñòúð Ãå÷åâ: Íå âðúùàì ìîäåëà „ÃÅÐÁ“ â çåìåäåëèåòî,
ñïèðàìå èçíîñà íà äúðâà çà îãðåâ

Има много проблеми в земеделие-
то - сега имаме дефицит на дървен ма-
териал. Още днес ще разпоредя да бъ-
де спрян износът на дърва за трети
страни, каза служебният министър на
земеделието Явор Гечев в предаване-
то "Тази сутрин" по bTV.

Той подчерта, че сега е краят на
лятото и трябва да наваксаме за
около месец, защото е пропуснат
моментът, за да се отрази, че тър-
сенето на дървен материал заради
цените на горива, е нараснало три
пъти.

"Вчера се видях с двама от големи-
те преработватели на дървен матери-
ал. Те казаха, че ще участват в целия
план, намалявайки количествата дър-

Íèíîâà: Ãîòîâè ñìå ñ 4 ðàáîòåùè ðåøåíèÿ
çà ñåìåéñòâàòà è èêîíîìèêàòà
Íèå áÿõìå ñîöèàëíèÿò ñòúëá â òîâà ïðàâèòåëñòâî - 22 ìëðä. ëâ. ñîöèàëíà
ïîäêðåïà, êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

та Нинова се гордее, че
България беше оценена
през май месец на първо
място в Европейския съюз
по индустриален растеж и
промишлено производст-
во.

"Хората да ни оценят
по работата. Да ни оценят
по това, че шест години
сме последователни в
борбата с модела на
управление на ГЕРБ. Не
отстъпихме въпреки
всичко, което изпитахме
на гърба си и за краткото
време, което имахме, в
много кризи, които ни
връхлетяха, мисля, че се
доказахме като стабилна,
последователна и загри-
жена партия. Ще работим
за по-висок резултат, но
хората ще решат", каза
още Корнелия Нинова в
предаването "Лице в
лице".

"Във всичките ни
позиции ни е движел
интересът на българския
народ", категорична бе тя
и обясни: "За първи път
през април като партия и
аз като министър на
икономиката и индустрия-
та, заедно с работодате-
лите обявихме, че е
необходимо да има дос-
тавки от "Газпром". Ако 1
млрд. е азерският газ, 1
млрд. втечненият газ, на
нас не ни стига още 1
млрд. и съвсем логично е
това да бъдат доставките
от "Газпром". Цялата
индустрия претендира за

това - 28 000 предприятия,
250 000 работни места",
посочи тя и добави наб-
люденията си, че с нап-
редването на времето,
останалите политически
лидери узряват за тази
идея. "Тя е национално
отговорната идея. През
изминалите месеци тя се
идеологизираше излишно,
на нея се гледаше като
геополитика. Ние гледаме
на това, като на интереса
на България, да не оста-
вим хората и индустрията
без решения", коментира
Нинова по темата за
"Газпром".

Нинова заяви, че от
левицата имат 4 конкрет-
ни работещи и спешни
решения, които ще дове-
дат до много бърз резул-
тат, и посочи кои са те:

"Първо - да се наложи
мораториум върху цената

на газа, по подобие на
това, което направихме с
цената на тока през
февруари. То проработи,
спасихме милиони семей-
ства тогава.

Второ - компенсации
за бизнеса. Както компен-
сирахме онези предприя-
тия за тока, така да се
предвидят и компенсации
за тези, които използват
газ.

Трето - социалната
програма. Непременно
разширяване на броя на
семействата и на размера
на помощите за енергий-
но бедни.

Четвърто - разговори с
"Газпром"."

За да осъществят тези
политики, от БСП виждат
като партньори досегаш-
ните си такива, но по-
важното - онези полити-
чески партии, които са
готови да продължат. "За
шест месеца направихме
много крехък пробив в
модела ГЕРБ, има нужда с
удвоени усилията след
тези избори да направим
правителство и да продъл-
жим. В момента виждаме
опасност от реставрация
на модела ГЕРБ", предуп-
реди лидерът на левицата.

 "Избрана съм пряко от
членовете на БСП, и то с
80% активност, и съм
единственият пряко изб-
ран лидер от народа",
припомни Нинова във
връзка с обвиненията, че
овладява партията. ç

ва, които те ще изкупуват, за да може
да задоволим нуждите за население-
то. Почваме от крайно нуждаещите се
по списъците, които ще се подпомог-
нат от Социалното министерство", до-
пълни Гечев.

"В момента фитосанитарният конт-
рол на "Капитан Андреево" се извърш-
ва само и единствено от Българската
агенция за безопасност на храните, как-
то и това на разтоварителната дейност,
и това на лабораторната дейност", ка-
за Гечев.

Контролът винаги е бил на държа-
вата. Това, което мога да кажа, е, че
работата трябва да има малко повече
експертиза, а не само ПР. Ще видите

в следващите дни какво ще се свър-
ши, не ми се говори сега, за да не
участва в предизборната кампания, ка-
тегоричен е земеделският министър.

 Случаят с "Капитан Андреево" ще
бъде решен от служебния кабинет, уве-
ри министърът на земеделието.

В Министерството на земеделието
работят 15 000 души. Аз съм сменил
само трима - двама директори на гор-
ски предприятия и един член на бор-
да, а впоследствие станал директор на
"Напоителни системи".

Назначени са и представители на
БСП в горския сектор. Недоумявам как
могат да ме обвиняват, че връщам ГЕРБ
в Министерството на земеделието, въз-
мутен е Явор Гечев. ç

На многая лета!
СЕКРЕТАРЯТ НА

СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВА-
ЛИДНИТЕ КООПЕРАЦИИ
В БЪЛГАРИЯ ДАНИЕЛА

ТРОНКОВА
НАВЪРШИ 60ГОДИНИ
На 19.08.2022 г. сек-

ретаря на Съюза на воен-
ноинвалидните кооперации
г-жа Даниела Тронкова на-
върши 60 години. Тя е един
от членовете на Съюза от
неговото основаване. В
дългогодишния си стаж в

СВИКБ тя е дала достоен
принос за развитието на
дейността за обединяване
на сдружението и цялост-
ната организационна рабо-
та по издигане авторитета
му както в Съюза на во-
енно патриотичните орга-
низации така и в Съюза на
работодателите за хората
с увреждане.

Госпожа Тронкова е
пример  с дейността си за
развитието на кооператив-
ната дейност на военноин-

валидите, офи-
церите и сер-
жантите от за-
паса и хората в
неравностойно
положение и
за патриотич-
ното възпита-
ние на младото
поколение.

Като израз
на уважение от
колегите за нейната рабо-
та, ръководството на Съ-
юза на военноинвалидни-

те кооперации в България
я удостои с плакет "За
особени заслуги" и гра-
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Çúðíîïðîèçâîäñòâîòî â ñòðàíàòà ùå
îò÷åòå èçêëþ÷èòåëíî òåæêà ãîäèíà

Юлската суша и
необичайно високите
температури, които
продължително се задър-
жаха в редица райони от
страната, поразиха
реколтата от пролетни
култури това лято. На
места цели ниви са
изсъхнали, затова жътва-
та при слънчогледа
започна преждевремен-
но, същото е и при
царевицата, като добиви-
те са необичайно ниски.
Това съобщи за Синор.бг
Костадин Костадинов,
председател на Нацио-
налната асоциация на
зърнопроизводителите
(НАЗ), който поясни, че
от декар маслодайно
семе средно се жънат по
180 килограма), очаква-
нията за царевицата са
за средни добиви около
300 килограма. Дори при
високи борсови цени
фермерите нямак как да

Министерството на земеде-
лието на Руската федерация мо-
же да преразгледа плановете си
за износ на зърно през настоя-
щия сезон, заяви министърът на
земеделието Дмитрий Патрушев
относно хода на жътвената кам-
пания в страната. Според него
в момента се работи интензив-
но във всички федерални окръ-
зи. Ожънати са 27% от площи-
те, земеделците са прибрали
около 55 млн. тона зърно.

Сегашният добив като цяло не
е лош, но обемът на прибраното
зърно в момента е значително по-
малко от преди година. За това
има няколко причини, разкри ми-
нистърът.

Първо, в много обекти, пора-
ди студената пролет, фермерите
започнаха да жънат по-късно.

Второ, в някои райони ус-
ловията са усложнени от дъжд,
висока влажност и ветрове. Ос-
вен това в настоящата ситуа-
ция натоварването на селскос-
топанското оборудване значи-
телно се е увеличило, а за чуж-
дестранното оборудване има
трудности с доставката на ком-
поненти.

"Всичко това като цяло съз-
дава рискове за постигане на
показателя за реколта от зърно
от 130 млн. тона. Разбира се,
ние ще осигурим напълно на-
шия пазар, няма да има проб-
леми с това. Ако обаче не бъ-
дат постигнати планираните обе-
ми, ще трябва да преразгледа-
ме плановете си за износ от 50
млн. тона. А това може да се
отрази негативно на световния
пазар на зърно", подчерта Дмит-
рий Патрушев.

Според него ситуацията на
световните пазари не е лека,
особено при пшеницата. Този се-
зон, поради редица причини,
включително суша в САЩ и Ев-
ропа, наводнения в Австралия
и лошо време в Индия, светов-
ното предлагане на мелничарс-
ка пшеница ще намалее. Също
така поради климатичните ано-
малии се очаква намаляване на
качеството на пшеницата в Се-
верна Америка, предимно в Съ-
единените щати. Всичко това,
съчетано с логистичните огра-
ничения, може да доведе до се-
риозни рискове по отношение
на глобалната продоволствена
сигурност през настоящата зе-
меделска година.ç

Ðóñèÿ ìîæå äà
ïðåðàçãëåäà
ïëàíîâåòå ñè çà
èçíîñ íà 50 ìëí.
òîíà çúðíî

Ïúðâàòà æúòâà íà ñëúí÷îãëåäà
å ñ äîáèâ  îò 180 êã îò äåêàð,
ñðèâ èìà è ïðè öàðåâèöàòà

покрият разходите си от
пролетните култури!

При тази ситуация
единствените стабилни
приходи, на които родните
фермери биха разчитали
тази година, са от пшени-
цата, но при изключително
сложната ценова картина
на родния пазар, "изрису-
вана" след вноса на укра-
инско зърно, браншът е
изправен пред много
въпросителни. Припомня-
ме, че складовете на
редица търговци са пълни
с българска пшеница от
миналата година, а и с
украинска. Затова изкупу-
ването върви изключител-
но бавно, което е проблем
за стопаните, нуждаещи се
от свободни средства за
есенната сеитба.

На последната сесия на
Софийската стокова борса
купувачите предлагаха
между 580 и 637 лв.за тон,
докато офертите на прода-

вачите бяха между 740 и
750 лв. за т. При това
разминаване търговията е
силно затруднена.

През миналата година,
когато страната ни отбе-
ляза рекорд в ожънатото
хлебно зърно със 7,1
милиона тона, тази година
очакванията на бранша са
за реколта между 5,7 и 6
милиона тона. Огромната
част от земеделците в
страната не разполагат с
модерни складове за
съхранение на реколтата,
затова за пореден път ще
бъдат принудени да про-
дават на ниски цени,
коментираха хора от

Çàïëàòèòå â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî ñà ñêî÷èëè äî ñðåäíî 1269 ëåâà
Селското стопанство заема

второ място по ръст на запла-
тите в страната на тримесечна
база, сочи статистиката на На-
ционалния статистически инс-
титут (НСИ). През второто три-
месечие на 2022 г. средната ме-
сечна работна заплата у нас
достига 1 730 лв. и нараства
спрямо първото тримесечие на
2022 г. със 7.8%. Икономичес-
ките дейности, в които е регис-
трирано най-голямо увеличение,
са "Образование" - с 16.2%,
"Селско, горско и рибно сто-
панство" - с 15.5%, и "Добивна
промишленост" - с 14.6%. На-
маление на заплатите с 2.0% е
регистрирано в дейност "Хуман-

но здравеопазване и социална ра-
бота".

В селско, горско и рибно сто-
панство средната брутна стойност
е 1 269 лева през второто три-

бранша. Само преди дни
статистиката на Минис-
терството на земеделието
показа, че през 2021
година износът на селс-
костопански стоки е
достигнал рекорд от 6
милиона евро, като основ-
ната част от тези средст-
ва се падат на зърнения
експорт. Проблемът обаче
е, че приходите от този
експорт отиват основно в
търговските фирми, не и
във фермерите. Затова и
тази година зърнопроиз-
водството в страната ще
отчете изключително
тежка година.

Åêàòåðèíà ÑÒÎÈËÎÂÀ

Ðîäíà èçâàðà îò êîçå ìëÿêî ñïå÷åëè íàé-âèñîêîòî îòëè÷èå
íà êîíêóðñà Great Taste 2022

Българска извара от козе
мляко спечели най-високото от-
личие на авторитетните светов-
ни награди за вкус Great Taste
Awards тази година, съобщиха
създателите на продукта - "Хар-
моника". Тяхната извара е полу-
чила три звезди от международ-
ните експерти, а с по една звезда
са отличени още два продукта с
българската марка - лимонада и
солети от лимец. "Хармоника" е
сред призьорите на престижни-
те награди за шеста поредна го-
дина, но за първи път е с най-
голямото признание. Повече от
14 000 продукта са били подло-
жени на сляп тест при оценява-
нето за Great Taste. 4078 от тях
са наградени с 1 звезда, 1237 -
с 2 звезди, а на 241 са били
присъдени 3 звезди за изклю-

За една година средната брут-
на работна заплата в сектора е
нараснала със 192 лв. По също-
то време на 2021 г., тя е била
1077 лв.

Спрямо края на първото три-
месечие на 2022 г. най-голямо
увеличение на наетите лица се
наблюдава в икономическите
дейности "Хотелиерство и рес-
торантьорство" - с 30.5%, "Сел-
ско, горско и рибно стопанство"
- с 4.6%, и "Операции с недви-
жими имоти" - с 4.1%. Най-голя-
мо намаление на наетите лица
по трудово и служебно правоот-
ношение е регистрирано в дей-
ностите "Образование" - с 1.6%
и "Строителство" - с 1.2%.ç

месечие на 2022 г. През първи-
те три месеца на настоящата го-
дина тя се задържаше на нива
от 1099 лв., което означава, че
увеличението е със 170 лв.

чителен, необикновено добър вкус.
За да се дегустират, продуктите се
изваждат от опаковката, така че
да не може да бъдат разпознати,
преди да бъдат оценени. Тази го-
дина журирането е продължило 90
дни в Дорсет и Лондон с участие-
то на повече от 500 експерти. Те
са оценявали храни и напитки от
110 страни от цял свят.

"Хармоника" е една от двете
български марки с продукти, от-
личени с три звезди, като по-мал-
ко от 1 процент от кандидатства-
щите получават тази най-висока
оценка. От общо 11 наградени
български продукта, три са на
"Хармоника". Изварата от козе
мляко е произведена от био бъл-
гарско мляко от кози, отглеждани
пасищно на чист въздух и под пла-
нинското слънце, съобщават от

фирмата. "Да получим три звез-
ди на Great Taste е огромно приз-
нание за нас, знак, че постига-
ме целта си да предложим чиста
храна с превъзходен вкус", по-
сочи Любомир Ноков, съоснова-
тел на "Хармоника". Той допъл-
ни, че наградите от този прести-
жен форум са също признание

за безценните дарове на българ-
ската природа и традиция, и за
труда на българските произво-
дители. "Тази световна оценка ни
кара да продължим да следваме
отговорната си политика за опаз-
ване на околната среда и в под-
крепа на българските фермери",
заключи Ноков.ç
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Европейската комисия
одобри държавна помощ  за
родните земеделци в размер
на 426 милиона лева (218
млн. евро). Схемата беше
одобрена съгласно Временна-
та рамка за мерки за държав-
на помощ при кризи в подк-
репа на икономиката след на-
чалото на конфликта в  Ук-
райна. Осигурява се подпома-
гане за стопаните от първич-
ното селскостопанско произ-
водство - животновъди, отг-
леждащи едри и дребни пре-
живни животни, коне и пчел-
ни семейства, и производите-
ли на плодове и зеленчуци,
маслодайна роза, ориз, вине-
ни лозя, черупкови плодове
(орехи, бадеми и лешници),
салати и марули, бамя, тик-
вички и тютюн, за да се про-
тиводейства на негативното
влияние от наложените санк-
ции или предприетите ответ-
ни мерки, и за осигуряване
на непрекъснатостта на ико-
номическата дейност.

Земеделските производи-
тели ще имат право да полу-
чат помощ под формата на
преки безвъзмездни средства
за компенсиране на част от
повишените разходи за про-
изводство. Размерът на по-
мощта за всеки стопанин ще
се изчислява въз основа на
броя на животните и на хек-
тарите земеделска земя, като
индивидуалният таван е до 121
261 лева (62 000 евро) на
предприятие с дейност в пър-
вичното производство на сел-
скостопански продукти. Пред-
стои Управителният съвет на
Държавен фонд "Земеделие"
да утвърди указания за при-
лагане на помощта и да опре-
дели срок за прием на заяв-
ления.

На вчерашното си заседа-
ние Министерският съвет прие
Постановление за одобрява-
не на допълнителни разходи
по бюджета на ДФ "Земеде-
лие" за 2022 г. в размер на
нотифицираната от ЕК държав-
на помощ, както и за хуман-
но отношение към животните,
като по този начин Разпла-
щателната агенция ще може
да започне своевременно дей-
ствията за подпомагане на зе-
меделските производители. Та-
ка се осигурява възможност
за подкрепа на стопаните за-
ради предизвикателствата,
пред които секторът е изпра-
вен в момента.ç

Високият ръст на
инфлацията в страната се
дължи на много фактори.
Причините са както външ-
ни, така и вътрешни.
Основната причина са
високите цени на енергий-
ните ресурси. Много
сериозно тези ценови
увеличения от началото
на годината се прехвърли-
ха върху цените на храни-
те. Изгледите са, че вече
сме достигнали върха на
едно плато, което най-
вероятно ще се задържи
1-2 месеца и към края на
годината може би ще
започнем да виждаме
леко забавяне на инфла-
ционния натиск, заяви
пред Bulgaria ON AIR
икономистът Юлиан
Войнов.

По думите на иконо-
миста Михаил Кръстев
основните причини за
инфлацията пък са полити-
ките на централните банки
както в Европа, така и в
САЩ. "Основно се засили
политиката на повишено
парично предлагане по
време на Covid пандемия-
та. България, която няма
собствена монетарна
политика, се опитва да
копира този модел чрез

ÅÊ îäîáðè
äúðæàâíà
ïîìîù îò 426
ìëí. ëåâà çà
çåìåäåëöèòå íè

социално плащане и това
се вижда в отстъпката за
гориво", коментира той.
Според него мерките се
рекламират като антиинф-
лационни, а те са проинф-
лационни.

Михаил Кръстев смята,
че ако българската иконо-
мика влезе в много сери-
озна рецесия, инфлацията
най-вероятно ще се огра-
ничи, тъй като ще се
ограничи и потреблението.
Той е категоричен, че
проблем е събираемостта
на приходите, поради
което бюджетът не може
да се справи с разходите.
"При заложена инфлация
от 4,5% в него приходната
част е едва на 47%, което
означава, че няма доста-
тъчно приходи от бизнеса.
Това е много сериозен
проблем, тъй като сме
заложили огромни соци-
ални разходи в този
бюджет и накрая ще се
окаже, че просто няма
пари. Проблемът за
бизнеса е много серио-
зен, тъй като няма пред-
видимост", изтъкна иконо-
мистът що се отнася до
компенсациите за тока и
газовата криза.

По думите му инфлаци-

Àòðàêòèâíà ñåëåêöèÿ îò ìîðñêè èìîòè
îò „Àãðèîí“
30% e èíôëàöèÿòà â ìàëêàòà
ïîòðåáèòåëñêà êîøíèöà
Âëåçå ëè ðîäíàòà  èêîíîìèêà â ìíîãî
ñåðèîçíà ðåöåñèÿ, ïîñêúïâàíåòî íàé-
âåðîÿòíî ùå ñå îãðàíè÷è, òúé êàòî
ùå íàìàëåå è ïîòðåáëåíèåòî

Áåíçèíîñòàíöèè êðàäàò àíòèêðèçèñíàòà ïîìîù
îò 25 ñòîòèíêè íà ëèòúð ãîðèâî

равител на бензиностанция тряб-
ва да бъде прекратен", заяви Тер-
зиев. Той е коментирал казуса с
Министерството на финансите,
шефовете на НАП и Агенция
"Митници", които се очаква да

Българската петролна и га-
зова асоциация е засякла опи-
ти за злоупотреба с отстъпката
от 25 стотинки на литър гори-
во, извършвани от някои бен-
зиностанции. Председателят на
асоциацията  Живодар Терзиев
заяви, че в последните седмици
са забелязани опити за злоу-
потреба, които най-вероятно ще
се увеличат през есента. "Пред-
полагам ще стане пандемично
през месец септември, затова
трябва да го преустановим в са-
мото начало. Тази държавна по-
мощ е предоставена за физи-
чески лица при определени ус-
ловия и всеки опит да бъде
прибрана от служител или уп-

ята в потребителската
кошница, която ползваме,
е доста по-висока от
данните, които обявява
Националният статисти-
чески институт, може би
двойно над обявената и
пресметна, че с 30-40% са
се увеличили цените в
магазините. Той сподели,
че българите са наплаше-
ни от хиперинфлация и
традиционно залагат на
"покупки на нещо сигурно
и харчене на парите сега"
и предупреди, че се губи
капиталовата възможност
на домакинствата да
реагират при резки про-
мени.

Юлиан Войнов също
смята, че инфлацията в
малката потребителска
кошница е над 17% и
вероятно стига 30%.
Икономистът е категори-
чен, че моментът не е
най-подходящият да се
правят сериозни инвести-

предприемат съответните дейс-
твия.

Терзиев посъветва всеки,
който зареди гориво, дори и без
държавна помощ, да изиска сво-
ята касовата бележка, и да я

прибере или изхвърли в кошче,
за да е сигурен, че никой няма
да не злоупотреби с отстъпката
от 25 стотинки, която той не е
имал право или не е желал да
получи. "Има недобросъвестни
служители, които изпълняват
формално всички изисквания по
Закона за държавния бюджет за
предоставяне на отстъпката, но
в крайна сметка тя остава някъ-
де между Агенция "Митници", НАП
или съответния обект, а отстъп-
ката отива в нечий джоб", обяс-
ни Терзиев.

Той прогнозира спад в цена-
та на горивата още от есента, но
определи като "оптимистично" те
да паднат под 3 лева на литър.ç

Ìÿðêàòà "60 íà 40" çàïàçèëà íàä 340 000 ðàáîòíè ìåñòà

ции и да се вземат креди-
ти в задаващата се реце-
сия. "Най-вероятно ще
видим намаляване на
сделките, ако говорим за
недвижимите имоти",
посочи той. Според него
обаче, значителна част от
бизнеса печели от сегаш-
ната ситуация. Той е на
мнение, че от гледна
точка на електричеството
той е защитен. "Въпросът
е дали държавата трябва
да се съсредоточи към
всички бизнеси, или да
помага само на тези,
които изпитват най-
сериозни трудности",
риторично попита иконо-
мистът. Той напомни
съвета на МВФ инфлация-
та да се остави да се
пренесе върху стоките и
услугите, а правителствата
да се съсредоточат с
помощи към най-засегна-
тите, защото това работи
по най-ефективния начин.ç

Над 340 хиляди работни мес-
та са били запазени по мярката,
станала известна като "60 на 40".
Тя беше предназначена да огра-
ничи влиянието на Covid ограни-
ченията върху пазара на труда и
действието й приключи на 30
юни. Данните на НОИ сочат, че

поне за един месец подкрепа по
мярката 60/40 са получили 13
677 работодатели. Близо 68 про-
цента от средствата са концент-
рирани в общо 5 области: Со-
фия-град, Стара Загора, Пловдив,
Варна и Бургас.

С най-голям относителен дял

от 35,5 процента на запазените
работни места са предприятията
с над 250 служители, а с най-
нисък относителен дял от 7 про-
цента и половина са запазените
позиции във фирмите с до 9 на-
ети. По-голямата част от компен-
сациите, изплатени на работода-

телите за запазване на заетост-
та на техните служители, са на-
сочени към най-силно засегна-
тите от пандемията: преработва-
ща промишленост, хотелиерство
и ресторантьорство и търговия и
ремонт на автомобили и мото-
циклети.ç
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Уважаеми читатели, продължаваме рубриката „130 кооперативни следи в българската история“,
в която Ви запознаваме с любопитни факти от кооперативната история, които разказват за
присъствието на кооперациите в живота на хората. Днес ще Ви разкажем за Земеделческо взаимно-
спомагателно дружество „Нива“ в силистренското село Алфатар, считано за втората създадена в
България кооперация след мирковското Взаимодавно спестовно земеделческо дружество „Орало“.

130 кооперативни следи в българската история

114. Земеделческо взаимно-спомагателно
дружество „Нива“

След като през 1890 г.
в пирдопското село
Мирково се основава
първата кооперация у
нас - Взаимодавно спес-
товно земеделческо дру-
жество "Орало", четири
години по-късно в село
Алфатар, Силистренски
окръг, се появява втора-
та - Земеделческо взаи-
мно-спомагателно дру-
жество "Нива". Дружест-
вото си поставя за цел
"да предпазва земеделци-
те в селото от ноктите на
лихварите, като отпуска
на нуждаещите се заеми
с поносима лихва.

Още през първите го-
дини на своята дейност
алфатарското сдружение
развива значителна дей-
ност, с каквато не може
да се похвали никое дру-
го от появилите се през
XIX в. кредитни друже-
ства.

Дейността му нами-
ра отзвук в някои пери-
одични издания и раз-
лични публикации. От-
носно нея и основава-
нето му обаче се сре-
щат противоречиви мне-
ния. Някои го опреде-
лят и като първото коо-
перативно дружество в
България.

От събраните матери-
али за историята на ко-
оперативните сдружения
в Силистренски окръг
могат да се формулират
доводи, даващи основа-
ние Алфатар да се счита

за кредитно кооперативно
сдружение.

За разлика от другите
сдружения, основани в
последното десетилетие на
XIX в., в наименованието
на "Нива" не се спомена-
ва думата "акционерно".
Както и в запазения дру-
жествен печат, така и в
намерените документи - го-
дишни равносметки, годи-
шен отчет, протокол на го-
дишно отчетно събрание и
др. то се означава като Зе-
меделческо взаимно-спома-
гателно дружество "Нива",
а печатът е кръгъл и в сре-
дата е изобразен житен
сноп - символ на земедел-
ския труд и единство.

В наличните документи
извън дружеството - указа
за утвърждаването му от
1895 г., както и в Българ-
ски алманах за същата го-
дина, "Нива" също се спо-
менава без думата "акци-
онерно". В своя отчет за
състоянието на Силист-
ренски окръг през 1895-
1896 г. П. С. Пашев пише:

"Освен земеделските ка-
си в трите околийски цен-
трове на окръга - Силист-
ра, Куртбунар (днес Тер-
вел), Акъдънлар (днес Ду-
лово), през 1895-1896 г. е
имало и следните финан-
сови дружества: "Бъднина"
- Силистра, "Нива" - с. Ал-
фатар, "Труд" - с Малка
Кайнарджа (днес Кайнар-
джа), "Постоянство" -
Куртбунар. … Предстои да
се открие финансово дру-

жество "Орач" в с. Бабук".
След освобождението с.

Алфатар на два пъти по-
пада в пределите на Ру-
мъния - от 1913 до 1916 и
от 1919 до 1940 г. поради
което и уставът, и архи-
вът на дружеството не са
запазени. От откритите в
отделни лица документи -
годишни равносметки за
1899 г. и 1903 г., в отчета
на управителния съвет (на-
ричан както и в мирковс-
кото дружество - "настоя-
телство") за 1903 г. се виж-
да, че дружеството извър-
шва дейност, присъща на
кредитно кооперативно
сдружение и се ръководи
от устав, характерен за ко-
операциите по това вре-
ме. Фактите се потвърж-
дават и от запазения про-
токол на годишното отчет-
но събрание, което се със-
тои на 11 януари 1904 г.

Основател на дружест-
вото и негов председател
е Иван Атанасов, дошъл в
с. Алфатар като учител
през 1892 г.

Тези факти дават осно-
вание да се твърди, че ос-
нованото през 1894 г. в Ал-
фатар дружество има ха-
рактер на кредитно коо-
перативно сдружение и
може да се определи за
второто, появило се в Бъл-
гария след мирковското.

Същите насоки дава и
информация във в. "Ико-
номически живот", под заг-
лавие "Първите в Бълга-
рия". Там обаче грешно се

твърди, че алфатарското
сдружение съществува ня-
колко години. Всъщност
"Нива" просъществува де-
сет години, какъвто е сро-
кът, заложен при учредя-
ването.

На общото събрание, ко-
ето се състои на 11 август
1904 г., се решава дружес-
твото да прекрати дейност
поради "изтичане на сро-
кът, за който е основано".

Още през следващата
1905 г. в с. Алфатар се ос-
новава друго сдружение -
"Земеделска спестовно-за-
емна каса", с неопределен
срок на дейност.

През 1913 г. в селото
вече действат две коопе-
ративни сдружения - едно
чисто кредитно и една пот-
ребителна кооперация.

Примерът на алфатар-
ското дружество се пре-
нася и в близко отстоящо-

Дирекция "КООП
медии и реклама"

то с. Бабук, където през
1896 г. същият учител -
Иван Атанасов, подпо-
могнат от кмета Стоян
Т. Бойков и общинския
секретар Стоян Кал-
чишков, основава Земе-
делческо спестовно дру-
жество "Орач". Съглас-
но приетия устав, то има
за цел "да сгрупира раз-
ни спестени пари за чле-
новете си; да подпома-
га както членовете си,
тъй и местните земедел-
ци, като им отпуска па-
ри в заем с ниски лих-
ви". За дружеството
"Орач", което има кра-
тък живот, липсват пос-
ледващи данни.

През 1906 г. в Бабук
се основава ново сдру-
жение - Райфайзенова
каса.
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- Васил Велев, председател на Асоциа-
цията на Индустриалния капитал в
България (АИКБ), в интервю за предава-
нето "Добър ден, България" на радио
"Фокус". Г-н Велев, кажете ни каква е
ситуацията с бизнеса към днешна дата
когато цената на природния газ продъл-
жава да върви нагоре?

- За да стане ясен по-добре размерът
на бедствието, нека да видим числата.
Средносрочната стойност на един мега-
ватчас природен газ преди година-две
беше 30 лева за мегаватчас, за месец
август е близо 300. И според котировките
на борсата, тази цена ще върви даже
нагоре. Тоест имаме 10 пъти, десетократ-
но увеличение. Това какво означава? Да
го съпоставим с работните заплати, за да
е ясно на хората - излезе съвсем наскоро
информация за брутната средна работна
заплата за второ тримесечие у нас - тя е
1730 лева, и имаме 2.3 милиона наети
лица. Като умножим тези две числа,
става близо 4 милиарда лева, плащани
за работна заплата всеки месец. А увели-
чението на цената на природния газ,
което е от 30 на 300, тоест тези 270 лева,
като ги умножим по потреблението, което
е 32 милиона мегаватчаса годишно, се
получава 8.6 милиарда. Тоест две месечни
работни заплати всеки работещ ще плати
под някаква форма за една година за
разликата в цената на природния газ.
Това е за тези, които казват: "Това нас не
ни засяга, защото ние не потребяваме
газ" примерно. Засяга ги, защото те ще
усетят това чрез цените на стоките, чрез
цената на парното и топлата вода, да не
говорим за тези, които пряко потребяват
газ - ще усетят това чрез задържане на
заплатите, чрез съкращения на персона-
ла. Тоест всеки работещ българин за една
година ще плати 2 средни брутни запла-
ти за увеличената цена на природния
газ. Това е ситуацията в момента, ако тя
се запази такава. А изгледите са в сред-
носрочен план да се запази, даже да се
утежни.

- Ако се утежни още тази ситуация,
можем ли да говорим вече за затваряне
на предприятия, за фалити и за съкра-
щение на служители и работници и в
какъв размер биха били те?

- Да, за съжаление, първите предприя-
тия, които започнаха да затварят, са тези
от химическата индустрия. "Неохим" вече
затвори, плюс съкрати част от персонала.
Следващите са в металургията. Вие си
представете едно металургично предприя-
тие, ако е плащало 500 000 за газ, сега
трябва да плати 5 милиона за един
месец. Стъкларската промишленост - там
предприятията плащат от порядъка на 1
милион по-рано, сега трябва да платят
10 милиона. Откъде да ги вземат? Не
могат да прехвърлят в цената тази
огромна разлика. Керамика, целулоза и
хартия, оръжейни, хляб. Един голям
хлебозавод потребява в порядъка на 100
000 лева по-рано, сега трябва да плати 1
милион. Какви 20% ДДС на хляба, като
цената на газа е увеличена не 20%, а с
1000? 250 хиляди работни места така или
иначе са застрашени. Това са предприя-
тията, които потребяват големи количест-
ва природен газ. Плюс тези, които са
още толкова, използват природен газ за
технологични нужди: за метали, за
боядисване, сушене. И още толкова пък,
които ползват и за отопление. Ще се
отрази това безспорно и на цените на
парното и топлата вода. Те са сметнати
сега с това увеличение от 40% при цена
120 лева за мегаватчас на природния газ,
а тя цената е 300. Очевидно трябва да се
направи от 1 октомври ново ценово
решение на КЕВР. А за да е 40% увеличе-
нието при цена 120 лева, се използва и 1

Ãðóïà ïîëåçíè èäèîòè, ñòèïåíäèàíòè
íà ÷óæäè ôîíäàöèè, âðåäÿò
íà 2,3 ìèëèîíà ðàáîòíèöè

При цена
250 лева, която
имаме по договора
с „Газпромекспорт“,
се обявява търг и
се търси цена
380 лева. И се
отчита като
огромен успех,
че е намерена
цена от порядъка
350 лева

милиард субсидии от Фонда за сигурност
на електроенергийната система, където
повече пари за субсидии няма. Тоест
цената на топлоенергията, на парното и
топлата вода би следвало да се утрои, за
да може да се покрият разходите на
топлофикациите и те да не фалират и да
спрат работа изобщо. За да не се утрои,
трябва да се субсидира. А откъде пари -
не е ясно. Защото, за разлика от електро-
енергията, тук тези пари изтичат по
тръбата или по кораба. Аз пак повтарям,
2 средни работни заплати ние надплаща-
ме за тази разлика в цената на природ-
ния газ. Едната заплата заминаваше по-
рано за Русия, сега заминава за Амери-
ка, и другата заплата заминава за оста-
налите вносители на природен газ в
Европейския съюз. Това е ситуацията.
Плюс няколкостотин милиона за комиси-
они за тези, които правят сделки, пак с
руски газ, но през посредници с 30% по-
висока цена.

- Посредници и по-високи цени на
газа. Казахме какви са рисковете, какъв
е изходът? Беше създаден от служебния
кабинет енергиен щаб, който да се опита
да се справи с проблемите. Чуваме, че и
работодателите, и профсъюзите са
поканени да участват в търсене на
изход. Има ли такъв?

- Всъщност този щаб до момента с
наше участие не е заседавал. Защото
какво беше оправданието, че няма заседа-
ние засега - че се събира информация за
потреблението на газ от бизнеса, колко
предприятия потребяват колко газ и т. н.
Цялата тази информация я има в "Бул-
гаргаз". Цялата тази информация всеки
месец се внася в КЕВР. Има от порядъка
на 140 предприятия, големи предприятия,
които са свързани директно към газопре-
носната мрежа, и още от порядъка на 25
газоразпределителни дружества и топло-
фикации, съответно пък с газоразпреде-
лителните дружества са свързани по-
малките и средни предприятия. Колко
потребяват те месец по месец се знае,
защото те го купуват, колко плащат.

- Да, ние търсим представители на
щаба, ще ги поканим.

- А междувременно се провежда скан-
дален търг.

- Какъв?
- При цена 250 лева, която имаме по

договора с "Газпромекспорт", се обявява
търг и се търси цена 380 лева. И се
отчита като огромен успех, че е намерена
цена от порядъка 350 лева при цена 250,
която имаме по договор, по който не
взимаме газ, но след това ще трябва да
го платим, защото има такава клауза в
нашия договор с "Газпромекспорт", във
всеки дългосрочен договор има такава
клауза: "вземи или плати" - това, което
не сме взели, 80% от него трябва да
платим. И това е една сума при тези

цени, далеч надхвърляща 1 милиард евро.
Не стига, че сега плащаме скъп газ, но
после ще трябва да го платим и втори
път, защото не сме взели този, който е
по договора дългосрочният с "Газпромек-
спорт".

- Да, това вчера го чухме и от Румен
Петков, който също обясни какви неус-
тойки трябва да плащаме. Нещо много
важно, което пропускаме, г-н Велев,
ръста на заплатите. При положение че
стоките на храните, на всичко от първа
необходимост продължава да върви
нагоре, ще могат ли работодателите да
наваксат?

- Всъщност ръстът на заплатите
изостава, както се вижда от статистиката,
от инфлацията, от ръста на цените. На
годишна база второ тримесечие на тази
година към второ тримесечие миналата
година ръстът на заплатите е 13.4%. А
всъщност ръстът на цените, инфлацията
за второто тримесечие е от порядъка на
годишна база пак с 2 процентни пункта
по-високо, в порядъка на 15-15.5%. само
за месец шести е 16.9, средно за тримесе-
чието е от порядъка на 15.5. Тоест 2
процентни пункта стоките са поскъпнали
повече, отколкото са повишени заплати-
те. И това ще се задълбочава, тази
отрицателна тенденция, защото предприя-
тията губят конкурентоспособност. Защо-
то те трябва да плащат тези непосилни
сметки за газ, за разлика от техните
конкуренти, даже погледнато в региона-
лен план - ние плащаме над 150 долара
за мегаватчас, съседна Сърбия - 45
долара. Тоест, 3 пъти по-малко. Унгария -
65, закръглявам числата, 65 долара за
мегаватчас, в Гърция - 80 долара за
мегаватчас. САЩ, Русия, Турция още по-
добре. Тоест тези предприятия в тези
страни имат конкурентни предимства,
което ограничава икономическата актив-
ност и свива продажбите. И това забавя
развитието и води до упадък. Проблемите
не са само краткосрочни, те стават и
средносрочни. Трябва да разберем първо,
ще има ли газ за всички, ако няма да
има, защото до момента е ясно, че не е
осигурен за последното тримесечие газ,
даже и с прословутите 7 танкера има
недостиг от 39.4% спрямо заявеното.
Заедно с танкерите остават 39% от заяве-
ното като недостиг за последното триме-
сечие. Трябва да знаем: ако няма да има
газ за всички, на кой и в какъв ред ще
бъде спирано подаването. Второ, трябва
да знаем на каква цена ще има газ. Ако
цената е по-добра от тази на "Газпромек-
спорт", следва да се реши въпросът за
неустойките по договора, да се уреди
въпросът с "Газпромекспорт". Това не
може просто така да си замълчим, да си
затраем, в края на годината ще дойде иск
за тези над 1 милиард евро. И последно,
трябва да знаем как ще компенсираме
предприятията така, както компенсираме
гражданите. Тук ми се искаше да погово-
рим и за лицемерието на некъпаните от
площада.

- Тоест? Какво имате предвид?
- За стипендиантите на чужди фонда-

ции и полезните идиоти. Защото се
наслушахме на всякакви приказки как не
било морално да се купува, макар и по-
евтино, газ от "Газпромекспорт". Тоест
ние казваме, че Франция и Германия,
Италия, Австрия не са морални, а само
България е морална. В същото време ние
вземаме от еврофондовете парите, които
тези неморални държави: Франция,
Германия, Италия, Австрия внасят там.
Що за лицемерие е това? На всичкото
отгоре ние пак вземаме руски газ, само
че с посредници с 30% по-скъпо.

Васил
ВЕЛЕВ,

председател на
Асоциацията на
индустриалния

капитал
в България

Интервюто е на Радио "Фокус"
(Със съкращения)



Така наречените мейнс-
трийм медии обичат да
обличат критиките към
милиардера активист
Джордж Сорос в дрипите
на конспиративната
теория. По този начин
периодично пробват да
лишат от легитимност
всеки, който - дори детай-
лно и аргументирано -
разгръща тезата, че
отреченият в родината си
Унгария финансов спеку-
лант от десетилетия
финансира политики и
движения, произвеждащи
хаос, насилие, смърт,
социална дисфункция,
страх и омраза из целия
Запад.

Поради този драмати-
чен контекст понякога
трябва да игнорираме
какво се говори за Сорос
и да обърнем внимание
какво говори самият
Сорос. Преди дни старият
либерален патриарх ни
даде чудесен повод.
Джордж Сорос написа
статия за The Wall Street
Journal, в която защитава
една от най-разрушител-
ните си и кървави каузи -

наливането на безоб-
разни финансови
потоци в избирането
на послушни "прогре-
сивни прокурори"
из цяла Америка.

Една своеобразна
съдебна реформа, довела
до драматичен ръст на
тежките престъпления в
десетки американски
градове.

Коментарът на леген-
дарния левичар Сорос в
известното със своята
иначе център-дясно ориен-
тация издание е озаглавен
"Защо подкрепям прокуро-
рите реформатори". Сво-
боден от paywall достъп
до текста има в сайта на
Сорос.

Да видим как една
почти митична фигура на
злото или доброто, в
зависимост от политичес-
ката и културна нагласа
на човек, пише коментар
за водещ американски
вестник. Но първо малко
контекст. Драстичният
скок на убийствата, изна-
силванията и грабежите в
градове, в които окръжни-
те прокурори са избрани
с парите и подкрепата на
Сорос, доведе до сериоз-
на реакция сред различни
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пластове в американското
общество. Окръжният
прокурор на Сан Фран-
циско Чеса Будин беше
отзован от поста след
катастрофалните крими-
нални резултати на прог-
ресивната му политика за,
меко казано, меко отно-
шение към закоравели
престъпници. Процес по
отзоваване тече и за
окръжния прокурор на
Лос Анджелис Джордж
Гаскон. Губернаторът на
Флорида Рон де Сантис
премахна от поста проку-
рора Андрю Уорън, който
буквално отказвал да
прилага законите на щата.
Окръжният прокурор на
Милуоки въведе реформи,
които доведоха до абсурд-
но лесното и бързо осво-
бождаване на рецидивис-
та Даръл Брукс, който

няколко дни след пус-
кането от поредния
арест прегази десетки
хора по време на парад
в градчето Уакеша.

Списъкът с убити,
изнасилени, ограбени и
пребити жертви на дълго-
годишни тежки престъпни-
ци с километрични досие-
та, озовали се отново на
улицата заради усърдната
работа на "прокурорите
реформатори на Сорос",
стана твърде дълъг в
последните месеци. Река-

та от кръв достигна до
краката на човека, който
съвсем публично и офици-
ално финансира избиране-
то на всички гореизброе-
ни служители с власт и
още много като тях. Този
човек реши да напише
статия и да защити нали-
ването на милиони в
инсталирането на "правил-
ни" окръжни прокурори.
За Сорос реката от кръв
явно е пречистваща и
твърде плитка. Може би
той иска тя да стане
океан. И вместо кръв, да
каже, че е сироп. Или да
плати на медиите да ни го
кажат, както те си знаят.

Но в случая сам Сорос
оправдава и защитава
своята съдебна реформа.
Коментарът на милиарде-
ра прави впечатление със
своя беден език и рехава
аргументация. Човекът
явно е добър с парите, но
не и с думите.

"Американците отчаяно
се нуждаят от по-дълбоко-
мислена дискусия за
нашия отговор на прес-
тъпността", започва Со-
рос. Истината е, че аме-
риканците - а и европей-
ците - се нуждаят от
истински отговор на
престъпността, а не от
"дълбокомислена диску-
сия".

"Както повечето хора и
аз съм загрижен за
престъпността", продължа-
ва той, а информираният

читател мислено си отго-
варя, че неговата загри-
женост върви в обратната
посока на стандартната
загриженост. С други
думи,

нормалните хора
искат по-малко прес-
тъпления, а Сорос
иска повече.

Или поне прави пре-
достатъчно, за да има
повече, като налива
милиарди долари в нала-
гането на реформи, воде-
щи до ръст на убийствата,
насилието и грабежите.

"Аз съм въвлечен в
усилията за реформа на
правосъдната система
вече над 30 години." Само
това изречение би трябва-
ло да е достатъчно за
слагане на край на вся-
какви обвинения в конс-
пиративност, когато стане
въпрос за зловредната
намеса на Сорос в рабо-
тата на институциите на
суверенни нации. Той сам
си казва, че десетилетия
наред влияе върху право-
съдието. А резултатите от
това влияние са чудовищ-
ни.

"Трябва да признаем,
че има пет пъти по-голяма
вероятност за чернокожи
хора в САЩ да влязат в
затвора, отколкото за
бели", пише Сорос в може
би най-яркия си опит за
отблъскваща манипулация.
Това е и единствената
"статистика", която спеку-
лантът цитира в цялата си
статия. Сорос забравя за
факта, че средностатисти-
чески и на глава от насе-
лението, чернокожи
извършват много повече
престъпления от бели.
Отделно той не споменава
никакви други етноси.
Всичко е черно и бяло.

Чернокожите са близо
13% от населението на
САЩ, а всяка година
над 50% от убийствата
са извършвани от
чернокожи.

И то основно от
млади чернокожи мъже,
които са още по-малък
процент от населението.
За някои престъпления
буквално е десетки пъти
по-вероятно да бъдат
извършени от чернокож,
отколкото от бял. Нищо
от тези статистики не е

достигнало до статията
на Сорос.

"Целта ни не е да
спираме финансирането
на полицията", лъже
Сорос в своя коментар.
Неговата фондация изсип-
ва милиони в екстремист-
ки движения като Black
Lives Matter, които проглу-
шиха ушите на света, че
искат да се спре финанси-
рането на полицията след
смъртта на рецидивиста и
адаш на Сорос Джордж
Флойд.

Сорос пише още:
"Факт е, че тежките
престъпления принципно
се увеличават по-бързо в
области без прокурори
реформатори. Убийствата
растат в републикански
Щати, водени от полити-
ци, които се обявяват за
твърда реакция срещу
престъпността". Всъщност
това не е факт. Точно
обратното е факт, но не
казвайте на факт-чекъри-
те. Манипулацията на
Сорос е сочна. Убийства-
та растат в републиканс-
ки щати, но благодарение
на определени градове в
тези щати, които от
десетилетия са де факто
крепости на близката на
Сорос Демократическа
партия с нейните прогре-
сивни прокурори. Осем
от десетте градове с най-
много убийства в САЩ са
управлявани от Демокра-
тическата партия от
много, много време. Ръст
в престъпността има
навсякъде, където Сорос
е финансирал избирането
на "прокурор реформа-
тор". Над 8% при отзова-
ния Чеса Будин в Сан
Франциско. Над 43% при
Алвин Браг в Манхатън.
Близо 12% при Джордж
Гаскон в Лос Анджелис и
34% нагоре при Ким
Фокс в Чикаго. И още, и
още, и още… Убийства,
изнасилвания, грабежи,
побои, нападения и други
трансгресии, третирани
като пресичане на черве-
но.

На финала на статията
Сорос обещава/заплашва,
че "няма да спре" да
финансира "избирането и
преизбирането" на прогре-
сивни прокурори в САЩ. А
ние няма да спрем изоб-
личаването на такива като
него.

Владислав
АПОСТОЛОВ

От "Ах, тези медии" и "Гласове"
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Президентът
Радев бяга
като дявол от
тамян от роля
и амбиция в
партийното
строителство,
служебният
кабинет не
превишава
правомощията
си, по
Конституция
той е
пълноценно
правителство

ÏÏ, ÄÁ è ÁÑÏ íÿìà äà óñïåÿò
äà ñúáåðàò 121 äåïóòàòè çà
íîâî ïðàâèòåëñòâî

- Една тема доминира в публичния
дебат, господин Стойчев - превишава
ли служебното правителството консти-
туционните си правомощия?

- Според мен категорично не, но за
тази работа има Конституционен съд,
който единствен е компетентен по
въпроса, при това окончателно.

- Защо според Вас се извършва
мащабна кадрова рокада в сектори,
които нямат допирателна с организа-
цията на предстоящите избори?

- Изборите са главна, но далеч не
единствена задача на всяко служебно
правителство. Не бива да забравяме, че
макар и с някои ограничения, по
Конституция служебното правителство е
пълноценно. И слава богу - представете
си три месеца страната да е без прави-
телство, тоест да управлява нещо като
разширена централна избирателна
комисия. Абсурд!

- "Мутри, вън" или "мутри, вътре"
съзирате зад действията на служебните
министри?

- Нищо не съзирам, минали са
десетина дни и всякакви обобщаващи
преценки могат да бъдат само изсмука-
ни от пръстите…

- Все по-отчетливо се налага тезата,
че президентът води война с водещите
партии и разбива партийната система.
Съгласен ли сте с тази теза?

- Къде се налага? Кой я налага?
Какво все повече - повече от какво?

Според мен е точно обратното -
президентът вече не "изчегъртва" нико-
го и постоянно пали свещ бързо след
изборите да има редовно правителство.
А дано, но надали…

- Кои политически сили реално
виждате като негови съюзници или
всяка вече има едно наум и отказва да
делегира доверие на президентската
институция?

- Въпросът сугестира някаква роля и
амбиция на президента, която е на
терена на партийното строителство.
Радев бяга като дявол от тамян от
такава роля и амбиция. А делегиране на
доверие от политическа сила към прези-
дента е безсмислие от рода на дървено
желязо. Търсенето на теле под вола
винаги завършва с един и същ резул-
тат.

- Какви рискове крие едно продъл-
жително служебно управление? Мина-
лата година имахме два последовател-
ни мандата, сега ситуацията би могла
да се повтори.

- Да, може и да се повтори, може и
да се потрети… Законодателят мъдро е
предвидил и конституирал служебно
управление именно за да се избегне
рискът от криза. За всеки, който може
да събира и изважда, е ясна аритмети-
ката, че ако горе-долу до края на ноемв-
ри нямаме редовно правителство, то в
началото на февруари пак ще сме пред
урните. И така ще бъде, докато и докол-
кото изборът на българите не е катего-
ричен.

- Чуваме различни версии за това
защо настъпи разривът между Румен
Радев и Петков/Василев/ПП. Каква е
вашата?

- Радев не е баща на ПП, той бе

Кънчо
СТОЙЧЕВ,

социолог

искрено изненадан от това им партийно
начинание. Попитайте ген. Янев пока-
нил ли бе двамата за второто му слу-
жебно правителство. Има интереси един
неуспех да се лепне на президента, но
неговата отговорност е само за срока
на служебния кабинет тогава. И Илия-
на Йотова коректно го посочи.

- Илияна Йотова оповести "вината"
на Радев - че е дал шанс на Петков/
Василев. Това не е ли признание, че
президентът се меси в партийната
система, че не е равно отдалечен от
всички?

- Не мога да съзра и грам логическа
връзка между даването на шанс на
двама новаци в политиката в качество-
то им на служебни министри и каквато
и да било намеса в партийната систе-
ма.

Да назначи служебен министър, е
задължение на президента, което авто-
матично отпада с края на съответния
служебен кабинет.

Идеята, че като станеш служебен
министър, си роб до живот, може да се
роди само под въздействие на много
силни психотропни вещества…

- Кои послания ще са водещи в
предстоящата кампания - тези, свърза-
ни с корупцията, или с конфликта
Изток-Запад, в частност Русия-Украй-
на?

- За съжаление, нацията ни е разде-
лена и посланията най-вероятно ще
задълбочават разделението. Без партии
демокрация няма, но и само с разделе-
ние също няма демокрация. Напомням
го с болка и с призив към всички да
спрем само да копаем разделителни
окопи и да се захванем със строителст-
во на мостове.

- При очаквания фрагментиран
парламент може ли да се създаде
стабилно правителство и при какви
условия?

- Проблемът не е във фрагментация-
та сама по себе си - идиотски правител-
ства сме имали и без фрагментация.
Проблемът е манталитетен, много меко
казано.

- И ГЕРБ, и ПП твърдят, че няма да
преговарят с другата страна, докато

лидерите им са същите. Може ли да се
поставят изобщо такива изисквания
към партиите?

- Всичко може, но това е абсурдна и
безумна позиция. Махни си лидера, за
да се обединим - ако подобно предложе-
ние се обсъжда тайно и деликатно -
иди-дойди… Но щом стане публично, то
друго се цели.

- Виждате ли формула, по която би
могло да се състави редовно правителс-
тво?

- Да, и тя е само една - да се сфор-
мира мнозинство.

- Ще успеят ли ПП, ДБ и БСП да
съберат 121 или повече депутати след
вота, което да им позволи спокоен
рестарт на предишното управление?

- Не.
- Ще спечелят или ще загубят ПП и

ДБ, ако имат общи листи?
- Ако говорим краткосрочно, ще

загубят електорат. Дългосрочно обаче
едно обединение би им донесло ползи.
То затова е толкова трудно да решат.

- Вниманието е насочено и към
политическите сили, които са в дъното
на таблицата. Може ли "Възраждане"
да поднесе голяма изненада? Какъв
електорат привлича партията?

- Голяма - не, не може. Но може да
събере малко над 300 000 гласа, който
при слабо гласуване ще са доста повече
депутати, отколкото досега.

- Ще замести ли "Български възход"
изпадащата все по-надолу ИТН?

- Май има традиция да вкарваме
нови играчи в парламента, но според
мен не става дума за заместване. Става
дума за доста различни електорати.

- Увеличава ли се електоралната
умора? Каква избирателна активност
очаквате на 2 октомври?

- Щеше да е чудо, ако не се увелича-
ва…  Очаквам около два и половина
милиона да гласуват, плюс/минус 10%.

- Темата с доставките на газ не
слиза от дневния ред. Какво развитие
очаквате тук? Преговори с "Газпром",
нови протести пред президентската
институция?

- И едното, и другото. Турците имат
една поучителна поговорка: Преди да
умре, кучето се изсира пред джамията.
Извинявам се за лексиката, поговорка
не се редактира, но точно това ни
завеща правителството на Кирил Пет-
ков. Завеща ни разделение, за да граб-
нат краткотраен личен политически
дивидент. Огромната част от европейс-
ките ни партньори решават далеч по-
отговорно този действително тежък
проблем - зависимостите от Русия.

- Масово се твърди, че ни чака
тежка зима. Има ли печеливша страте-
гия в кампания, която е на самия праг
на нови трудни времена?

- Печеливша за кого? Ако имате
предвид България, то рецептата в
такива тежки моменти е само една:
заедно да сложим на масата пет прио-
ритета и заедно да ги изпълним. Не се
хващайте за числото, разбираемо е
какво казвам.

Интервю на Таня Джоева
От "Епицентър"
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Китайски войски
ще заминат за Русия, за да
участват в съвместни учения с
Русия и други страни, вкл.
Индия, Беларус и Таджикистан,
съобщи китайското министерст-
во на отбраната. Участието на
Китай в съвместните учения "не
е свързано с настоящата
международна и регионална
ситуация", се казва в изявление
на министерството.
Израелският премиер
Яир Лапид обяви в сряда, че
Израел и Турция най-накрая са
нормализирали отношенията си, в
резултат на което се очаква след
повече от 4 г. насам посланиците
и генералните консули на двете
страни да се върнат в Анкара и
Тел Авив. "Беше решено отново да
се повиши нивото на отношенията
между двете страни до това на
пълни дипломатически връзки и да
се върнат посланиците и генерал-
ните консули", се казва в
изявление на офиса на Лапид
след разговор между премиера и
турския президент Реджеп
Ердоган. Двете регионални сили
изгониха посланици си през 2018
г. заради убийството на 60
палестинци от израелските сили
по време на протести на граница-
та с Газа срещу отварянето на
посолството на САЩ в Йерусалим.
Кубинското
правителство
позволи чуждестранни инвести-
ции в търговията на едро и
дребно в страната.  Безпрецеден-
тният за социалистическото
управление на острова ход е
провокиран от недостига на
основни стоки на карибския
острова. В телевизионно участие
във вторник зам.търговският
министър Ана Гонсалес заяви, че
чуждестранни компании ще могат
самостоятелно или чрез сдруже-
ние с държавни предприятия да
участват на вътрешния пазар
като търговци на едро. Възмож-
ностите за дял на външни
инвеститори в магазини за пряка
продажба на дребно са по-
ограничени, но изглежда също
ще са налични.
Гръцката
метеорологична служба издаде
извънреден синоптичен бюлетин
за опасно много горещо време в
дните до следващата седмица, а
пътната полиция препоръча да не
се пътува в обедните часове. От
вчера започна нова вълна от
горещо време с температури до
42 градуса. Със съобщения на
мобилните телефони властите
предупреждават, че е желателно
да не се стои на слънце от 11
до 18 часа. Фирмите с дейност
на открито промениха работното
си време.

Полицаи в Калифорния
се изстреляха към зооло-
гическа градина, за да от-
крият, че са били вдигнати
под тревога от пакостлива
маймуна, предадоха АФП и
БНР. Диспечерите изпрати-
ли служителите да проучат
възможния спешен случай,
след получаване на обаж-
дане в събота през нощта,
което прекъснало.

Зам.-шерифите в окръг
Сан Луис Обиспо просле-
дили обаждането до офи-
сите на "Зоопарк за вас"

Ìàéìóíà çâúííà íà ñïåøíèÿ òåëåôîí 911
â ÑÀÙ, âäèãíà íà êðàê ïîëèöèÿòà

От стр. 1

"Енергийните санкции
срещу Русия се оказаха
сериозна грешка. Голяма
рецесия е неизбежна. В
енергийния сектор иконо-
мическият спад се дължи
преди всичко на санкции-
те срещу Русия, както и
на изявленията, че руски-
те енергийни доставки ще
бъдат прекратени незави-
симо от съществуващите
споразумения или догово-
ри", пише Клаус Ернст,
ръководител на комисията
по енергетика и климат на
Бундестага в статия за в.
"Берлинер цайтунг".

"Разширяването на
използването на възобно-
вяема енергия възможно
най-скоро е правилното
нещо; също така има
смисъл да се диверсифи-
цира вносът на енергия.
Застрашаването на енер-
гийните доставки на най-
голямата икономика в
Европа обаче е харакири,
то вреди на гражданите и
индустрията и не помага
по никакъв начин на
Украйна", отбелязва
политикът. Напротив, като
износител на енергия
Русия "се възползва от
по-високите цени и вече е
намерила нови възмож-
ности за износ в Индия и
Китай", пише Ернст. Спо-
ред политика през първа-
та половина на 2022 г.
излишъкът по текущата

Êëàóñ Åðíñò: Åíåðãèéíèòå ñàíêöèè ñðåùó
Ðóñèÿ ñå îêàçàõà ñåðèîçíà ãðåøêà
Ìîñêâà ñå âúçïîëçâà îò ïî-âèñîêèòå öåíè è âå÷å å íàìåðèëà íîâè âúçìîæíîñòè çà èçíîñ
â Èíäèÿ è Êèòàé, ïèøå øåôúò íà êîìèñèÿòà ïî åíåðãåòèêà â Áóíäåñòàãà

Необходимо е да се премахне табуто от "Северен поток 2",
смята Клаус Ернст, ръководител на комисията по енергетика

и климат на Бундестага

Капуцините са любопитни и натискат всичко по предметите,
които са взели

(Zoo to You), намиращ се
на около 320 км северно
от Лос Анджелис, но не от-
крили хора да имат проб-
леми. Те обаче не се обез-
сърчили и решени да стиг-
нат до дъното на мистери-
ята, започнали разследва-
не.

"След което те разбра-
ли, че трябва да е бил Рут
- маймуна капуцин", посоч-
ва шерифската служба в
пост в социалните медии.
"Очевидно Рут е взел мо-
билния телефон на зооло-

гическата градина, който
бил в голф количката на зо-
опарка, която се използва
за пътуване в територията
му от 40 акра (160 дка)",
обясняват от шерифската
служба. Капуцините са осо-
бено любопитни създания,
които се наслаждават да
опипват и натискат всичко
по предметите, които са
взели. "И Рут направил точ-
но това… като случайно на-
тиснал правилната комби-
нация от цифри да ни се
обади." ç

сметка на платежния
баланс на Русия се е
утроил спрямо същия
период на миналата
година. Той подчертава:
"Не трябва да очакваме,
че в резултат на нашите
санкции конфликтът ще
приключи по-бързо."

Не се увенчаха с
успех и "трескавите
опити" на министъра на
икономиката през про-
летта в краткосрочен
план да замени петрола
и газа от Русия с достав-
ки от други страни. В
най-добрия случай първи-
те доставки ще бъдат
през 2024 г. За Шведт и
намиращата се там
рафинерия, която ще
бъде отрязана от достав-
ките на руски петрол по
решение на федералното
правителство, а не зара-
ди намаляване на достав-
ките от Русия, "все още
не се вижда реална
алтернатива", каза Ернст.
Сериозни последици
застрашават не само
работническия колектив
на предприятието, но и
цялото енергоснабдяване
на Източна Германия.

Според Ернст дебатът
за удължаване на живота
на атомните електроцент-
рали няма да реши проб-
лема, нито пък дискусиите
за рестартиране на цент-
рали, захранвани с въгли-
ща. Допълнителното

производство на електро-
енергия няма да може да
замени руските енергийни
източници. "Отрицателните
последици за постигането
на нашите климатични
цели също правят този
път съмнителен, но той
изглежда приемлив за
зелените политици",
твърди политикът. Ернст
продължава: "Как иначе
можете да осигурите
енергийни доставки, освен
чрез преки преговори с
Русия? Да нарушаваш
договорите чрез собстве-
ните си санкции, докато
очакваш Русия да ги
спазва, е политическа
глупост. Фактът, че Русия
все още извършва достав-
ки, е доста изненадващ.
Необходимо е да се

премахне табуто от "Севе-
рен поток 2". Защо според
Хабек ще се увеличи
зависимостта от руския
газ, ако част от него
минава през "Северен
поток 2"?

"Изкопаеми енергийни
източници на разумни
цени ще са необходими
още дълго време. Спора-
зумение с Русия може
бързо да стабилизира
доставките на енергия, да
ги увеличи и по този
начин да доведе до спад
в цените на енергията.
Това до известна степен
би предотвратило евенту-
ална "гореща" есен и
студена зима - и няма да
пречи на Украйна!", обоб-
щава Ернст в своя статия
за Berliner Zeitung. ç

Снимки Интернет

Гръцките власти регистрират засилен поток
на нелегални мигранти по река Марица,

като Атина обвинява Анкара, че организира
нелегалния трафик на хора. Гръцкият

министър по миграцията Нотис Митаракис
съобщи от област Еврос, че турските

гранични власти принуждават мигрантите да
преминават на гръцка територия. Трафикът
се извършва по граничната река Марица.

Гръцките гранични власти ежедневно
съобщават за арести на трафиканти, но

отчитат, че това не спира нелегалния
трафик. Във вторник Гърция спаси 38

бедстващи сирийци, останали пет дни на
остров в реката. Вчера гръцките власти

получиха съобщение за нова група от 50
души, сред тях майки с деца, които се

намират в реката.
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Най-големият хид-
роенергиен комплекс в
света - водноелектри-
ческата централа "Сан-
ся" в Китай, започна
да изпуска вода, за да
повиши нивото на ре-
ка Яндзъ в средното и
долното й течение, съ-
общи Китайската цен-
трална телевизия.

Изпускането на во-
дата започна в 12:00 ч.
местно време във
вторник. Според теле-
визионния оператор
това ще позволи през
следващите няколко
дни да се попълнят 500
млн. куб. м вода в Ян-
дзъ, предаде БНР. Спо-

Íàé-ãîëÿìàòà â ñâåòà ÂÅÖ çàïî÷íà äà èçïóñêà
âîäà â ðåêà ßíäçú çàðàäè ñóøàòà

ВЕЦ "Санся" е най-голямата електроцентрала в света: тя се намира на река Яндзъ в
централната китайска провинция Хубей. Инсталираният капацитет на централата е 22,5 ГВт

Îò Áàðñåëîíà äî Òåë Àâèâ òåìïåðàòóðèòå
ñà ïî-âèñîêè ñ 3 äî 5 ãðàäóñà íàä íîðìàòà
Ó÷åíè ïðåäóïðåæäàâàò çà êàòàñòðîôàëíè ïîñëåäèöè îò çàòîïëÿíåòî íà
âîäàòà â Ñðåäèçåìíî ìîðå

 "Въпросът е, че ако продължаваме в тази
посока, вероятно нашето общество, хората -
ние няма да има къде да живеем", казва",
Жоаким Гарабоу, изследовател в Института

за морски науки в Барселона
Илюстрация Global Change Biology

Летовниците се нас-
лаждават на летните
горещини по крайбрежие-
то на Средиземно море,
но климатолози предуп-
реждават за ужасни
последици за морския
живот в поредицата от
тежки горещи вълни,
съобщи АП. Учените каз-
ват, че от Барселона до
Тел Авив наблюдават
изключителни повишения
на температурите в диапа-
зона от 3 градуса по
Целзий до 5 градуса по
Целзий над нормата за
този период на годината.
В някои дни температури-
те на водата редовно
надвишават 30 градуса.

Изключителната горе-
щина в Европа и други
страни по Средиземно-
морското крайбрежие се
превърна във водещо
заглавие в медиите това
лято, но повишаващата се
температура на водата
остава извън фокуса на
вниманието.

Горещите вълни

в морската вода се
причиняват от океански
течения, които образуват
зони с топла вода. Систе-
мите и топлината в ат-
мосферата също може да
добавят градуси към
температурата на водата.
По подобие на горещите
вълни на сушата, и тези
във водата са по-дългот-
райни, по-чести и по-
интензивни в резултат на
причинените от човешка-
та дейност климатични
промени.

Ситуацията е "много
тревожна", каза Жоаким
Гарабоу, изследовател в
Института за морски

ред репортажа други
300 млн. куб. м ще бъ-
дат освободени от ре-
зервоари в горната
част на Яндзъ.

За шести пореден
ден Централната мете-
орологична админист-
рация на Китай въве-
де най-високото черве-
но ниво на опасност в
редица региони зара-
ди необичайната горе-
ща вълна. Очакваше
се вчера термометърът
да достигне 39-40 гра-
дуса в редица райони
на Шаанси, Анхуей, Ху-
бей, Хунан, Дзянси,
Джъдзян, Фудзиен, Съ-
чуан, Гуейджоу, Гуанси-

Чуански автономен ра-
йон, както и в градо-
вете Шанхай и Чунцин.

В някои части на
басейна на река Яндзъ
не са падали валежи
в продължение на по-
вече от 20 последова-
телни дни, а броят на
дните с изключително
високи температури е
надхвърлил 30. В про-
винциите Съчуан, Ху-
бей, Хунан, Анхуей,
Дзянси и град Чунцин
горещата вълна нане-
се сериозни щети на
земеделските земи, а
около 830 000 души
имат затруднен достъп
до питейна вода. ç

науки в Барселона. "Изт-
ласкваме системата до
ръба. Трябва да вземем
мерки по въпросите с
климата възможно най-
скоро". Той е част от
изследователски екип,
публикувал неотдавна
доклад за горещите вълни
в Средиземно море в
периода 2015 - 2019 г.
Според доклада феноме-
нът е довел до "масово
измиране" на морски
видове. Около 50 вида,
сред които корали, сюн-
гери и водорасли, по
протежение на хиляди
километри от Средизем-
номорското крайбрежие
са засегнати, се посочва
в изследването, публику-
вано от специализирано-
то сп. "Глоубал чейндж
байолъджи".

Особено опасна е
ситуацията в източния
средиземноморски ба-
сейн. Водите край

Израел, Кипър,
Ливан и Сирия

са "най-горещата точка в
Средиземно море, със
сигурност", каза Гил Рилов,
морски биолог в израелс-
кия Океанографски и
лимнологически изследова-
телски институт и един от
съавторите на изследване-
то. Средните температури
на морската вода през
лятото вече постоянно са
над 31 градуса по Целзий.
Тези топли води изправят
много от местните видове
на ръба на оцеляването,
"защото всяко лято опти-
малната температура за
тях се надвишава", каза
той. Това, на което той и
колегите му стават свидете-
ли по отношение на

загубата на
биоразнообразие,

е прогноза за това, което
ще се случи на запад в

морето, по посока Гърция,
Италия и Испания, през
следващите години.

Гарабоу посочва, че
моретата са служили и
помагали на планетата чрез
абсорбирането на 90 на сто
от излишната топлина на
Земята и 30 на сто от
въглеродния двуокис,
отделян в атмосферата от
производството на въглища,
петрол и газ. Това е било
възможно, когато моретата
и океаните са били "здра-
ви", каза той. "Но сега сме
довели океана до нездраво
и дисфункционално състоя-
ние", обясни той.

Гарабоу и Рилов казват,
че повечето от политиците
не знаят за затоплянето на
Средиземно море и за
последиците от това. "Наша
работа като учени е да
привлечем вниманието им,
за да помислят по този
въпрос", каза Рилов.

Горещите вълни в

Средиземно море може да
имат сериозни последици
и за страните, граничещи с
морето и за над 500 млн.
души, които ги обитават,
ако не се вземат мерки,
казват учените.

Рибните запаси ще
намалеят

и туризмът ще бъде тежко
засегнат, когато разруши-
телните бури станат по-
обичайно явление на
сушата. Макар да предс-
тавлява едва 1 на сто от
Световния океан, Среди-
земно море е един от
основните резервоари на
биоразнообразие на плане-
тата. В него живеят между
4 и 18 на сто от известните
в света морски видове.
"Въпросът не е толкова да
оцеляването на природата,
защото биоразнообразието
ще намери начин да оце-
лее на планетата", каза
Гарабоу. ç
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12 Китай

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"!

На 15 август се прове-
де пресконференция за
състоянието на национал-
ната икономика на Ки-
тай. Икономиката на
страната продължава да
се възстановява, което
увеличава доверието на
чуждите страни към
китайския пазар.
Данните показват, че

през първата половина
на тази година БВП на
Китай се увеличава с
2,5% спрямо същия
период на миналата
година, като увеличение-
то през първото тримесе-
чие на 2022 г. е 4,8%, а
през второто - 0,4%.
Постигането на икономи-
ческия ръст през второто

Китайският председател
Си Дзинпин, който е на ра-
ботна инспекция в гр. Дзин-
джоу, провинция Ляонин,
Североизточен Китай, по-
сети горския парк Дунху в
града. Китайският лидер
разговаря с местните жи-
тели, като посочи, че мо-
дернизацията с китайски
специфики е обща модер-
низация на всички китай-
ци - тя не се съсредоточа-
ва върху определена мал-
цинствена група, а е насо-
чена към целия китайски

На 10 август бе публику-
вана "Бяла книга за тай-
ванския въпрос и обеди-
нението на Китай в нова-
та епоха", в която се каз-
ва, че китайските дела ще
се решават от самите ки-
тайци. Това изпрати ясен
сигнал: Тайванският въп-
рос е вътрешна работа на
Китай, която засяга него-
вите основни интереси и
национални чувства и ня-
ма да бъде допуснато вън-
шни сили да се намесват
в него.
Много чужди медии от-

белязват, че преди публи-
куването на бялата книга,
посещението на председа-
телката на Камарата на
представителите на Конг-
реса на САЩ Нанси Пело-
си в Тайван е довело до
изостряне на ситуацията в
района и засилване на
конфликта между Пекин и
Вашингтон. На фона на то-
ва, Китай публикува Бяла-
та книга, която представя
причините за възникване-
то на тайванския въпрос,

Êèòàéñêàòà èêîíîìèêà ïðîäúëæàâà
äà ðàñòå ñòàáèëíî
Ñîöèàëèñòè÷åñêàòà ñòðàíà ñ àêòèâíè ìåðêè âúâ ôèíàíñèòå,
åíåðãåòèêàòà, âàëóòíèÿ ïàçàð, ñòàáèëèçèðàíå íà èíâåñòèöèèòå
è ñòèìóëèðàíå íà ïîòðåáëåíèåòî è íàé-âå÷å - ãàðàíòèðàíå
íà ñîöèàëíà ñèãóðíîñò íà ãðàæäàíèòå

Ñè Äçèíïèí: Óâåðåíè ñìå âúâ âúçñòàíîâÿâàíåòî íà Ñåâåðîèçòî÷åí Êèòàé

Â ñâåòà èìà ñàìî åäèí Êèòàé, Òàéâàí å íåäåëèìà ÷àñò îò íåãî, à ïðàâèòåëñòâîòî
íà ÊÍÐ å åäèíñòâåíîòî çàêîííî çà öÿë Êèòàé

перспективите за реализи-
ране на мирното обедине-
ние на принципа "една дър-
жава, две системи". Това
не само е силна контра-
мярка на посещението на
Пелоси в Тайван, но и по-
казва общата стратегия на
Китай за разрешаване на
тайванския въпрос в нова-
та епоха, както и внася по-
ложителна енергия за
просперитета и стабил-
ността в Азиатско-тихооке-
анския регион и света.
Каква  представлява

принципът за "един Ки-
тай"? Отговорът е недвус-
мислен: В света има само
един Китай, Тайван е не-
делима част от територия-
та му, а правителството на
КНР е единственото закон-
но правителство, предс-
тавляващо цял Китай. То-
зи принцип е политичес-
ката основа, върху която
се градят отношенията на
Китай с останалите стра-
ни. В Декларацията от Кай-
ро (1943) и Потсдамската
декларация (1945) е посо-

чено, че Китай притежава
суверенитета над терито-
рията на Тайван. През 1971
г. сесията на Общото съб-
рание на ООН прие Резо-
люция № 2758, потвържда-
ваща принципа за "един
Китай". Относно посещени-
ето на Пелоси в Тайван,
над 170 държави и някол-
ко международни органи-
зации вече подкрепиха ки-
тайската позиция и прин-
ципа за "един Китай", кое-
то показва, че историята
и правните факти по тай-
ванския въпрос са ясни.
Под ръководството на

ККП, милиардният китайс-
ки народ се стреми към
мирно обединение, но ни-
кога няма да се примири
със сепаратизма. Китайци-
те не само притежават
силна решимост, твърда
воля и способност за за-
щита на държавния си су-
веренитет и териториална
цялост, но и стратегичес-
ка мъдрост и смелост да
планират обединението на
родината.

народ. От 18-ия конгрес на
ККП насам централното
правителство въвежда
стратегия за възстановява-
не на Североизточен Ки-
тай.
Основната задача беше

ускоряване регулирането
на индустриалната структу-
ра в района с цел да се
отговори на изискванията
от реформи и развитие
през новата епоха. Си
Дзинпин изрази пълна уве-
реност за икономическото
възобновяване на Северо-

източния регион на стра-
ната.
Паркът Дунху е разполо-

жен в източната част на
Дзинджоу и е с обща площ
от 117,5 хектара. Преди го-
дини мястото беше известе-
но със замърсената си окол-
на среда, като дори бе на-
ричано "гнилите гори". Бла-
годарение на политиките за
управление на околната сре-
да в района, паркът вече се
е превърнал в дестинация за
активен отдих и спорт на
местните граждани.

тримесечие беше тежко
постигната задача, която
стабилизира икономичес-
ката база на страната.
През юли, въпреки по-
сложната международна
обстановка, бавното
възстановяване на све-
товната икономика и
разпространението на
пандемията в страната, а
на всичко отгоре и ня-
колко неблагоприятни
фактора като високи
температури и проливни
валежи, китайската
икономика продължава
да расте стабилно.
Преди няколко дни

Китайската комисия за
насърчаване на междуна-
родната търговия публи-

кува последния си док-
лад за бизнес средата с
чужди капитали, в който
показва, че през второто
тримесечие 91% от ком-
паниите с чужди капита-
ли поддържат или увели-
чават бизнес мащаба си
в Китай. Двете главни
причини за това са
увеличаването на пазара
и същевременно по-
сериозния стратегически
статут на Китай за тези
компании.
През май тази година,

китайското правителство
предприе 33 политически
мерки в 6 сфери, сред
които финанси, енергети-
ка, валутен пазар, стаби-
лизиране на инвестиции-

те и стимулиране на
потреблението, гаранти-
ране на безопасността
на зърнените храни,
гарантиране на индустри-
алните вериги и веригите
за доставки, както и
гарантиране на основния
социален живот на граж-
даните.
Френският експерт по

международни въпроси
Себастиан Перимони
посочи, че заради влия-
нието на украинската
криза и редица други

фактори, възстановява-
нето на световната
икономика е изправено
пред голямо предизвика-
телство. Високата инфла-
ция и нисък растеж в
някои страни носят
отрицателно влияние
върху реалната икономи-
ка, заетостта и потреб-
лението. На този фон,
стабилността и целена-
сочеността на китайска-
та икономика стават все
по-скъпоценно важни за
света.
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Шест важни фактора
могат да донесат победата
на "ЦСКА - София" в
днешния първи мач срещу
Базел от плейофа за
влизане в групите на Лига
на конференцията според
треньора на българския
тим Саша Илич, съобщи
"Сега". Той вярва, че
успехът ще дойде с отбор-
на, агресивна, резултатна,
но и умна игра. "Също
така имаме нужда от шанс
и малко спортно щастие.
Трябва обаче и да сме
търпеливи, защото това е
само първи мач и всичко
ще се реши в реванша",
допълни сърбинът. Двубоят
в четвъртък на ст. "Българ-

ска армия" започва от
20:00 ч. и ще бъде преда-
ван по "Диема спорт".

Илич предупреди, че не
трябва да има подвежда-
не по последните мачове
на "Базел". "Изправяме се
срещу един много голям и
силен съперник.
Имат 3 - 4-ма футболисти,

"Съперникът ни
е в криза на
резултатите,
но не и на
играта", посочи
треньорът на
ЦСКА - София

на които трябва да се
обърне много сериозно
внимание. Очакваме
тежък мач, но трябва,
като отбор, да се изпра-
вим и да влезем в този
мач, тъй като само по
този начин може да
постигнем добър резултат.
"Базел" е в криза на

резултатите, не на играта.
Последните два мача -
срещу "Лугано" и "Брьонд-
би", те имаха по над 30
удара към врата на съпер-
ника", изтъкна треньорът
на ЦСКА-София.

Сърбинът също така
предупреди, че трябва да
се спрат аналозите с
победата с 3:1 над Базел
през 2020 г., която класи-
ра ЦСКА - София в групи-
те на Лига Европа. Първо
- защото мачът е бил
преди две години, а след
това - защото има различ-
ни играчи в двата отбора
в момента. "Дори всеки
месец да играем срещу
Базел, всеки мач ще бъде
различен с предишния,
какво остава за две
години", обясни Илич.

Треньорът също така
изрази надежда, че агит-
ката на ЦСКА - София ще
прекрати бойкота си и ще
се върне на трибуните за
мачовете. "Подкрепата на
публиката ни дава 10-20%
повече сили. Ще напра-
вим всичко възможно да
ги върнем с добра игра и
резултати", добави Илич.ç

Филип Виденов е
новият изпълнителен
директор на
БФБаскетбол
Бившият капитан на
националния отбор Филип
Виденов е новият изпълни-
телен директор на Българс-
ката федерация по баскет-
бол. Русенецът ще бъде
представен от президента
на централата Георги
Глушков на пресконферен-
ция в понеделник, 22
август. Роденият през 1980
година Филип Виденов е
един от най-титулуваните
баскетболисти на България
от близкото минало.
Виденов е шампион и
носител на Суперкупата на
България с Лукойл Акаде-
мик, шампион е на Иран,
носител на Суперкупата на
Полша, носител на Купата
на Франция, многократен
участник в Мача на звезди-
те в страните, в които
играе.

Полина Трифонова
отпадна на
европейското по тенис
на маса
Българката Полина Трифо-
нова отпадна в първия кръг
на основната схема на
европейското първенство
по тенис на маса в Мюн-
хен. Последната останала
наша състезателка отстъпи
на представящата Люксем-
бург натурализирана
китайка Ни Ся Лиан с 1:4
(11:8, 9:11, 2:11, 7:11,
4:11) гейма след 32 минути
игра.  Мачът започна
отлично за участничката в
Токио 2020 Трифонова. Тя
взе първия гейм, а във
втория поведе с 8:6 точки,
но след това съперничката
й направи обрат и спечели
двубоя.

Мъск няма да купува
Манчестър Юнайтед,
бил се пошегувал
Най-богатият човек в света
Илон Мъск разкри, че се е
пошегувал и в действител-
ност няма намерение да
купува английския гранд
Манчестър Юнайтед. Вчера
създателят на Тесла пре-
дизвика сериозни вълнения
в социалните мрежи, след
като заяви намерението си
да стане собственик на
един от най-популярните
клубове в света. "Купувам
Манчестър Юнайтед, няма
нужда да ми благодарите",
написа в Туитър Мъск. Само
няколко часа по-късно
Мъск обяви, че съобщение-
то му не е изразявало
сериозни намерения. "Не,
това е една шега, която се
върти от доста време в
Туитър. Нямам намерение
да купувам никакъв спор-
тен отбор", публикува той.
Сегашните собственици на
Манчестър Юнайтед -
семейство Глейзър - са
сериозно недолюбвани от
феновете на клуба заради
слабите резултати.

�
Íàêðàòêî

Бившият наставник на ЦСКА
София Стойчо Младенов ще бъ-
де оперативен директор на ЦСКА
1948. Това обяви самият той
вчера на импровизирана прес-
конференция при представянето
си от клуба на комплекса "Царс-
ко село", предаде БНР.

Освен това Младенов обяви,
че е приключил треньорската си
кариера, след като е бил прину-
ден да напусне ЦСКА София.
"Мечтата ми е да видя единен
ЦСКА", заяви пред журналистите
Младенов. Относно предишните
си коментари за ЦСКА 1948, Мла-
денов каза: "Така разсъждавах и
така мислих. Имах възможност в

Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ ñòàíà
äèðåêòîð â ÖÑÊÀ 1948

тези три месеца доста често да
се срещам с хората, които ра-
ботят в клуба, със спонсорите и
да добия по-добра представя за
този клуб. Понеже се говори на-
ляво-надясно, че е заради пари,
трябва да ви кажа, че това е най-
малката заплата, която съм по-
лучавал в моята състезателна ка-
риера като футболист и треньор.
Напълно наясно съм в какъв клуб
влизам, в клуб с големи амби-
ции, с клуб с големи цели и всич-
ки те са постижими. Тепърва ще
разбирате много неща, много но-
вини, надявам се всичко да бъде
успешно от това, което имам ка-
то идея".ç

Един финал и седем влизания
в полуфиналите записаха българ-
ските плувци на Европейското
първенство по плуване в Рим, ко-
ето завършва вчера, предаде БТА.

Най-доброто класиране запи-
са Йосиф Миладинов, който нап-
рави две поправки на национал-
ния рекорд на 50 метра бътерф-
лай и плува финал в дисциплина-
та, където остана седми. В корон-
ната си дисциплина 100 метра бъ-
терфлай Миладинов се предста-
ви под възможностите си и от-
падна на полуфиналите.

Любомир Епитропов плува два
полуфинала на 100 и 200 метра
бруст, а Габриела Георгиева вле-
зе сред най-добрите 16 на 200

Åäèí ôèíàë è ñåäåì ïîëóôèíàëà çà ïëóâöèòå íè â Ðèì

Изпълнителният директор на клуба Добрин Гьонов връчи на легендарния
армейски нападател и наставник фланелка на отбора с емблематичния

номер 8
Снимка bg.cska1948.bg

Наставникът на ЦСКА - София Саша Илич сподели своите очаквания за
плейофа срещу Базел от Лигата на конференциите

Снимка Спортал.бг

метра гръб. Антъни Иванов и Пе-
тър Мицин достигнаха полуфина-
лите на 200 метра бътерфлай, но
там отпаднаха и докато за 16-
годишния Мицин това бе успех в

19-годишният дебютант Тонис-
лав Събев се представи добре и
записа национален рекорд и по-
луфинал на 50 метра бруст с
27.58 секунди.

Щафетата на България на 4 по
200 метра свободен стил за мъже
постави нов национален рекорд.
Квартетът в състав Антъни Иванов,
Петър Мицин, Калоян Левтеров и
Йордан Янчев финишира на деве-
то място със 7:18.83 минути и сва-
ли близо 12 секунди от досегаш-
ното върхово постижение - 7:30.06
минути, поставено през 2018 го-
дина в Грац. На първи пост Антъни
Иванов даде време 1:49.00 мину-
та, с което постави нов национа-
лен рекорд в дисциплината.ç

дебюта му на голям форум при
мъжете, за Антъни Иванов бе ра-
зочароващо, предвид очаквания-
та към него да влезе във финала
на коронната си дисциплина.

557 плувци от 46 страни участваха в Европейското първенство по
плуване в Италия
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05.10 Още от деня коментарно преда-
ване /п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Островът на сините птици детски

тв филм /6 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 Мар-

ко Поло анимационен филм
10.00 Островът на сините птици детски

тв филм /7 епизод/
11.00 Неизвестното за световно из-

вестния 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 /

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

нен филм
14.30 Тренк, малкият рицар анимаци-

онен филм
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм /

16 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж тв филм
17.00 Български хроники 6-сериен до-

кументален филм /България,
2006г./, 1 епизод, режисьор Ди-
митър Шарков

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно преда-

ване
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Константин Философ тв филм /

6, последна серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Късче от сърцето ми игрален

филм /Швеция, 2019г./, режи-
сьор Едуард Аф Силен, в ролите:
Малин Акерман, Йонас Карлсон,
Кристиан Хилборг, Шима Ниава-
рани, Йохан Улвесон и др.

23.00 По света и у нас
23.25 Прекрасните дни в Аранхуест

игрален филм /копродукция,
2016г./, режисьор Вим Вендерс,
в ролите: Реда Катеб, Софи Се-
мен, Ханс Харцер, Петер Хандке,
Ник Кейв и др.

01.05 Малки истории /п/
01.20 Късче от сърцето ми игрален

филм /п/
03.10 Библиотеката /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм /

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

часа/

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - ани-
мация, сериал, с. 2 еп. 7

06.00 "Трансформърс: Академия Рес-
кю Ботс" - анимация, сериал, еп.
31

06.30 "Лице в лице" /п./ - публицис-
тично 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" /п./ -

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

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

14 еп. 11
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

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

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

сия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение"

- сериал, с. 4 еп. 9
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4

еп. 15
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос

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

ал, с. 8 еп. 14
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2 еп. 12
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 2 еп. 7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сери-

ал, с. 14 еп. 11

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Трансфор-

мърс Прайм" - сериал, с. 3 еп. 1-
4

08.00 "Чък" - сериал, еп. 3
09.00 "Господарят на илюзията" - се-

риал, еп. 7
10.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 5 еп. 13
11.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 5
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6

еп. 1
13.00 "Бившата" - трилър (САЩ, 2019),

режисьор Дани Будай, в ролите:
Алиша Зиглър, Маяра Уолш, Фи-
лип Бойд, Джак Кризманич и др.

15.00 "Чък" - сериал, еп. 4
16.00 "Господарят на илюзията" - се-

риал, еп. 8
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6

еп. 2
18.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Леген-

дите на утрешния ден" - сериал,
с. 5 еп. 14

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Съдебна
зала: Ел Ей" - сериал, еп. 1

21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2 еп. 10
22.00 Бандата на екшън: "Труден за

убиване" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1990), режисьор
Брус Малмът, в ролите: Стивън
Сегал, Кели ЛеБрок, Уилям Сад-
лър, Фредерик Кофин и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2 еп. 10
01.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 6
02.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с. 5 еп. 14
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6

еп. 2
04.00 "Господарят на илюзията" - се-

риал, еп. 8

bTV COMEDY

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

10
06.30 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу (2019)
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - се-

риал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - се-

риал, анимация, еп. 1, 2
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Феята на зъбките 2" - комедия,

семеен (САЩ, 2012), режисьор
Алекс Зам, в ролите: Лари Ка-
белджията, Дейвид Макей, Ерин
Бют, Джон Конън и др.

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

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

Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5 еп. 22,

23
19.00 "По средата" - сериал, еп. 17, 18
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,

еп. 66
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9

еп. 17
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - се-

риал, с. 12 еп. 11, 12
00.00 "Феята на зъбките 2" /п./ -

комедия, семеен (САЩ, 2012)
02.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
02.30 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу (2019)
03.00 "По-късното шоу на Николаос

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

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.
10

07.00 "Властелинът на пръстените: Две-
те кули" - фентъзи, приключенс-
ки (САЩ, Нова Зеландия, 2002),
режисьор Питър Джаксън, в ро-
лите: Илайджа Ууд, Иън Макке-
лън, Миранда Ото, Кейт Блан-
шет, Хюго Уийвинг, Шон Бийн,
Виго Мортенсен, Лив Тайлър,
Доминик Монахан, Кристофър
Лий, Орландо Блум и др.

10.30 "Революция Z" - сериал, с. 2 еп.
1, 2

12.30 "Как да правиш любов като ан-
гличанин" - комедия, романти-
чен (САЩ, Великобритания,
2014), режисьор Том Вон, в
ролите: Пиърс Броснан, Салма
Хайек, Джесика Алба, Малкълм
Макдауъл, Бен Макензи и др.

14.30 "Уличен бой" - драма, спортен,
екшън (САЩ, 2009), режисьор
Дито Монтийл, в ролите: Чанинг
Тейтъм, Терънс Хауърд, Луи Гуз-
ман, Майкъл Ривера, Брайън Уайт
и др.

16.30 "Целувка в полунощ" - романти-
чен (тв филм, САЩ, 2018), ре-
жисьор Джей Би Шугар, в роли-
те: Аделейд Кейн, Карлос Пена-
Вега, Полин Игън, Джейсън Сър-
мак и др.

18.15 "Маслото на Лоренцо" - биогра-
фичен, драма (САЩ, 1992), ре-
жисьор Джордж Милър, в роли-
те: Ник Колти, Сюзан Сарандън,
Питър Устинов, Катлийн Уил-
хойт, Гери Баман, Марго Мар-
тиндейл, Джеймс Ребхорн и др.

21.00 "Властелинът на пръстените: Зав-
ръщането на краля" - фентъзи,
приключенски (САЩ, Нова Зе-
ландия, 2003), режисьор Питър
Джаксън, в ролите: Илайджа Ууд,
Шон Астин, Кейт Бланшет, Били
Бойд, Виго Мортенсен, Миранда
Ото, Джон Рис-Дейвис, Хюго Уий-
винг, Иън Маккелън, Лив Тайлър,
Орландо Блум, Мартон Чокаш,
Доминик Монахан и др.

00.45 "Между шамарите" - комедия
(САЩ, 2017), режисьор Ричи
Кийн, в ролите: Айс Кюб, Чарли
Дей, Кристина Хендрикс, Дийн
Норис, Джилиан Бел, Трейси
Морган, Кумейл Нанджиани и др.

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

03.30 "Умирай трудно 2" - екшън, три-

лър (САЩ, 1990), режисьор Ре-
ни Харлин, в ролите: Брус Уи-
лис, Бони Бедилиа, Уилям Атър-
тън, Франко Неро, Денис Франц,
Уилям Садлър, Колъм Мийни,
Джон Легуизамо и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Една жена" - сериен филм /п/
06.00 "Специален отряд" - сериал, се-

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

блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Неразопа-

ковани желания" - с уч. на Хайди
Хонерт, Макс Енгелке, Фани Ста-
вяник, Макс Тидоф и др.

11.30 "Бон Апети" - кулинарно преда-
ване

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" - риали-

ти
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" - сери-

ал, 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"
06.50 "Розамунде Пилхер: Любов на-

ужким" - романтичен филм с уч.
на Анна Хаусбург, Хелмут Цирл,
Карин Талер и др. /п/

08.50 "Лигата на животните" - анима-
ционен филм

11.00 "Гордост и предразсъдъци по Ко-
леда" - романтичен филм с уч. на
Лейси Чабърт, Брендън Пени,
Шери Милър, Арт Хиндъл и др. /
п/

13.00 "В кадър"
13.20 "Куче футболист: Еврокупата" -

семеен филм с уч. на Ник Мо-
ран, Джейк Томас, Лори Хойринг
и др.

15.10 "Разум и чувства" - романтична
драма с уч. на Ема Томпсън,
Кейт Уинслет, Хю Грант, Алън
Рикман,Том Уилкинсън, Джема
Джоуонс и др. /п/

18.00 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението: Мая-

ми" - сериал, сезон 9
21.00 "Такси 4" - екшън-комедия с уч.

на Сами Насери,Фредерик Ди-
фентал, Бернар Фарси и др.

23.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 9 /п/

00.00 "Стар Трек: Отвъд" - приключен-
ска фантастика с уч. на Крис
Пайн, Закъри Куинто, Зоуи Сал-
дана, Карл Ърбан, Саймън Пег,
Идрис Елба, Антон Йелчин и др.
/п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 18 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 Action, 22.00 ч., "Труден за убиване" - екшън,
криминален, трилър (САЩ, 1990), режисьор Брус
Малмът, в ролите: Стивън Сегал, Кели ЛеБрок,

Уилям Садлър, Фредерик Кофин и др.

Времето
Днес ще бъ-

де предимно
слънчево, сле-
добед с разви-
тие на купеста
о б л а ч н о с т ,
главно над из-
точните райо-
ни и планини-
те, но вероят-
ността да пре-
вали е малка. Вятърът ще е предимно слаб, със
западна компонента. Температурите ще се повишат
и в петък максималните ще са между 34° и 39°, до
около 30° по Черноморието.                 НИМХ/БТА
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Стенопис в синагога в
щата Върмонт, рисуван
преди повече от сто
години от литовски имиг-
рант и скрит години зад
стена, бе определен като
рядко произведение на
изкуството, реставриран
и преместен, съобщи
Асошиейтед прес.

Големият пъстър трип-
тих, подписан от Бен
Цион Блек през 1910 г.,
изобразява Десетте Божи
заповеди, с лъвове от
двете страни, със слънце,
колони и пищни завеси.
Известният днес като
"Изгубения стенопис" е
ярък пример за изкуство-
то, украсявало синагогите
в Европа, унищожавани
по време на Холокоста.

"Когато научих за
стенописа и какъв е той,
както и историята на
художника, бях напълно
изумен, в страната няма
друго подобно нещо",
каза Джош Перелман,
главен куратор и дирек-

Директорът на Бюрото за
стратегическо планиране на
ЮНЕСКО Жан Ив льо Со в
официално писмо  потвърж-
дава, че официалните отно-
шения с Националния дари-
телски фонд "13 века Бълга-
рия" (НДФ) са подновени със
срок до 2027 г., съобщават
от НДФ.

"Фондът е единствената
по рода си организация в
България с подобен статут.
Очевидно е, че НДФ "13 ве-
ка България" е отговорил на
високите изисквания на
ЮНЕСКО с работата си по
програмата на световната
организация и в отговор на
това тя подновява взаимо-
отношенията си с НДФ за
още пет години", коментира
изпълнителният директор на
Фонда Слава Иванова. Ста-
тутът на партньор се присъж-
да съгласно Директивите за
отношенията на ЮНЕСКО с
фондации и подобни инсти-
туции, одобрени от 26-ата
сесия на Генералната конфе-
ренция, за осъществяването
на цели в съответствие с иде-
алите на ЮНЕСКО. ç

В Бургас стартира на
международния етнофес-
тивал "Братимене" с учас-
тието на маестро Теодосий
Спасов и джаз певицата
Теодора Броди. Първото
събитие от международ-
ния етнофестивал  бе в
Летния театър в морския
град.

Във фестивалната вечер
се изявиха участници от
България, Гърция, Слове-
ния, Хърватска, Германия,
Румъния, Франция, Турция
и Израел. Маестро Теодо-
сий Спасов е "кръстник" и
главен координатор на

Силата на дървото
показват две поколения
майстори
Две поколения майстори -
баща и синове Йотови,
показват силата на дървото в
обща изложба в "Двореца" в
Балчик. В над 60 дървени
скулптури и пластики оживява
българската народна традиция
и модерното й превъплъще-
ние.  Експозицията е на
фамилията дърворезбари от
Добрич - две поколения. Иван
Йотов разкрива българската
душевност с изключително
внимание към детайла, а
синовете му Николай и Златил
търсят нови проекции с
експеримента. Йотов-старши
е сред авторите, включени в
книгата "Съвременна българс-
ка дърворезба".
Силви Вартан стана
на 78 години
На 15 август Силви Вартан
отпразнува рождения си ден:
певицата духна 78 свещички.
Дъщеря й Дарина не пропус-
на това събитие. 25-годишно-
то момиче се включи в
профила си в Инстаграм, за
да изпрати красиво призна-
ние в любов на известната
си майка. "Честит рожден ден
на най-красивата, мила и
любяща майка. Обичам те от
цялото си сърце", пише
Дарина под ранна снимка на
по-младата Силви Вартан.
"Благодаря ти за всичко,
което правиш за мен и за
хората около теб. Благодаря
ти, че си изключителна
майка. Благодаря ти, че ме
избра. Обичам те", добавя тя.

Ñòåíîïèñ íà íàä 100 ãîäèíè îò ñèíàãîãà
âúâ Âúðìîíò áå ïðåìåñòåí

тор по изложбите и
интерпретациите в Нацио-
налния музей на амери-
канската еврейска исто-
рия "Вайцман" във Фила-
делфия. Той досега не е
чувал този познат стил в
Европа да е бил привне-
сен в САЩ.

"Това го превръща

Áóðãàñ äàäå íà÷àëî íà ìåæäóíàðîäíèÿ
åòíîôåñòèâàë „Áðàòèìåíå“

ÞÍÅÑÊÎ ïîäíîâÿâà
îôèöèàëíèòå
îòíîøåíèÿ ñ ÍÄÔ
„13 âåêà Áúëãàðèÿ“

ßïîíåö ïîñòàâÿ „Ñàëîìå“ è „Ëåéäè Äæåéí“ ñ áàëåòíàòà òðóïà
íà Ñòàðîçàãîðñêàòà îïåðà

"Светът е толкова малък,
а изкуството толкова голя-
мо", казва Каито Такахаши,
който днес има първа пре-
миера като хореограф на
сцената на Държавната
опера - Стара Загора. Япо-
нецът, на 26 г., от четири
години e в международна-
та балетна трупа на Силвия
Томова. Остана незабравим
за публиката, след като пос-
тави шеметен финал на мис-
терията "Сънят на Пилат" по
музика на Стефан Димит-
ров.

Той е избрал Европа, за-
вършил Академията по из-
куство в Манхайм и се е
явил на конкурс в Стара За-
гора. Огнян Драганов и Сил-
вия Томова са го подкрепи-

едновременно в съкрови-
ще и в значителна творба
и за американския еврей-
ски религиозен живот, и
за света на изкуството в
тази страна", каза той.

Блек, който бил също
музикант, драматург и
поет, е украсил през 1910
г. вътрешността на сина-

гогата в еврейския квар-
тал на Бърлингтън, извес-
тен като Малкия Еруса-
лим. Той изографисал
триптиха в абсидата,
както и други стенописи в
синагогата. Храмът бил
затворен през 1939 г.,
когато се слял с друга
синагога. ç

Каито Такахаши в "Спящата красавица"

ли да създаде двата едно-
актни балета по музиката
на новозеландеца Джон Ро-
бъртсън. Композиторът е
завършил Кралската кон-
серватория в Торонто.  Днес
творбите му се изпълняват
в Канада, Австралия, Мек-
сико, в Англия, Швеция. Пет
от шестте му симфонии са
записани от Navona
Recordings заедно с други
оркестрови произведения,
включително концерти за
кларинет и тромпет. Преми-
ерата на едночасовата опе-
ра "Орфей - маска" е била
през 2015 г.

 "Лейди Джейн" и "Танци-
те на Саломе" са вдъхнове-
ни от творчеството на дра-
матурга Оскар Уайлд, въп-

реки че последната история
изначално е библейска при-
казка, която Уайлд превръ-
ща в пиеса. "Лейди Джейн"
е история, която той измис-
ля. Като стил тя е неокла-

сика. И при двете постанов-
ки Такахаши работи със сво-
ята помощничка и сънарод-
ничка Акари Мориматсу, на
която е изключително бла-
годарен. ç

фестивалния проект "Бра-
тимене".

След Бургас, следващи-
те сцени на "Братимене" са
на 18 август във Варна и в
Историческия парк край
село Неофит Рилски на 19
август. Началният час на
концертите е 21.00 ч..

Така е замислен и фес-
тивалът - като колекция
международно известни
образци от музикални "пъ-
тувания", които споделят
една и съща душа - вид
растеж ,  свързван със
стремленията на човешко-
то духовно дирене. ç


