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Êèòàé èçñòðåëÿ
áàëèñòè÷íè
ðàêåòè ïðè
ó÷åíèÿ êðàé
Òàéâàí
Китай започна най-големите военни учения в
историята си около Тайван. Пекин изстреля
балистични ракети във
водите около североизточното и югозападното
крайбрежие на острова,
съобщи Би Би Си. Общо
11 балистични ракети е
изстрелял Китай към
тайвански води в започналите вчера учения, съобщи Ройтерс, като цитира тайванското министерство на отбраната. В същото време американските ВМС изпратиха самолетоносач към Тайван,
което определиха като
планирана операция във
Филипинско море. Това
става на фона на посещението на председателя на
Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси в Тайван, което предизвика напрежение между Вашингтон и Пекин.
Китайската армия също
съобщи за изстрелването
на ракети, като говорител
заяви, че всички те са
поразили точно набелязаните цели. ç

Àïîêàëèïñèñ
â Äîáðóäæà
Ç

а апокалипсис в Добруджа алармират
местните фермери заради масовото
разпространение на вредители по полетата и най-вече на ливадната пеперуда.
Невижданото от много години намножаване на ливадната пеперуда вече е довело
до унищожаване на 30% от площите със
слънчоглед. Затова зърнопроизводителите
искат разрешение да опалват стърнищата
и да обеззаразяват слънчогледовите и
царевичните семена, което сега е забранено от Брюксел, за да се справят с
бедствието. Продължава масовото
настъпление на всеядната ливадна
пеперуда в област Добрич, като разпространението й вече засяга и редица други
региони в страната. До жътвата на
слънчогледа много над настоящите 30%
от засетите площи ще бъдат компрометирани от вредителя", заяви председателят

Çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå â
ïàíèêà îò íåâèæäàíîòî
îò ãîäèíè íàìíîæàâàíå
íà ëèâàäíàòà ïåïåðóäà
на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова. Тя предупреди, че ливадната пеперуда ще се
прехвърли върху царевицата, а догодина
и върху пшеницата и овощните градини.
По думите на проф. д-р Вили Харизанова
от Аграрния университет в Пловдив,
ливадната пеперуда е всеяден мигриращ
вид, който прелита на големи разстояния,
а затоплянето на климата прави поведението й непредсказуемо.
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Нападателят на Лудогорец
Пиерос Сотириу тръгва за
Япония, за да започне
подготовка с новия си
тим Санфрече (Хирошима). Кипърският голмайстор беше продаден преди
дни, но остана, за да
помогне на разградчани в
битките срещу Динамо
(Загреб). Първоначално
идеята беше той да
вземе участие и в двата
мача от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. В крайна
сметка обаче Сотириу
потегля по-рано за Япония. Лудогорец ще получи
около 2 млн. евро от
Санфрече за правата на
кипърския нападател. ç

„Àìíåñòè èíòåðíåøúíúë“: Óêðàèíñêàòà àðìèÿ
èçïîëçâà ó÷èëèùà è áîëíèöè çà áàçè
Международната
организация за защита на правата на
човека "Амнести
Интернешънъл"
обвинява украинските
въоръжени сили, че
изграждат военни

бази в цивилни
обекти и изстрелват
ракети в близост до
жилищни райони.
Това включва училища и болници, предаде Епицентър. "Подобни тактики нарушават

международното
хуманитарно право и
застрашават цивилното население, като
превръщат цивилни
обекти във военни
цели", пише организацията. Последвалите

руски удари по населени места са довели
до смъртта на цивилни граждани и разрушаване на гражданска
инфраструктура,
твърдят правозащит< 13
ниците.
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В

ървим към предсрочни избори, но
някои другари в
тясното партийно
ръководство за четвърти
път правят всичко
възможно да спасят БСП
от добър изборен резултат. По този повод е
важно да се кажат
няколко неща:
1. Президентът Румен
Радев, особено през
последната повече от
година, демонстрира
изключителна лоялност
към членовете и симпатизантите на БСП, които го
избраха. Той три пъти
даде третия мандат на
БСП и направи всичко
възможно партията да
бъде важен политически
фактор въпреки сриващите се изборни резултати.
2. В назначеното от
президента служебно
правителство са включени експерти и политици с
много сериозен управленски, административен и
политически опит. Сред
тях са трима изключително подготвени представители на БСП, членове на
Националния съвет на
партията. Те са част от
ръководството на БСП, а
не някаква опозиция на
това ръководство.
3. В навечерието на
предстоящите избори е
груба политическа грешка
представители на БСП да
отправят несъстоятелни
нападки срещу държавния
глава и служебното
правителство, и то преди
новият кабинет дори да е
започнал работа. Това е
изключително вредно за
Социалистическата партия
и ще има негативен
ефект върху изборните ни
резултати.
4. Нападките срещу
държавния глава са лично
мнение на малка група
хора в БСП и са в пълно
противоречие с мнението
и убеждението на огромната част от партийните
членове, които имат
пълно доверие на президента, оценяват високо
неговата държавническа
роля и подкрепят действията му.
5. Обвиненията срещу
новото правителство в
реваншизъм още преди то
да е предприело каквито
и да е действия, могат да
се приемат от гражданите
като симптом за това, че
наши министри са гузни
за действията си в
изпълнителната власт,
очакват в следващите
месеци да излязат
неприятни за тях факти
и затова се оправдават
<2
"в аванс".
Боян БАЛЕВ,
политолог, член на НС на БСП
От Фейсбук, заглавието е
на ЗЕМЯ
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4200 òîíà áúëãàðñêî îðúæèå çàìèíàëî çà Óêðàéíà
България ще бъде унищожена.
Александър Михайлов подозира, че Нинова е поставила капан на президента Румен Радев,
защото неговият служебен министър на икономиката, ако не
разреши износа по натрупаните в Комисията заявления, ще
генерира протести от бранша и
лавина от претенции към държавата за неустойки и пропуснати ползи.
Ако експортът бъде одобрен,
то тя ще прокламира, че българското оръжие отива в Украйна през трети страни - нещо,
което самата тя разрешаваше
в продължение на месеци, отбеляза Михайлов.ç

"Само за първите 4 месеца
след началото на войната в Украйна са изнесени по въздух
4200 тона българско оръжие с
подписа на Корнелия Нинова",
това заяви на брифинг в БТА
Александър Михайлов, бившият
изпълнителен директор на ДКК
"Кинтекс". "Госпожа "Нито един
патрон за Украйна" е изпратила
над 4200 тона българско оръжие затам," коментира той.
Всички пратки са разтоварени
на полското летище "Жешов", на
70 километра от украинската
граница. Това летище се посочва от чуждестранните медии за
основен транспортен хъб за военната помощ за Украйна, каза

Михайлов. От март до юни 60
самолета са транспортирали
българско оръжие до летище
"Жешов", допълни той, като се
позова на информация, получена от МВнР, съобщи "Гласове".
Сделките с оръжие за Украйна минавали освен през Полша
и през Румъния и Словакия. Досега изнесеното оръжие за Украйна е на стойност 1016 млрд.
евро, добави Михайлов.
Служебното правителство
трябва да развърже възела, оставен от злокобното наследство
на Нинова, настоя Михайлов и
предупреди, че ако още 3 месеца продължава партийното надлъгване, военната индустрия на

Ïðåäñòàâèòåëè
íà ëåâèöàòà ñúñ
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Çíàêîâè èìåíà íàçíà÷åíè
çà çàìåñòíèê-ìèíèñòðè

25 зам.-министри бяха сменени в 15 министерства

управление е назначен
Благовест Кирилов, който
бе депутат в трите поредни парламента от "БСП за
България". Кирилов, заедно с колегата му, а сега
правосъден министър
Крум Зарков предотвратиха връщането на хартиените бюлетини, както искаха
ГЕРБ и БСП.
Бившият депутат от
"Коалиция за България" в
три парламента Пламен
Славов ще бъде зам.министър на културата.
Славов е доцент по история и по национална
сигурност в Пловдивския
университет. Доскорошният началник на кабинета

на вицепрезидента Илияна
Йотова Надя Младенова е
назначена за зам.-министър на образованието и
науката. Младенова е
бивш член на НС на БСП,
бивш член на ИБ на ГС на
БСП - София.
В Министерството на
труда и социалната политика се завръща като
зам.-министър Надя Клисурска-Жекова, която
беше на този пост в
миналогодишните служебни кабинети. Тя е била
народен представител в
44-тото народно събрание
от "Коалиция за България".
Зам.-министърът на туризма Мариела Модева, която

бе кандидат за евродепутат от листата на "БСП за
България", запазва длъжността си.
В министерствата се
завръщат на същите
постове и други, заемали
постовете в служебните
правителства на Стефан
Янев. Сред тях са Мария
Павлова (правосъдие),
Ренета Колева и Петър
Димитров (околна среда),
Борислава Танева (култура), Людмила Петкова
(финанси), Георги Събев и
Крум Недялков (земеделие), Захари Христов
(МРРБ), Александър Златанов (здравеопазване).
За зам.-министър на
икономиката е назначена
Ирина Щонова, работила
за известна американска
компания. Даниела Добрева, която сега е съветник
на подуправителя на БНБ,
става заместник на финансовия министър Росица
Велкова. В Спортното
министерство като заместници на Весела Лечева
влизат Петър Бучков, бивш
експерт в администрацията на МВнР, както и преподавателят от Академията
на МВР Петър Георгиев,
който е бивш член на УС
на ФК "Левски-Спартак".ç

Ñàìî â åäíà îáëàñò íÿìà âúâåäåíè Covid îãðàíè÷åíèÿ
Единствено ръководството на
Регионалната здравна инспекция
във Велико Търново не е въвело
противоепидемични мерки срещу
разпространението на Covid-19.
Във всички останали 27 области
на България такива са взети от
20-и юли и малко след това, като
продължителността им е близо месец, сочи справка на БТА.
Най-рано към предприемане на
мерки срещу заразяване и разпространение с инфекцията е пристъпено в областите Добрич и Ямбол. Там ограниченията са въведени още на 20 юли и ще продължат
съответно до 18 и 20 август. През

последните дни ограничения са въведени от 1 август във Варна, Плевен и Шумен - до 31 август, Търговище - до 30 август, а от 2 август
има мерки в Бургас до 19 август и
Видин - до 26 август.
Навсякъде въведените изисквания за предотвратяване на вируса са идентични - включват задължително носене на маски за
лице в лечебните заведения, центровете за спешна помощ, аптеките, оптиките, специализираните
институции за предоставяне на
социални услуги. С мерките се
въвежда и изискване за спазване на физическа дистанция на

обществени места от поне 1,5
метра от хора, които не са от
едно домакинство.
От своя страна работодателите трябва да организират
провеждането на противоепидемичните мерки в работните помещения, сред които са: редовно проветряване и дезинфекция,
недопускане на лица с прояви
на остри респираторни болести, а по преценка и създаване
на възможност за работа в дистанционна форма. Към момента
носенето на маски е задължително в градския транспорт в
София, Пловдив, Варна.ç
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От стр.1
6. Националният съвет на
БСП трябва незабавно да започне своята работа по подготовката на предизборната
платформа на БСП за вота на
2 октомври. В кратки срокове
трябва да започне работа Национален предизборен щаб и
да бъдат приети процедурите
за номинацията на кандидатите за народни представители.
7. Още по-важно е тясното партийно ръководство да
започне веднага активен диалог с местните структури на
БСП, да потърси тяхното мнение и оценка за работата ни
като управляващи през последните 6 месеца, за най-неотложните мерки, които следва да предприемем като партия за постигане на възможно най-високи резултати на
предстоящия вот.

:

Служебното правителство на Гълъб Донев смени в
сряда вечерта 25 зам.министри в 15 министерства. Сред по-известните
имена на лицата от втория
ешелон са тези на бившия
външен министър Теодора
Генчовска, квота на ИТН,
която сега става зам.министър на отбраната,
заедно доскорошния
началник на кабинета на
Гроздан Караджов в МРРБ
Катерина Граматикова. За
зам.-министър на външните работи е назначен
доскорошният ни посланик
в Украйна Костадин Коджабашев.
Заместник-министър на
енергетиката става Еленко
Божков, който е специалист в бранша, главен
секретар на Министерството на енергетиката в
правителството на Жан
Виденов, бивш член на
ДКЕВР от квотата на БСП
през 2013 г., участник в
ръководствата на енергийни дружества.
Прави впечатление
засиленото присъствие на
представители на левицата
на зам.-министерски
постове в този служебен
кабинет. За заместникминистър на електронното

Александър Михайлов бе освободен от поста като директор на
"Кинтекс" по времето на Нинова, а
бившата му компания заведе дело
срещу него за причинени щети
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Измамници обещавали
места в листи от името
на Стефан Янев
Лидерът на партия "Български
възход" Стефан Янев написа
пост в социалните мрежи и
изпрати писмо до медиите, в
което разкрива, че от
различни части на страната
са получени сигнали за хора,
които се представят за
свързани с формацията му и
които твърдят, че са
упълномощени лично от него,
за да водят разговори и да
привличат хора, които да
участват във формирането на
партийните листи с кандидати
за депутати, като са им
поставяли условия,
включително и финансови.
Бившият служебен премиер
определя подобни действия
за "абсолютно недостойни,
нечисти и провокативни" и
счита, че те целят да
дискредитират партията му.

Вальо Топлото бе
осъден на 7 години
след 13 години дело

Софийският градски съд
призна за виновен за пране
на пари и за длъжностно
присвояване на около 5 млн.
лв. бившия директор на
столичната "Топлофикация"
Валентин Димитров, придобил
известност с прякора си
Вальо Топлото. Той бе осъден
на седем години затвор и
глоба от 20 хил. лева.
Наложена му е парична
гаранция от 3000 лева,
заради добросъвестното
поведение на подсъдимия до
този момент. Съдът потвърди
и запорите на сметки на
Димитров. Решението може
да бъде протестирано и
обжалвано пред горната
инстанция. По това дело
Димитров има седем
обвинения, като по част от
тях беше оправдан. Димитров
е признат за виновен за
пране на пари и имущество
за над 22 млн. лева.
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Ãåîðãè Ãüîêîâ, ÁÑÏ: Òðÿáâà äà ñå ïðåãîâàðÿ ñ "Ãàçïðîì" çà äîáðîòî íà áúëãàðèòå
бившият социален министър.
Гьоков не смята, е че държавата е оставена в хаос: "Да виждате някъде хаос в държавата,
включително и в енергетиката.
Вижда се, че това правителство
е направила стъпки, които да решават кризите. Така че когато се
дават такива послания от една институция към друга, всеки в обществото може да прецени дали
да го определи като отмъщение,
закачка или добър тон", посочи
той.
По отношение на газовата

криза социалистът заяви, че от
БСП ясно и категорично, още преди встъпването на служебното
правителство, са настоявали България да разговаря с всички доставчици за доброто на българите
и за осигуряване на енергоносители на ниска цена за България.
Не е нормално една от най-бедните страни в Европейския съюз
да плаща една от най-високите
сметки. Така че преговорите с "Газпром" влизат в нашите сметки,
заедно с желанието за диверсификация", заключи Георги Гьоков.ç

"Реакцията ни не е непремерена, тя е такава, защото БСП е
болезнено чувствителна на тази тема. Кадрите на БСП след 90-а година са гонени до последно и от
работа, и по политически причини." Така членът на Изпълнителното бюро на БСП и бивш социален
министър Георги Гьоков коментира
освобождаването на Гергана Алексова като зам.- генерален директор на Националната компания "Железопътна инфраструктура".
В предаването "Здравей, България" той определи тримата ми-

нистри от БСП в служебния кабинет като достойни хора и професионалисти всеки в своята
сфера, но допълни: "Това никой
не го оспорва, но БСП не е еднолична партия, имаме си органи и
Устав, в който е записано как се
процедира в ситуацията - те трябва да бъдат одобрени и излъчени
от Националния съвет", категоричен е Гьоков, като уточни, че как
ще се отрази тяхното участие на
имиджа на БСП, ще видим в бъдеще.
Гьоков не се съгласява с твър-

17 îò 25
ãóáåðíàòîðè
âå÷å ñà
çàåìàëè òîçè
ïîñò èëè ñà
áèëè
îòãîâîðíè
ñëóæèòåëè â
äúðæàâíè
èíñòèòóöèè

Ïðèåìñòâåíîñò è êîìïåòåíòíîñò
è ïðè íîâèòå îáëàñòíè óïðàâèòåëè

Министерският съвет
прие решение, с което назначава 25-има областни управители, като от тях 17 са
заемали тази длъжност и в
предишен период.
Николай Шушков е назначен за областен управител на област Благоевград.
Заемал е същата длъжност
в периода май 2021 - януари 2022 г. Два пъти е бил
заместник-кмет на община
Благоевград. Шушков е дългогодишен служител в Агенция "Митници".
Мария Нейкова ще изпълнява длъжността областен управител на област
Бургас за втори път след
2021 г., когато е била на тази позиция. Тя е професор
по административно право
и процес и доктор на науките по национална сигурност. Декан е на Центъра
по юридически науки на
Бургаския свободен университет. Нейкова притежава
богат управленски и административен опит. В периода 2001- 2009 г. е била областен управител на Стара
Загора.
За областен управител
на област Варна е назначен Марио Смърков. Същия пост е заемал от 27 май
2021 до 24 февруари 2022 г.
В периода 1999 - 2017 г. изпълнява различни длъжности, сред които и ръководни,
в Национална служба "Сигурност", Държавна агенция
"Национална сигурност" и
Главна дирекция "Борба с
организираната престъпност" към МВР.
За втори път длъжността областен управител на
област Велико Търново ще
изпълнява Георги Гугучков.
Завършил е НВУ "Васил
Левски" във Велико Търново през 1980 г. с квалификация офицер от Инженерни войски като магистър по
"Пътно строителство". Покъсно завършва Военната
академия "Г. С. Раковски",

Вътрешният министър Иван
Демерджиев ще отговаря за
провеждането на предсрочните
избори. Тяхната цена ще е 70
милиона лева, реши Министерски
съвет

както и Стратегическия курс
на ГЩ Факултет на Военната академия "Г. С. Раковски". Бил е командир на
бригада и със звание полковник.
Огнян Михайлов е назначен за областен управител на област Видин. На същия пост е бил през 2017 и
2021 г. Завършил Академията на МВР. Михайлов е дългогодишен служител на
МВР. Работил е също в системата на енергетиката и на
Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в София.
Длъжността областен управител на област Враца ще
изпълнява Георги Митов.
Икономист, завършил е и
Академията на МВР в София. Дълги години работи в
системата на МВР, като
през 2012 г. е назначен за
началник-сектор "Криминална полиция" в РУ на МВР Враца, а от 2015 до 2019 г.
е началник РУ на МВР към
ОД на МВР във Враца.
Кристина Сидорова е
назначена за областен управител на област Габрово.
Завършила е специалност
"Комуникационна техника и
технологии" в Техническия
университет в София и магистратура "Стопанско управление". Сидорова е била народен представител в
44-тото народно събрание.
Заемала позицията заместник областен управител на
област Габрово в периода
юни 2021 - януари 2022 г.

денията за провал на предишното управление в социалната политика и посочи част от постигнатото в сферата: "55 - 56% увеличение на минималната пенсия,
38 - 39% на максималната. Увеличение на социалната пенсия с
66%, средната пенсия с 42%, майчинството с 87%. Не знам къде е
провалът на социалната политика и ако това се казва само и
само да унижим някого или да
неглижират неговата работа в политиката, не знам в каква посока
се движат нещата", коментира

За областен управител
на област Добрич е назначен Здравко Здравков.
Здравков има значителен
управленски опит в частния
сектор в сферата на селското стопанство, а преди
това е бил мениджър в сектора на недвижимите имоти. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е бил заместник
областен управител на Добрич.
Александър Пандурски
е назначен за областен управител на област Кюстендил. Той притежава магистърска степен по специалността "Радиотехника" от
Техническия университет София. От 2013 до март
2021 г. заема длъжността
ръководител на Областната
пощенска станция - Кюстендил. В периода май 2021
- януари 2022 г. е бил областен управител на Кюстендил.
За областен управител
на област Ловеч е назначен Светослав Славчев.
Завършил е Висшето военно общовойсково училище
във Велико Търново. Бил е
дългогодишен служител в
Областната дирекция на
МВР в Ловеч, където в периода 2010 - 2015 г. е началник- отдел на "Охранителна полиция". Бил е областен управител на област
Ловеч в периода май 2021
г. - януари 2022 г.
Валери Димитров е
назначен за областен управител на област Монтана. От 1993 до 2015 г. е
работил в системата на
МВР. Бил е областен управител на област Монтана в
периода май 2021 - януари
2022 г.
За областен управител
на област Пазарджик е
назначен Трендафил Величков. Завършил е специалност "Финанси и кредит" в Киевския университет в Украйна. Притежава
магистърска степен по
Стратегическо ръководство
на националната сигурност
и отбраната на Националната военна академия "Г. С.
Раковски". Величков е бил
областен управител на област Пазарджик в периода
2014 - 2016 г.
Правителството назначи

Людмил Веселинов за областен управител на област
Перник. Веселинов е доктор по изкуствознание и изкуства, както и магистър по
"Книга и печатна графика"
в Националната художествена академия. Той е преподавател в Софийския университет. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги.
Иван Петков е назначен
за областен управител на
област Плевен. По образование е магистър по педагогика във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий. Петков е
дългогодишен служител в
системата на Министерството на правосъдието. Заемал е длъжността заместник областен управител на
Плевенска област.
Ангел Стоев е назначен
за областен управител на
област Пловдив. Той е заемал същата длъжност в периода 2021-2022 година.
Притежава образователноквалификационна степен
"магистър" по специалността "Международни икономически отношения" от УНСС,
а също така е доктор по философия от Академията на
МВР - София. Дългогодишен
служител е на НСС и ДАНС.
За областен управител
на Разград е назначен Драгомир Златев. Драгомир
Златев е бил е зам.-кмет на
община Самуил. От 1 юни
2021 г. до 1 август 2022 г. е
заместник областен управител на област Разград.
Николай Неделчев е
назначен за областен управител на област Силистра.
Завършил е ВТУ "Ангел Кънчев" със специалност "инженер селскостопанска техника". От 1991 до 1999 г. е
бил заместник-кмет на община Ситово, а от 2003 до
2015 г. - кмет на същата община.
За областен управител
на област Сливен е назначен Минчо Афузов. Същата длъжност Афузов е заемал в периода от май 2021
г. до февруари 2022 г. Преди това е бил общински съветник в Общинския съвет
- Сливен, от 2015 до 2017 г.
Дълги години е работил в
частния сектор.

Митко Михайлов е назначен за областен управител на област София. Работил в Министерството на
финансите и Министерството на младежта и спорта.
През 2015 г. е заемал поста
зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, бил е областен управител на област София.
Радослав Стойчев е назначен за областен управител
на Софийска област. В периода май 2021 г. - януари 2022
г. е заемал същата длъжност.
Преди това е бил е народен
представител в 43-ото и 44ото Народно събрание. През
2011 г. - 2014 г. е зам.-кмет на
община Самоков.
За областен управител
на област Стара Загора е
назначен Иван Чолаков.
Той притежава юридическо
образование. Има петгодишен стаж като адвокат в Адвокатска колегия - Стара Загора. Дълги години е работил в системата на МВР.
На длъжността областен
управител на област Хасково е назначен Минко Ангелов. Заема длъжността за
трети път. Бил е народен
представител в 45-ото народно събрание от "Изправи се! Мутри вън", както и
зам.-кмет на община Хасково през 2012 - 2014 г.
Христо Христов е назначен за областен управител
на област Шумен. Той е дългогодишен академичен преподавател в сферата на сигурността и отбраната, като
към момента е декан на Факултета по технически науки при Шуменския университет "Епископ Константин
Преславски".
Стефан Сабрутев е назначен за областен управител
на област Смолян, като за
втори път заема тази длъжност. Бил е също така общински съветник в Общински съвет - Смолян, работил е и в
частния сектор в сферата на
строителството.
Георги Чалъков ще изпълнява длъжността областен
управител на област Ямбол
за трети път. Работил е икономист и управител в частния сектор, в периода 2015 г.
- 2020 г. е бил заместник-кмет
на община Тунджа.ç
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Добруджанският съюз
на зърнопроизводителите
(ДСЗ) ще поиска дерогация на опалването на
стърнища при нападение
от вредители и на обеззаразяването на семена на
слънчогледи и царевици,
каза в пресклуба на БТА в
Добрич Радостина Жекова, председател на браншовата организация. Това
ще се случи през Националната асоциация на
зърнопроизводителите, тъй
като проблемът е национален, допълни тя. Искането
е свързано с масовото
разпространение на
ливадната пеперуда, която
до момента е засегнала
около 30 на сто от слънчогледовите площи в
Добруджа. Според Жекова
нападението ще намали
добива на слънчоглед, но
не и производството на
олио за страната.
Тя обясни, че земеделците в Добруджа за първи
път се сблъскват с този
вредител. Те обаче своевременно са подали информация в местните
структури на "Растителна
защита" към Българската
агенция по безопасност
на храните (БАБХ). "Държавата в лицето на БАБХ
не си свърши работата.
Това е истината. Оттам
насетне в София им отне
шест дни да разпишат три
листа хартия", каза председателят на ДСЗ. Тя
припомни, че според
Закона за опазване на
пчелите българските
земеделци нямат право да
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пръскат цъфтяща растителност. "Това трябваше
да направи държавата, а
тя не го свърши своевременно. Имаме огромни
проблеми с неприятели по
царевицата и това е
благодарение на позеленяването на политиката,
която Европа води. Не
казвам, че не е правилна,
но има ситуации, в които
нашата държава в лицето
на Министерството на
земеделието трябва да
предприеме адекватни
мерки", допълни Жекова.
Към средата на август
се очаква трето поколение на ливадната пеперуда. Тя се наблюдава наймного по морето - в
Добричка и Варненска
области и в отделни части
на Южното Черноморие,
но навлиза все по-навътре в страната, каза Петко
Василев, управител на
KWS България. По думите
на Людмил Стоянов,
директор маркетинг и
продажби на "Органик
инвест био защита" ООД,
вредителят е стигнал до
Радомир. "Софийското
поле вече е нападнато.
Много бързо се разпространяват, носени от въздушни течения, а и те самите
са мобилни и прелитат на
далечни разстояния", каза
Стоянов.
Според Василев трябва
да се пристъпи към интег-

рирана борба с всички
неприятели по полетата. В
противен случай, те ще се
появят отново напролет и
ще изложат на риск
следващата земеделска
продукция. "Ако не се
вземат незабавни мерки,
проблемът ще се натрупа
и за догодина ще имаме
огромен запас от този
неприятел по нивите и
полетата, което може на
100 процента да компрометира реколтата", допълни Стоянов. Трихограмата
е полезно насекомо с
размер 0,3 - 0,5 мм, което
е естествен враг на разред lepidoptera, от който
са ливадната пеперуда и
царевичният стъблен
пробивач, обясни проф. др Вили Харизанова,
ентомолог и декан на
Факултета по растителна
защита и агроекология в
Аграрния университет в
Пловдив. То снася яйцата
си в яйцата на вредителите и по този начин ги
унищожава.Плътността му
в природата обаче не е
достатъчна, особено при
монокултурно земеделско
производство. Освен това
насекомото не може да
стигне до вътрешността на
посевите, тъй като прелита на едва 15-20 метра,
поясни проф. д-р Харизанова. Затова се налага
метод на колонизация,
при която големи количес-

тва промишлено произведена трихограма се разпръсква равномерно с
дронове, за да достигне
до всички яйца на вредни
пеперуди. "Точно този
момент е изключително
подходящ да се използва
трихограма, защото след
като започне летежът на
пеперудите, започва
снасянето на яйцата.
Трихограмата намира
яйцата, където и да са
снесени, паразитира ги и
ще има много малък
процент излюпени гъсеници", смята тя.
По думите й, ако тази
мярка не бъде предприета, гъсениците "ще се
доизхранят в плевелната
растителност, ще какавидират в почвата и напролет пеперудите ще тръгнат
да летят навсякъде".
Проф. д-р Харизанова
допълни, че ливадната
пеперуда е всеяден мигриращ вид, който прелита
на големи разстояния, а
затоплянето на климата
прави поведението й
непредсказуемо. Според
нея няма как да знаем
дали плътността на вредителя е достигнала своя
пик, или той предстои
догодина.
Радостина Жекова
очаква след жътвата на
слънчогледа, която ще
започне след 10-15 дни,
ливадната пеперуда да се
прехвърли върху царевицата, а догодина - върху
пшеницата и евентуално
върху овощните градини.
Проф. д-р Харизанова
обаче се опасява, че
предвид продължителността на яйчния стадий - от 3
до 10 дни, и високата
плътност на вредителя, той
би могъл да скелетира
листата на слънчогледа с
голяма скорост. "Аз бих се
притеснявала и за площите, които все още не са
ожънати, да не говорим за
други култури", каза тя.ç

350 000 òîíà íåêîíòðîëèðàí âíîñ íà ñëúí÷îãëåä
îò Óêðàéíà óáèâà ðîäíèòå çåìåäåëöè
Пазарът на зърно е болната тема за земеделските стопани. Още
в разгара на жътвената кампания
цените на пшеницата започнаха да
падат. Срив бележи и цената на
маслодайния слънчоглед. Причината е безмитният внос на зърно от
Украйна. От Националната асоциация на зърнопроизводителите го
наричат неконтролиран, тъй като
тази стока остава у нас, влиза в
преработвателните предприятия и
се влага в българска продукция.
"Ние сме крайно обезпокоени.
През последните два месеца има

внос на близо 300 000 -350 000
тона слънчоглед от Украйна. Нашите складове се напълниха. Влиза в преработвателни предприятия и както виждате нашата жътва
ще почне след около месец тук, в
Южна България 15 август. Цената
на самия слънчоглед е доста натисната от този внос, складовете
са заети, търсенията евентуално
ще започнат около 700-800 лева,
което е крайно неизгодно, тъй като самият слънчоглед произведохме на доста висока себестойност
заради високите цени на торове-

те, горивата, цената на труда, всички европейски изисквания, които
спазваме. Този внос, който идва,
е без всички тези работи", заяви
Костадин Костадинов, председател
на НАЗ и предупреди,че се задават фалити.
Асоциацията поддържа контакти с колегите си от Вишеградската
четворка. Румъния, Словакия, Полша също са недоволни и са готови на съвместни действия с българските зърнопроизводители. Каква е идеята на полските фермери
- това поясни още Костадинов:

"Предложили са вариант: внос на
такова зърно - депозит. Излезе ли,
страната връща депозит. Не излезе ли депозитът е прибран и се
търси къде, как отива и с какъв
произход е това зърно. Смятам,
че това е една мярка, която държавата може да приложи, стига
да има кой. В момента виждате,
че броим до 121, дотам ни са възможностите и когато дойде ред да
вземеш решение, обикновено бягаме или имаме допир с ковид.
Това е в момента в България - безвластие".ç

Çàì. àãðîìèíèñòðèòå
Ñúáåâ è Íåäåëêîâ
ïîåìàò Ñòðàòåãè÷åñêèÿ
ïëàí è êîíòðîëà íà
"Êàïèòàí Àíäðååâî"
Служебният премиер Гълъб Донев освободи от постовете им заместник-министрите на земеделието Момчил Неков и Стефан Бурджев
и на тяхно място назначи Георги Събев и Крум Неделков, познати на
фермерите от последните два служебни кабинети, управлявали миналата година. Третият зам.-министър
Иван Христанов подаде оставка малко след избора на служебното правителство, като на негово място все
още не е определен заместник. Единственият зам.-министър, който запазва поста си, е Валентин Чамбов, отговарящ за горите.
Ще припомним, че Георги Събев
е икономист, завършил Аграрния университет в Пловдив. През 2021 г.
той отговаряше за европейските политики в земеделието, тъй като има
дългогодишен експертен опит в тази
сфера. На него ще се падне нелеката задача да довърши преговорите
по Стратегическия план за развитие
на земеделието до 2027 г., а също
да организира и изпълнението на
Плана за възстановяване и устойчивост, където обаче се очакват проблеми поради блокираното законодателство от опозицията в 47-ото народно събрание.
Заместник-министър Крум Неделков също показа добър управленски
стил на работа, тъй като по негово
време бяха разкрити схемите с фиктивните животни в стопанствата, през
които бяха източвани евросредства.
На неговите плещи ще легне изключително тежкия за решение ангажимент - да продължи започнатото от
представителите на "Продължаваме
промяната" с държавния контрол на
храните по външната граница при "Капитан Андреево". Както и да продължи комуникацията с разследващите
органи по новите разкрития за източване на държавни пари през договорите на Българската агенция по
безопасност на храните (БАБХ) с частните инсинератори.
Изключително важно е да се
знае, че преди назначаването на служебния кабинет, бившият зам.-министър Иван Христанов е имал разговор с президента Румен Радев и
подготвените от него кандидат-заместници, от които е получил уверение,
че новото ръководство на Агроминистерството ще продължи работата по разкриване на корупционните
схеми в БАБХ. На журналистически
въпрос дали БАБХ не изпълнява решенията на съда да възстанови частната фирма, за която се разбра, че
няма договор за извършване на лабораторните анализи по вноса, Христанов обясни, че към този момент
Министерството на земеделието оспорва решението на ВАС. Мотивът
е, че първата заповед през 2012 г.,
с която БАБХ е сключила договорите с фирмата първоприемник за провеждане на лабораторните анализи
на практика е нелегитимна, защото
впоследствие са приети европейски
регламенти, които са задължавали
България да промени тези договори,
но това не е направено от правителствата преди 2020 г.
Следващата седмица новият служебен министър Явор Гечев и неговият екип подробно ще представят
приоритетите за работа през следващите два месеца до изборите, съобщиха за Синор.бг от Агроминистерството.
Екатерина СТОИЛОВА
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ÁÑÏ ïå÷åëè â òàíäåì ñ ïðåçèäåíòà Ðàäåâ
è ãóáè, êîãàòî âîäè âîéíà ñ íåãî
Íà áåäíà è
ìèçåðñòâàùà
Áúëãàðèÿ
äíåñ å íóæíà
àâòåíòè÷íà
ñîöèàëèñòè÷åñêà
è ëÿâà ïðîãðàìà
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
В днешната ситуация,
заредена със сериозни
политически, инфлационни, енергийни и международни кризи, всеки лявомислещ човек, следва да
се тревожи какъв ще бъде изборният резултат на
Българската социалистическа партия на предсрочните избори на 2 октомври. Защото лявата
партия очевидно тръгва в
грешна посока - вместо
визия и решения на проблемите, още от символичния връх Бузлуджа започна с атаки към президента и продължи със самоубийствена ярост да клейми служебното правителство и неговите министри, преди да са влезли в
кабинетите си.
С тази война срещу президента ръководството на
партията за четвърти път за
година и половина прави
една и съща грешка, която
ще донесе само и единствено тежки политически и
електорални последици. Издигането на Румен Радев като президент и неговата
убедителна мажоритарна
победа бяха факторът на излизането на БСП от електоралното дъно през 2016
г. Той стана първият политик, преодолял ГЕРБ на национални избори от цяло
десетилетие, и победата му
с близо 2 млн. избиратели
доведе до организационна
мобилизация и електорален
прилив за БСП, която спечели почти 950 хил. гласа
през март 2017 г. Издигането на ген. Румен Радев като ново лице за президент
стартира възраждането и
промяната в БСП, неговата
мажоритарна и личностна
победа бе повратна точка
в новата история на левицата, създаде й огромен политически капитал и принадена стойност.
Днес с абсолютна убеденост можем да твърдим, че БСП е силна, когато е в тандем с президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. Защото Йотова е
знаков социалист, депутат, евродепутат, едно от
остриетата и разпознаваемите лица на партията и

Служебният кабинет на Гълъб Донев ще е правителство на мира и социалната отговорност

гарант за ангажимента
към БСП на президентската двойка. И обратното, БСП губи и се топи,
когато се воюва с държавния глава заради личностни амбиции или параноидни фиксации, когато води двулична и негативна
кампания срещу него. Защото президентът на републиката се превърна в
реален обединител на нацията, той е най-популярният български политик,
гарант на Конституцията
и върховенството на за-

През февруари 2021 г.
президентската двойка Радев - Йотова заявиха волята си да се кандидатират
за втори мандат. Това бе логичен и коректен акт към
обществото и останалите
кандидати, защото се случи почти 10 месеца преди
изборите. И ако канонадата от критики и скалъпени
компромати, които избълва
управляващата върхушка на
ГЕРБ и присъдружните им
партии, не учуди никого, то
поведението на БСП и Нинова бе, меко казано, сму-

та двойка? Така не бе използвана принадената стойност на тази подкрепа на
фона на мащабната протестна вълна от лятото на 2020
г., чийто морален лидер бе
президентът Радев. Ако БСП
и държавният глава бяха
възприемани като единен
"фронт" и носители на промяната, социалистите щяха
да имат значително по-висок изборен резултат (ако
не първа, то със сигурност
втора сила вместо ИТН).
БСП нямаше да бъде пришивана към т. нар. статук-

Президентът Радев връчва за трети пореден път мандат на Корнелия Нинова

кона, пазител на нормалността и стабилността в
критични ситуации. Такъв
беше през 2017 г. и през
горещото протестно лято
на 2020-а, такъв е и днес
в кризисните 2021-ва и
2022 година. Човек с ярка и искрена социална
чувствителност, с държавническо и национално
достойнство, с офицерска чест на достоен български генерал, който върна авторитета на президентската институция,
поддържаща неизменно
висок рейтинг и доверие.
Но да си припомним
хронологията на конфликта Нинова - Радев.

щаващо. Беше обявено, че
към момента не било време за президентски избори, а партията ще обсъди
подкрепата си за Радев
след парламентарния вот
през април!? И това след
думите на президента, че
БСП е партията, която има
моралното и политическо
основание да бъде първата, която да даде подкрепата си за него и Йотова.
Тази двойственост и шикалкавене разконцентрираха
кампанията на левицата и
объркаха голяма част от социалистите. На всяко предизборно събиране основният въпрос беше: Защо не
подкрепихме президентска-

во, което допринесе за последващото падане на нейния рейтинг.
След изборите на 4 април социалистите направиха анализ на резултатите и признаха, че грешка №1 е била липсата на
ясна подкрепа за президента и вицепрезидента и
такава единодушно бе дадена от Националния съвет на БСП. Такива бяха
и констатациите на водещи анализатори и социолози за причината за ниския им резултат. И въпреки това само след месецдва от обкръжението на
Нинова отново започнаха да се чуват объркващи

внушения. Оказало се, че
въпросът за подкрепата
не е предпоставен, че той
ще бъде разглеждан от
всички нива в партията и
дори беше направена
кампания, в която накараха структурите да предлагат други кандидатури!?
Публично зазвучаха откровени критики към държавния глава и служебните кабинети, въпреки че
в тях бяха включени много ярки експерти социалисти на национално и регионално ниво.
След изборите на 11 юли
2021 г. и до изборите за президент и парламент през
ноември с. г. част от ръководството на БСП отново
разви активна антипрезидентска реторика в контекста на проекта "Продължаваме промяната", който бе
определен като "пропрезидентски", като "политически инженеринг" и "бракониерски" спрямо левицата. Антипрезидентската реторика
ескалира в навечерието на
изборите и БСП постигна
плачевния резултат от 265
хил. гласа, малко над 10%
и едва 26 депутати. В същото време президентът Радев постигна победа с над
1,5 млн. избиратели. И тогава социолозите бяха категорични, че близо 95% от
електората на БСП е подкрепил президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова на фона на антипрезидентските лозунги и
отказа на Нинова да каже
за кого ще гласува!? С други думи, кампанията антиРадев повлия отрицателно
на нагласите на социалистите и разочарова много
потенциални избиратели на
БСП, които гласуваха за
други партии или се въздържаха от вот.
Около падането на кабинета на ПП и четворната коалиция в ръководството на
БСП отново се възроди
кампанията срещу прези-
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От стр. 5
дента Румен Радев, която
нямаше нито морално, нито фактическо основание.
Аргументите на говорителите бяха, че президентът е
"предал" правителството, че
не го е подкрепил достатъчно, че президентът бил издигнат от БСП, а не проявявал нужната благодарност, че критиките му са в
синхрон с тезите на ГЕРБ!?
Първо, така изложените обвинения бяха в съмнителен синхрон с критиките на ГЕРБ в периода на протестите от 2020
- 2021 г. Всъщност държавният глава от първия
ден на встъпването си на
"Дондуков" 2 последователно изразява своята
гражданска позиция към
кабинета на ГЕРБ и ОП,
така постъпи и с ПП и четворната коалиция. Всъщност критики имаше и към
назначените от него три
служебни правителства и
това е негово конституционно и гражданско право. А провалът на кабинета "Петков" не може да се
обясни с няколко изразени с джентълменски тон
различия с правителството по теми, вълнуващи цялото общество. Репликите на президента бяха към
мудните реформи в съдебната система, крайните външнополитически
позиции, газовата криза,
Северна Македония, изгонването на 70-те руски
дипломати, галопиращата
инфлация и енергийния
хаос...
Формално и публично
БСП е изразявала много
повече различия с коалиционните си партньори по
същите тези - оръжията за
Украйна, Македония, антируските санкции, договора
с "Газпром", гоненето на
дипломатите. Друг е въпросът, че БСП на практика по
никакъв начин не отстоя тези свои червени линии. А
както е казано в Библията: "По делата им ще ги
познаете!".
Второ, държавният глава бе номиниран от БСП
през 2016 г., но постигна
две убедителни мажоритарни победи - през 2016
г. в съотношение на 2 млн.
към 950 хил. гласа спрямо БСП през 2017 г., а
през 2021 г. - 1,5 млн. избиратели спрямо 265 хил.
за БСП.
Затова не е вярно, че
някой конкретен човек, било това дори Корнелия Нинова, е "направил" Радев
президент, защото той е
избор на българския народ! Да, БСП има принос
за неговите победи, но като краен резултат те са
лично негов успех и постижение.
Президентът многократно е изразявал благодарността и лоялността си към
БСП и социалистите чрез
ясни и недвусмислени изявления, като това, че "Лява
България е негово политическо семейство", че е привърженик на левите и социалните идеи, както и с ясни

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Йотова са най-популярните политици в днешна България

и конкретни действия като
връчването на три пъти на
третия мандат за съставяне
на кабинет именно на БСП.
Трето, президентът е
българският политик, който най-ясно е доказал, че
е категоричен противник
на Модела "ГЕРБ". За разлика от него, кабинетът на
ПП и коалицията не предприеха убедителни действия за разграждане на този модел и същностна реформа за ликвидиране на
корупционните практики.
Имаше поток от "антикорупционни" думи и лозунги, но видяхме малко конкретни действия.
При връчването на третия мандат на БСП тонът
срещу президентската институция временно бе смекчен, но в момента, в който
стана ясно, че мандатът ще
бъде върнат, отново се
изостри до крайност. Болните мозъци на скрити и явни съветници родиха нови
"аргументи"... Президентът
бил реваншист, предател,
служебният кабинет бил "Анти-Нинова" и "Анти-БСП"!?
Сякаш тясното ръководство на левицата се кани
предварително да обвини
Радев и Йотова за назряващия изборен провал?
Конституцията повелява, че държавният глава
има правото да избере по
свое усмотрение служебните министри, заместникминистри, областни управители. Служебният кабинет и като конституционна норма, но и като дългогодишна практика е надпартиен и експертен кабинет, в него влизат хора с
партийна биография, но в
качеството им на експерти. Затова не е необходимо поканените служебни
министри да искат разрешение от своите партии за
участие в управлението.
Наред с това тяхното участие носи плюс за съответните партии, тъй като слу-

жебните кабинети по традиция се ползват с висок
обществен рейтинг. Пагубно, неморално и противоуставно ще бъде под знака на антипрезидентската
реторика на тясното ръководство на БСП да се изключват социалисти от
БСП, защото не са получили одобрението на Нинова. Противоуставна,
репресивна и антиевропейска е идеята за разправа срещу членовете на
БСП, които са се съгласили да работят в рамките
на служебния кабинет. С
подобно действие БСП ще
затвори вратите си пред
свои достойни, утвърдени
и доказали през годините
своята лоялност към партията и държавността. БСП
в сегашното си състояние
на четвърта политическа
сила, с намаляващ обществен авторитет и в състояние на тежки вътрешни
разделения няма нито ресурса, нито историческото и морално право за подобна разправа със социалисти.
И в кабинета "Герджиков", и в кабинетите "Янев"
и "Донев" той подбра ярки фигури от БСП, с което
помогна за подобряване
на публичния образ на
партията и утвърждаването на нейната експертиза.
Опитите тези хора да бъдат остракирани и отлъчени от БСП като "предатели" са белег на друго историческо време и ерозират и без това крехкото
единство в партията. Наред с това десетки кадри
на БСП в миналогодишните служебни кабинети бяха моментално отстранени от Нинова и нейните
партньори в управлението, но тогава нямаше подобна истерия и обвинения за чистки и политически репресии. Какво излиза, че социалистите не
са равни, а има правилни

и неправилни! Тези, които
са близки и послушни на
ръководството, и тези, които си позволяват самостоятелно и критично мислене. А имаше времена, в
които БСП се гордееше,
че е най-демократичната
партия, времена на остри
идейни дискусии и интелектуални сблъсъци, но с
мисъл за партията, държавата и тяхното бъдеще. И
тогава тя печелеше избори! Това бяха времена, в
които лидерът не се идентифицираше с цялата партия, не се изключваха и
наказваха инакомислещите, загърбвайки морал и
принципи, погазвайки Устава.
Държавният глава е назначил служебни министри,
свързани и с други партии
от четворната коалиция, но
нито една от тях, освен
БСП, не си позволи подобен тон, изразяващ липса
на политическа култура,
вманиачаване и личностна
фиксация. Дано това да не
цели публичното внушение,
че доскоро управляващи
фактори от БСП са гузни и
предварително търсят индулгенция за свои нелицеприятни действия или отстъпления от "червени линии"
като търговията с оръжия
за Украйна и страха, че могат да станат публични.
За БСП много по-вредно
и опасно е трайното обвързване с проваления проект
"Продължаваме промяната",
дошъл на вълната на голямата надежда и самосвалил
се за едва 7 месеца, защото не се справи с основната си задача да смени корупционния модел ГЕРБ и
обвърза България с пагубни политики: спирането на
газовите доставки, включването на газови посредници,
ястребската русофобска реторика и действия, загърбването на националния интерес по македонския въпрос, законодателния лоби-

зъм на присъдружни адвокатски кантори, роднинските назначения и куп други
скандални действия. Ангажирането на БСП с компрометирани вече политици като
Кирил Петков и Асен Василев допълнително обезличава партията и обърква левия избирател. Превръщането на БСП в управленски и
електорален придатък на
провалената партия ПП и
дясната ДБ е риск за фатална изборна загуба на
БСП. Пагубно ще бъде обвързването с провалената и
отхвърлена от парламента и
обществото програма, съгласувана с десните ПП и ДБ,
с която без допитване до социалистите ръководството
на БСП искаше на всяка цена да запази властта си в
рамките на третия мандат в
47-ото НС.
За БСП е много вредна
и коалицията с дясната "Демократична България" - пряк
политически наследник на
провалените десни управления на Филип Димитров и
Иван Костов. Партия на антикомунистическия реваншизъм, яростната русофобия, а в по-ново време на
защитата на неприемливата за левия електорат джендърска идеология, прикрита зад неясната формулировка "евро-атлантически
ценности", и реалното въвличане на България в конфликта с настояването за въоръжаване на Украйна.
Израз на политическо
лицемерие, страх и тотална загуба на връзка с мнението на редовите социалисти и симпатизанти е пагубната стратегия, която
ръководството на БСП готви да превърне в парламентарна кампания, която
по същество да стане антипрезиденска. Отсега е
ясно, че ще последва шеметен провал не просто
защото опитът ни учи, че
анти кампаниите не са печеливши и това отново ще
раздели левите избиратели, които харесват своя
президент, но и защото ще
даде допълнителна енергия
на други политически формации, които ще изтъкват
своите оригинални политически идеи. А БСП с участието си в четворната коалиция бе превърната в
придатък на десни формации и изгуби донякъде своето лице и идентичност, което в тази предизборна
кампания би имала възможност да върне.
На бедна и мизерстваща България днес е нужна АВТЕНТИЧНА социалистическа и лява програма. Програма с конкретни социални ангажименти, с използване на експертизата на всички социалисти, идейни и организационни течения в партията. И само така лявата
партия на България има
право да поиска доверието и вота на избирателите
и с високо вдигнато чело
да каже: Нашата цел е победа на изборите в името на хората и социалната справедливост!
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Елиас Канети от Русчук
Преди 117 години е
роден носителят на Нобелова награда за литература Елиас Канети. Този
немскоезичен писател,
живее в Лондон, Париж,
Виена, Берлин и Цюрих,
но се ражда в Русе, България.
Докторът по история
Веселина Антонова организира разходка в града по
местата, свързани с живота
на Канети.
Русе, ул."Гурко", № 13.
Тук е началото на историческата разходка по
местата, свързани с Елиас
Канети. Родната къща на
единствения нобелист, с
когото се свързва България. Къщата, за жалост,
сега е почти недостъпна
заради бурени, но това е
следствие на десетилетно
съдебно дело. То преди
дни приключи и един
русенски адвокат ще носи

срама на опетненото
реноме.
Родната къща на Канети, където малкият Елиас
се ражда на 25 юли 1905
г., е домът и на старшия
Канети - авторитарен и
строг търговец. Родителите
на Елиас са Жак Канети и
Матилда Ардити, които
имат общо три деца:
"Дядо Канети и дядо
Ардити са против този
брак и винаги дядо Ардити
се отнася с леко пренебрежение към парвенюто
Канети. Но младите побеждават и с помощта на
комшии и приятели сключват брак през 1904 година",
разказа Антонова. На не
повече от 50 метра, на
ул."Самуил", е къщата на
семейство Ардити. Първите
сведения за фамилията са
от 13 - 14-и век - три
поколения Ардити са
лекари и астрономи към

Испанския кралски двор.
"Това е еврейският
квартал. Първите поселения от евреи в Русе са от
края на 18-и век. (...) През
войната 1806 - 1812 г.,
Руско-турската война,
градът е опожарен и
българските и еврейски
семейства напускат Русе,
но веднага след войната
голяма част от тях се
връщат и тогава вече
започва бързото разрастване на еврейската махала, с активен обществен
живот в нея", обясни
докторът по история
Веселина Антонова.
След около стотина
крачки - на ул."Рила" 17, е
къщата на фамилия Афталион, почти в съседство е
домът на Розанис, а на
"Добруджа" е имотът на
леля Белина. Какви са
връзките на нобелиста
Канети с тези места на

памет, може да чуете от
Веселина Антонова по
време на обиколката, която
продължава през площад
"Елиас Канети" и естествено, финалът е пред търговския дом на фамилията на
ул."Славянска", почти до
Дунава. Разказът продължава за търговската част,
пълна със зърно, с колониални стоки, със сечива, с
шоколад, от който никога
не давали на малкия Елиас.

Всичко това води логично до обяснението защо
при връчването на Нобеловата награда на въпрос на
организаторите като какъв
писател да го представят австрийски, английски,
швейцарски, накрая изписват името му така - "Елиас
Канети от Русчук": "Той е
един човек на света, на
Европа. И може би така е
решил - да бъде Елиас
Канети от Русчук".

В Тутракан приключи фестивала
„Огненият Дунав“
В Тутракан приключи десетото юбилейно
издание на фестивала
"Огненият Дунав". Това е едно от най-големите летни събития в
българската част на реката, по време на което се състоят най-разнообразни културни и
спортни прояви. Провежда се под егидата на
община Тутракан. Тази
година кулминацията
бе концертът на Джо-

ни Джоели и Б.Т.Р.,
последван от светлинно, огнено-лазерно шоу
над реката.
"Фестивалът включва всякакъв вид музика: класическа, народна, поп и рок. Няма как
една малка община като Тутракан да си го
позволи, ако ги няма
хората с големи сърца",
каза кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов.

В програмата за финалната вечер бяха
включени много спортно-развлекателни игри, символично преплуване на река Дунав,
воден слалом, състезание по кану-каяк, състезание за улов на риба, атрактивно състезание по греда над водата, конкурси за найвкусно приготвени рибена чорба и рибено
барбекю.

24 живописни творби на морска тематика събира галерия „Контраст“
Изложба с 24 живописни произведения от фонда
на "Лоранъ" е представена
в галерия "Контраст". Експозицията "Брегът и морето II" може да се види до
15 септември.
Подборът е продължение
на едноименната изложба
от 2018 г. Показани са новопостъпили произведения
с морска тематика. Сред авторите в експозицията са:
Христо Каварналиев, Александър Мутафов, Карл Йорданов, Стефан Баджов, Никола Танев, Данаил Дечев,
Васил Бараков, Иван Табаков, Милен Сакъзов, Георги Баев, Михалис Гарудис,
Любо Иванов, Сергей Пет-

пи Тачев. Неговата творба
показва пристанище, кей, с
наивистично предадени
обекти и фигури в композиция, развита в средния
план на картината.
"Работата на мариниста Александър Мутафов няма определен сюжет, но
притежава поетично състояние. Спира вниманието с
умелото постигане на светлинното движение, когато
слънчевите лъчи, преминават през облаците и се спускат към пясъчния бряг. Това създава ефект, при който, минавайки през запрашения кристален въздух,
светлинната ивица отразява пясъчната тоналност".

ров, Николай Ников - Ничето, Тодор Добруджански.
Пейзаж от Созопол в голям формат на Карл Йорданов е сред изложените
произведения. Той е от 40те години и е изграден на
принципа на акварела, но
с маслени бои. Заливът и
обектите са фино моделирани с прозрачна светлосенъчна градация, която
напомня акварел. Под тънко положената боя прозира моливната рисунка.
"Кей в Кавала" на Стефан Баджов от 1941 г. също е тук. Авторът е един
от основоположниците на
специалност "Декорация" в
НХА, наравно с Харалам-

„Убиването на времето“ с телефон е вредно за мозъка
В обществен транспорт
е по-добре да оставите
мобилния си телефон и да
се потопите в мислите си
без страх, за да спасите
мозъка си. Това твърди
ново проучване на експерти от университета в
Киото, публикувано в
научното списание Journal
of Experimental Psychology:
General.
Хората имат уникална
способност да се потапят
в мислите си, но както
показва новото проучване,

те изобщо не го оценяват.
Не разбират колко важно,
а и приятно е просто
да мислиш, да мечтаеш,
да фантазираш. Мнозина,
попадайки в ситуация
на изчакване и принудително бездействие, предпочитат да се "заровят" в
телефона, друго електронно устройство или по
някакъв начин да се
разсеят, вместо да се
затворят в себе си",
казва Ая Хатано от университета в Киото, водещ

автор на изследването.
Хатано и нейните
колеги провеждат серия от
експерименти, включващи
259 доброволци. Тези
резултати са особено
важни в днешния свят,
когато всички сме претоварени с информация, разсеяни по всяко време, каза
Ку Мураяма, съавтор на
Хатано. Едно потапяне в
себе си намира смисъл и
цел в живота. Иначе
мозъкът ни се "учи" да
мързелува.
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Домашните котки са чуждоземен
инвазивен вид
Полски научен институт
класифицира домашните
котки като "инвазивен
чуждоземен вид" заради
щетите, които причиняват
на птици и други диви
животни, предаде Асошиейтед прес.
Притежатели на домашните любимци реагираха
емоционално на това
решение и поискаха обяснение. Войчех Соларш, биолог
от държавната Полска
академия на науките (ПАН),
се оказа неподготвен за
обществен отговор, когато
въвежда Felis catus, научното
наименование на обикновената домашна котка, в
национална база данни,

Критериите за включване на домашния любимец
сред чуждоземните инвазивни видове "са изпълнени на 100 процента от
котката", обяснява биологът.
Дорота Шуминска,
автор на книгата "Щастливата котка", посочи
други причини за намаляването на биоразнообразието, включително замърсяването на околната
среда и фасадите на
градските сгради, които
могат да убият птици по
време на полет. "Попитайте дали човекът е в списъка на неинвазивните
чуждоземни видове", заяви
тя, твърдейки, че на
котките несправедливо се
приписва прекалено
голяма вина.

управлявана от Института
за защита на природата,
част от ПАН.
Тя съдържа 1786 други
вида, включени без възражения, обясни Соларш
пред Асошиейтед прес.
Инвазивен чуждоземен вид
№ 1787 обаче е толкова
обичано същество, че често
му се отдава почит в
полски гробища, запазени
за котки и кучета.
Соларш се позовава на
научно твърдение, че
домашните котки имат
вредно въздействие върху
биоразнообразието заради
броя на птиците и бозайниците, които ловуват и
убиват.

Ед Йънг издаде книга, в която говорят животните
Човекът е малък на
фона на онова, което се
разиграва покрай нас в
света. И така може да се
обобщи An Immense World,
една от най-очакваните
нехудожествени книги това
лято. Неин автор е носителят на "Пулицър" Ед Йънг,
който отдавна съчетава
науката и писането.
Ед Йънг натрупа популярност и покрай реалистичните си коментари и
анализи, свързани с
Ковид. Именно това му
донесе и престижния
"Пулицър" в областта на

журналистиката.
Публицистът се отличава
с жив и завладяващ стил,

който е наричан "бъдещето
на научната журналистика".
Образованието му е в

областта на биохимията.
Публикува както в сериозни
научни списания, така и в
популярни медии. Дълго
време поддържа и блог за
наука, в който споделя
факти и открития.
Сега 40-годишният
Йънг привлече вниманието
с необичайния си проект,
наречен An Immense World.
По страниците на книгата
писателят се посвещава
на… чувствителността на
животните.
Ед Йънг запознава
читателите си с бръмбар,
който привлича огън, и

костенурка, която може да
следи магнитното поле на
Земята. Рибите в една река
общуват помежду си с
електрически сигнали, а
грубата наглед кожа на
крокодила е всъщност
чувствителна като връхчетата на пръстите на човека. Журналистът и учен
обяснява какво виждат
пчелите, когато избират
растение, на което да
кацнат, как възприемат
песните си птиците и какви
сетива се активират в
домашния ви любимец,
когато се озове на улицата.

Аладжа манастир се споменава Атон - духовно средоточие
за първи път през 1832 г.
на православния свят
В активния сезон
стотици туристи посещават на ден най-голямата средновековна
скална обител по Черноморието Аладжа манастир. Той възниква
около 11-12-и век, когато там започва заселването на аскетите монаси. Пещерите му обаче са обитавани още
през ранновизантийската епоха и оттогава
датират първите археологически материали.
През годините на Вто-

рата българска държава под влияние на исихасткото движение скалната обител достигнала
своя най-голям разцвет.
Ортодоксалното му
име е "Света Троица".
Името "аладжа" е от
персийски или арабски
произход и означава
"пъстър, шарен". В близост до средновековния
манастир са открити
останки от трикорабна
църква от V - VI век.
Манастирът е изоставен в края на XV и на-

чалото на XVI век. За
пръв път името на манастира е споменато в
книгата "Писма от
България" през 1832 г.
на руския писател Виктор Тепляков.
Първите системни
проучвания са проведени в края на XIX век
от братята Херман и
Карел Шкорпил. През
1912 г. е обявен за "народна старина", а през
1957 г. - за "паметник
на културата от национално значение".

Византийската империя може и да свършва с падането на
Константинопол през
1453 г., но кажете това
на монасите в Атон. На
жени не е позволено да
стъпват в тази полуавтономна от ХІ век монашеска държава с големина 225 кв. км, но
имаща 40-те манастира, приютили 40 хиляди монаси.
Днес има двайсет
манастира. Повечето от
тях наподобяват укре-

пени замъци отвън, което ни напомня, че монасите някога са отблъсквали пирати, християнски кръстоносци и
османски турци. Днешното население от около 2000 братя продължава една непрекъсната 1000-годишна традиция на учение и литургия. Безценни творби
на изкуството и ръкописи са се натрупали
през годините, а свещеният безпорядък от реликви и икони може да

бъде видян от посетители, участващи в утринните и следобедни
молитви.
Не може да се стигне по земя до Атон, една силно гориста област с изобилен дивеч.
Неограничен брой
гръцки мъже могат да
посещават Атон, но само десет чужденци на
ден могат да влизат на
територията, прекарвайки не повече от една нощ в даден манастир.
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Андрей Тарковски визионерът и
уловеното време
Големият руски режисьор Тарковски е създал
само 7 филма, но те
оставят трайна следа.
"За мен той е господ",
казва Ларс фон Триер за
режисьора Андрей Тарковски. В интервю за лондонското сп. Time Out
Фон Триер твърди, че е
гледал филма "Огледало"
("Зеркало") на Тарковски
(1975 г.) 20 пъти. Четири
филма на Тарковски бяха
включени в списъка на
Би Би Си на 100-те найвелики чуждоезични филма.
Красотата и философската тишина на работата
на Тарковски продължават
да вдъхновяват известни
творци като Фон Триер и
Андрей Звягинцев, както
и новото поколение кино
майстори.
Тарковски е един от
най-големите визионери в
света на най-известни и

влиятелни режисьори,
когато на 54 години го
застига трагична кончина.
Всичките му филми са
метафизично и духовно
изследване на човечеството
и всеки е признат в световен мащаб като художествен шедьовър.
"Иваново детство"
(1962). Това е първият
игрален филм на Тарковски. Дванадесетгодишният
Иван, останал сирак след
нахлуването на хитлеристките войски, става разузнавач за съветската
армия. Той рискува живота си, като се промъква
между блатистите фронтови линии.
Филмът донася на
Тарковски признание на
Запад, след като печели
наградата "Златен лъв" на
филмовия фестивал във
Венеция.
"Андрей Рубльов" (1966).
Следващият му филм е

пример как неговата техника
напредва. Филмът, който
има отделни епизоди,
показва осем момента от
живота на Андрей Рубльов руски художник от XV век.
Лентата е възприета от
мнозина като алегория за
тежкото положение на
твореца.
"Соларис" (1972).
Тарковски печели повече
похвали, след като прави
екранизирана адаптация
на научнофантастичния
роман "Соларис" от
полския писател Станис-

Арън Пол ще влезе в новия филм
„Умирай трудно“
"Умирай трудно" добиваше все по-голяма
популярност през годините, като Брус Уилис
периодично се завръщаше в ролята на
Джон Маклейн.
Наскоро обаче бе
съобщена сърцераздирателна новина, че Уилис има мозъчно заболяване, наречено афазия.
Състоянието причинява на пострадалия
трудности с разбирането и речта, наред с други симптоми. Това доведе до оттеглянето на
Уилис от актьорската
професия.
Сега, благодарение

на надеждни и доказани източници, Giant
Freakin Robot съобщава, че Арън Пол ще
влезе в новия филм
"Умирай трудно" в ролята на младия Джон
Маклейн.
Той е впечатляващ
в ролята на Джеси
Пинкман в Breaking
Bad и е със страхотно
изпълнение като Кейлъб Никълс в Westworld.
Участвал е и в екшън
филми като Triple 9 и
Need for Speed, пише
още БГНЕС.
Продължение на
"Умирай трудно" не е
имало от 2013 г. Новият филм ще разказва

предисторията на първата част на сагата,
разкривайки къде точно е бил Маклейн, преди да се изкачи на Накатоми Плаза.
standartnews.com

лав Лем. Тази история е за
учен, изпратен да разследва мистериозни събития на
космическа станция, обикаляща планетата Соларис.
При пристигането си
намира съпругата си, която
е починала, жива на
станцията и се опитва да я
убие, но както се случва в
тази напрегната научнофантастична класика, тя
непрекъснато се връща.
"Огледало" (1975).
"Огледало" е може би
най-важният филм в
канона на Тарковски и

толкова близо до поезията,
колкото киното позволява.
Откъслечните спомени на
умиращия поет Алексей
създават този обсебващ
автобиографичен блян,
който се преплита със
стихотворенията на бащата
на Тарковски, Арсений уважаван стихоплетец от
съветската епоха. Калейдоскопният подход на
филма не предлага последователен разказ, а комбинира случки, мечти и
спомени с кадри от новините.

Валя Гянинска от Австралия пее на една
сцена с Горан Брегович
Българката Валя Гянинска живее
в Австралия със семейството си от
2004 г. "Смятам, че фактът, че кацнах там на рождения си ден, е знак
за добър късмет", споделя тя. Емигрира от Атина в Австралия, след като прекарва повече от десетилетие в
Гърция. Докато живее в София, е
член на най-стария български хор "Гоце Делчев".
От самото начало на пребиваването й в Сидни започва да търси
хор, където да пее българска народна музика. Така среща австралийския хор "Мартеница". Като негов
член в продължение на пет години
участва в множество изпълнения, като връхната точка е участието на хора като поддържаща група на концерта на известния сръбски музикант
- Горан Брегович в Операта в Сидни през 2008 г. В момента живее в

Мелбърн и е силно въодушевена, защото рожденият й ден отново съвпада със символичен празник, който този път е Денят на Мелбърн,
честван на 30 август.

„Богините на Холивуд“ и измамното щастие
Ще се възхитим на тези жени за силната
воля, смелостта и как са успели да преодолеят
ужасни препятствия в живота си и да продължат напред. Става дума за изданието на "Ентусиаст" със заглавие "Богините на Холивуд" с
автор Кристина Морато.
Тя е испанска журналистка. Пътувала е по
целия свят като репортер. Дълги години редува
пътуванията с работата си като режисьор на телевизионни предавания, сътрудничи и в радиото. Интересът й да извади от забвение големите
пътешественички и изследователки на историята води раждането на "Безстрашни пътешественички и авантюристки", "Кралиците на Африка", "Дамите на Изтока" и "Пленница в Арабския полуостров", които се радват на голям читателски успех.
Автор е и на "Прокълнатите кралици" за Сиси, Мария-Антоанета, Кристина Шведска, Евге-

ния де Монтихо, кралица Виктория, Александра Романова. Основател е и настоящ
вицепрезидент на Испанското географско
дружество, член е и на
Кралското географско
дружество в Лондон. В
"Богините на Холивуд"
Морато разказва за житейските пътища, блясъка на славата и стремеж към щастие на неукротимата Ава Гарднър, секс символь Рита Хейуърт, елегантната Грейс Кели и дивата
Елизабет Тейлър.
Във всичките си книги Морато разказва ув-

лекателно за живота на впечатляващи дами.
Женската сила не е клише. Тя е много важна в
театъра, музиката, модата.
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Брус Уилис танцува с дъщеря си в клип
Съпругата на актьора от
"Умирай трудно" Ема
Хеминг Уилис се включи в
Инстаграм и сподели
очарователно видео на
най-голямата си дъщеря
Мейбъл, която танцува с
баща си.
На фона на песента на
Lizzo "About Damn Time" се
вижда как 10-годишното
момиченце танцува, докато
67-годишният Уилис се
опитва да копира движенията. По-рано тази година
семейството на екшън

звездата обяви в социалните мрежи, че той е диагностициран с афазия и ще се
оттегли от десетилетната си
кариера. Афазията е медицинско състояние, което
може да повлияе на способността на човек да говори,
пише и разбира езика както
устен, така и писмен.
Роднините му обясниха,
че състоянието "влияе на
когнитивните му способности", и се разкрива, че
"това е наистина труден
момент за всички тях".

Руши Видинлиев
превзема Летния
театър в Бургас
Видинлиев ще пее
в Летния театър на
Бургас. Събитието е
на 4 август, а специален гост е Мила
Роберт, дъщерята на
Ваня Щерева.
Поп звездата
подготвя програма с
най-доброто и найновото от своята
кариера. Ще звучат
"Всичко се връща",
"Ритъмът на моето
сърце" (Il Ritmo Del
Mio Cuore), "Хотел
две звезди", редом с

най-новите песни
"Мексико" и "Черна
котка".
На сцената до
Руши ще бъдат Васил
Вутев - барабани, Иво
Чалъков - китари,
Денис Попстоев синтезатор и програминг, и Катя Кръстева - беквокали. Специалният гост Мила
Роберт в деня на
събитието издава нов
кратък албум Gap
Summer, който е на
английски език.

Нов прочит на историята
Брад Пит купи дом в
Калифорния за 40 млн. на принцеса Даяна
25 години след преждевременната смърт на
принцеса Даяна, нов
документален филм
разглежда нейния живот в очите на обществеността, използвайки
архивни аудио и видеозаписи, пише People.
HBO пусна трейлър
на режисирания от Ед
Пъркинс документален
филм The Princess, чиято премиера ще бъде
на 13 август. Филмът
изследва сложните отношения на принцеса
Даяна с медиите, от
ранните дни на нейния
романс с принц Чарлз
до тяхната раздяла и
за това как в крайна
Брад Пит е купил
нов дом на брега на морето на стойност 40
млн. долара. Това съобщава "Дейли Мейл".
Новото имение на актьора, построено през
1918 г., се намира на
скалата на Кармел
Хайлендс в Калифорния и има богата история: проектирано е от
емблематичния архитект на XX век Чарлз
Съмър Грийн. В тази
къща е живял извест-

ният американски писател Даниел Джеймс.
От 1999 г. насам къщата е собственост на
Searock - компания,
свързана с бизнесмена
Джоузеф Ричи, който
почина.
Къщата е изградена
от гранит, има сводести прозорци и покрив
от керемиди в средиземноморски стил. Както
отбелязва изданието,
Пит е голям почитател
на такива къщи.

През май имението
в Ню Йорк, в което
Брад Пит и Анджелина Джоли са живели по
време на брака си, бе
обявено за продажба.
Името на купувача не
е известно, а имотът е
продаден за 13,6 млн.
долара. Брад Пит е подарил на бившата си
съпруга Дженифър
Анистън имението в
Бевърли Хилс, където
са живели заедно, за
50-годишнината им.

сметка лудостта на папараците допринесе за
трагичната й смърт
през 1997 г., на 36 години.
Силно емоционален,
The Princess е интуитивно потапяне в живота
на Даяна под постоянния и често натрапчив
блясък на медийните
прожектори", според
HBO. "Филмът се развива така, сякаш е в
настоящето, позволявайки на зрителите да
изпитат огромното
обожание, но също така и интензивното наблюдение на всяко движение на Даяна и постоянната оценка, на ко-

ято е подлагана. Чрез
архивни материали
филмът също така е отражение на обществото тогава", казват авторите.
Трейлърът започва с
годежа и последвалото
интервю на принцеса
Даяна и принц Чарлз,
когато бяха попитани
за първите си впечатления един от друг.
"Спомням си, че си
помислих колко весела,
забавна и привлекателна беше тя тогава - на
16 години. Не знам какво си помисли тя за
мен", усмихва се
Чарлз. "Доста невероятно", отговаря Даяна.
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Мед и канела за по-силно
Китайски
сърце и имунитет
традиционни
рецепти
и съвети
за здраве
Медът и канелата са
познати като лечебно
средство на много
култури от незапомнени времена. За меда се
споменава в древни
римски, гръцки, египетски и ведически писания, а канелата се
използва в традиционните медицини на
Китай и Индия повече
от 2000 години.

Медът
82% от теглото на меда е
захар, от които около 40%
фруктоза. Той е богат на
витамини, минерали,
аминокиселини както и
множество антиоксиданти.
Освен това има антибактериални и противогъбични
свойства, помага за зарастването на рани, предотвратява инфекциите, зарежда с
енергия, подобрява здравето
на скалпа, облекчава стомашните проблеми. Твърди
се, че колкото е по-тъмен
медът, толкова повече
антиоксиданти съдържа.

Канелата
Канелата е мощна
подправка с отлични
лечебни свойства. Според
едно проучване на хонконгски учени тя се нарежда на
първо място сред 26-те найпопулярни билки с антиоксиданти. Канелата съдържа
също фенолни съединения
и флавоноиди, на които се
дължат противовъзпалителните й свойства. Съвременните проучвания показват,
че тя помага в лечението
на метеоризъм, менструал-

ни спазми, диария и
разстроен стомах. Твърди
се, че цейлонската канела е
с по-малко съдържание на
съединението кумарин, за
което е установено, че в
определени случаи причинява чернодробна токсичност. Затова според учените
тя е по-безопасна в големи
дози за разлика от канела
касия. Как да различим
двата вида? Цейлонската
канела е по-светла на цвят,
с по-лек вкус и аромат.
Касията е по-тъмна, има
повече влакнести слоеве и
по силен аромат. Какво се
случва когато се съберат
медът и канелата?
1. Намаляват риска
от сърдечносъдови
заболявания
Смесете равни части
мед и канела на прах и ги
добавете към закуската.
Тази комбинация е една от
най-добрите грижи за
сърцето, заради съдържанието на различни полифеноли в меда и на антиоксидантни съединения в
канелата. Проучване на
ирански учени показало, че
медът помага за нормализирането на сърдечния

ритъм. А американски
изследователи установили,
че редовното използване
на канелата като подправка
намалява вредното влияние на мазната храна и по
този начин предпазва от
сърдечни заболявания.
2. Подсилват
имунитета
Добавете щипка канела
на прах към чаша хладка
вода с мед. Пийте сутрин,
особено през студения
сезон. Тази смес ще помогне и за изчистването на
синусите. Известно е, че
медът стимулира производството на антитела, които
могат да подобрят имунния
отговор. Той е полезен и в
лечението на кашлица и
настинки, които е вероятно
да са следствие от понижен
имунитет. Канелата съдържа съединението канелен
малдехид, чиято умерена
консумация повишава
имунитета и предпазва от
различни заболявания.
3. Лекуват
кожни инфекции
Смесете канела и мед в
съотношение 1:3 и използвайте като маска за лице,
която изчиства порите.

Децата са великият ни учител
Децата са ни дадени,
за да ни направят подобри личности. Мислим
си, че ние възпитаваме
тях, но всъщност и те
възпитават нас. Учат ни
да бъдем по-търпеливи, да
забавим темпото, да
видим детайлите и да
оценим дребните неща,
които всъщност са големи.
Децата ни водят по
пътя към промяната.
Промяната към добро. Не
бива да се съсредоточаваме върху лошото поведение на децата си. То не
може да бъде извинение
за липсата на отношение

и внимание от страна на
родителите.
Ако родителите не
могат да се справят с
децата си, вината не е у
малките, а вътре в съзнанието на възрастните,
които понякога непременно искат да моделират
децата си според своите
разбирания за правилно и
грешно. Няма как да учим
на добро, на емоционална
стабилност децата си, ако
самите ние не сме такива.
Затова трябва да искаме
да разбираме, да учим, да
се променяме. Когато ние
се променяме, променят
се и децата ни.

Комбинацията от мед и
канела лекува кожни
инфекции като гъбички,
пърхот, себорея, псориазис,
акне и др. Медът се бори с
микробите и отстранява
мръсотията по кожата,
докато канелата улеснява
биосинтезата на колаген.
4. Облекчават
възпаленията
и артрита
Смесете равни части
канела на прах и мед и
нанесете на засегнатите
места. Може да добавите и
малко ябълков оцет за подобър резултат. Тази смес
съдържа множество антиоксиданти и флавоноиди,
които помагат в лечението
на възпаления и облекчават артрита.
5. Помагат
в лечението
на инфекции
на пикочния мехур
Добавете 2 ч.л. канела и
1 ч.л. мед в чаша топла
вода. Консумирайте веднъж
на ден. Това ще помогне за
облекчаването на инфекцията. Ако тя е твърде тежка,
заменете водата със сок от
червени боровинки. Медът
помага в лечението на

инфекции на пикочните
пътища заради антибактериалните си свойства, а
канелата потиска развитието на бактерии.
6. Помагат при лошо
храносмилане и стомашни
проблеми
Добавете щипка канела
към 2 с.л. мед. Приемайте
тази смес преди хранене.
Медът се използва за
облекчаването на лошото
храносмилане и други
проблеми на стомашночревния тракт от векове.
Той помага и в секрецията
на храносмилателните
сокове. Според проучванията канелата има свойството да намалява киселините
и стомашните спазми. Тя
облекчава и причинените
от болезнена менструация
стомашни спазми.
7. Помагат в борбата
с излишните
килограми
Сварете 1 чаша филтрирана вода. Сложете 1 с.л.
канела в купа и излейте
водата върху нея. Оставете
я да се запари 15 минути.
След като течността се
охлади, добавете 1 с.л. мед.
Пийте тази смес два пъти
ден - сутрин и вечер на
гладно. Ако се опитвате да
отслабнете, добавете тази
напитка към упражненията
и промяната на хранителните навици. Според
проучване на учени от Сан
Диего медът се бори с
натрупаните мазнини, а
канелата потиска апетита.
8. Заздравяват косата
Добавете равни части
мед и канела в топъл
зехтин. Нанесете на скалпа
и масажирайте. Оставете 15
минути и измийте с шампоан. Проучванията показват, че суровият мед облекчава пърхота и косопада.
Макар и да няма конкретни
доказателства, предполага
се, че и канелата също
заздравява косъма.
От Радио "Китай"
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Снимки Интернет

Íàêðàòêî

Мостове са разрушени,
а реки излязоха от коритата
си, след като проливни
дъждове се изляха над
Северна Япония и
бе отправен призив
200 000 жители да се
евакуират заради опасни
наводнения. Тв кадри
показаха кални маси
с прекършени дървета,
които се свличат от
планински склон към
жилищен район
заради рекордните
за някои райони порои.
Двама души са
безследно изчезнали.
Властите предупредиха
за увеличен риск
от свлачища.

С мнозинство

„Àìíåñòè èíòåðíåøúíúë“: Óêðàèíñêàòà
àðìèÿ èçïîëçâà ó÷èëèùà è áîëíèöè çà áàçè
Óêðàèíñêèòå ñèëè ñà íàíàñÿëè óäàðè
îò íàñåëåíè ìåñòà è ñà ñå íàìèðàëè
â æèëèùíè ñãðàäè â 19 ãðàäà è ñåëà
От стр. 1
Докладът, публикуван
на сайта на "Амнести
интернешънъл", стига до
тези заключения след
наблюдение на ситуацията
от април до юли. Експертите са проучили руските
удари в Харковска и
Николаевска област и в
Донбас и са "открили
доказателства, че украинските сили са нанасяли
удари от населени места и
са се намирали в жилищни сгради в
19 града и села", се казва
в документа. Въпреки това
"имало е реални алтернативи, които не биха представлявали заплаха за
цивилното население, като
например военни бази или
гъсти гори в близост, или
други структури, разположени по-далеч от жилищни
райони".
Активистите за правата
на човека не са установили украински военни,
разположени в цивилни
сгради, да молят или да
помагат на цивилни граждани да се евакуират от
близките сгради, се казва
в доклада на "Амнести".
Въпреки това се прави

уговорката, че далеч не
всички руски удари по
граждански обекти са
имали военна цел, а често
руснаците са нанасяли
удари по места, където не
е имало военен персонал.
Същевременно според
актуалната сводка на
Генералния щаб на ВСУ
има опити на Руската
федерация да започне
настъпление в посока
Байрак - Гусаровка (южно
от Балаклея, Харковска
област). Имало е опити за
настъпление по линията
Долгенкое - Богородично
и Яремивка - Долина на
север от Славянск. Опитите за настъпление край
Бахмут са били отблъснати, с изключение на това
край Новолуганское,
където боевете продължават. Сраженията се водят
край Мариинка. Украинският президентски съветник Алексей Арестович
заяви вчера, че руската
армия е напреднала към
това селище западно от
Донецк. Междувременно
кметът на Чугуев Галина
Минаева призова жителите да ограничат движението си по улиците и да
останат по-близо до

Нови случаи

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, който е приятел на руския
президент Владимир Путин, заяви, че споразумението между Москва и
Киев за деблокиране на украинския износ на зърно може да предложи
път към евентуално прекратяване на огъня в петмесечния конфликт.
"Добрата новина е, че Кремъл иска решение чрез преговори", каза в
сряда Шрьодер пред сп. "Щерн" и телевизионните оператори RTL/ntv,
добавяйки, че се е срещнал с Путин в Москва миналата седмица.

укритията през следващите няколко дни. Напоследък Чугуев, който се
намира близо до Харков,
е подложен на силен
обстрел.
Украинският президент
Володимир Зеленски
заяви, че би искал да
проведе пряк разговор
със Си Дзинпин относно
руската агресия в Украйна. В интервю за китайския вестник South China
Morning Post той заяви, че
Украйна "не е водила
никакви разговори с
Китай" от началото на
руската специална опера-

ция, но смята, че това "би
било полезно".
Зеленски определи
снощи като "отвратително"
поведението на бившия
германски канцлер Герхард Шрьодер, който
заяви, че Русия иска
"договорено в преговори
решение" на войната.
Шрьодер, който е в приятелски отношения с Владимир Путин, каза, че се
е срещнал с руския президент миналата седмица,
и допълни, че има възможност дори бавно да се
стигне до спиране на
огъня. ç

Ïðàâîñëàâíàòà öúðêâà â Êèïúð èíâåñòèðà âúâ ôîòîâîëòàè÷íè ïàðêîâå
Кипърската православна църква
става производител на електроенергия. В партньорство с държавната
електроенергийна компания на Кипър тя инвестира и ще осъществи
най-големия фотоволтаичен проект в
страната на стойност 70 млн. евро,
предаде БНР. Съвместното предприятие, в което акционери са Светата
архиепископия на Кипър и кипърската електроенергийна компания
(ЕАС), получи одобрение за изграждането на 10 фотоволтаични парка.

от 95 гласа "за" срещу един
"против" американският
Сенат одобри резолюция,
ратифицираща протоколите
за присъединяване на
Финландия и Швеция към
НАТО. В сряда протоколите
за присъединяване на двете
скандинавски страни към
НАТО бяха ратифицирани от
парламентите на Франция и
Италия. Заедно със САЩ
държавите, ратифицирали
бъдещото членство на
Финландия и Швеция в
Алианса, стават 23 от общо
30. За да влязат в сила
протоколите за присъединяване, те трябва да бъдат
ратифицирани от всички
страни, членуващи в пакта.
Турция, която блокира
влизането на двете страни
в НАТО от май, подписа с
тях през юни меморандум
за разбирателство, обвързвайки членството с борбата
им срещу кюрдските
движения и поддръжниците
им на тяхна територия. В
края на юли обаче турският
президент Реджеп Ердоган
отново заплаши да блокира
процеса, обвинявайки
Швеция, че не е "поела
своя дял" от борбата срещу
тероризма. и наводнения.

Те са допълнителни към лицензираните по-рано 4 соларни парка.
С издадените разрешения целият
проект на Църквата и държавната
компания включва създаването на 14
парка за производство на слънчева
енергия с обща мощност от 84 мегавата, в които ще бъдат инвестирани
около 70 млн. евро. Новите 10 соларни съоръжения ще заемат близо
2000 дка в планински район близо
до столицата Никозия. Очаква се
строителните работи да започнат до-

година и да продължат до средата
на 2025 г.
Заявленията за монтиране на фотоволтаични инсталации за жилищата са се удвоили в сравнение с миналата година и достигат по около
1000 на месец, съобщиха от Кипърската асоциация на предприятията за
възобновяема енергия. Огромният интерес е заради енергийната криза и
особено в резултат на обявените от
правителството програми за субсидиране на соларни системи. ç

на западнонилска треска са
установени в Гърция.
Засегнатите райони са
Солун, Халкидики и Лариса.
Само за седмица случаите
на заразени се увеличиха
от 13 на 25. Властите
реагират незабавно, като в
районите, където има
заразени, се извършва
пръскане срещу комарите.
9 от пациентите са в тежко
състояние в болница, но
без опасност за живота.
Здравните власти не
очакват западнонилската
треска да се превърне в
епидемия в Гърция.

Парламентът
на Италия одобри закона за
конкуренцията и пазара по
програмата за възстановяване от пандемията. Приетият закон, се отнася за
подобряване конкуренцията
при концесиите на пристанищата, на дистрибуторските мрежи за газ, намаляване на разходите за
изграждане на ултрашироколентовите интернет
мрежи, провеждането на
търгове за хидроелектрически концесии, за зарядните
колонки за електромобилите и др. В градския транспорт, се предвижда съкращаване на Националния
транспортен фонд за
местните власти възложили
услугите без обществени
поръчки или чрез опорочени търгове. От проектозакона отпадна параграфа за
такситата - въпрос, който
ще се обсъжда от новото
правителство. Негова ще е
задачата, да реализира
прилагането на закона, а
предсрочните парламентарни избори са на 25-ти
септември.
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Ãðèøî ñ òðóäíà ïîáåäà íàä
ôðàíöóçèí âúâ Âàøèíãòîí
Българският тенисист
преодоля Адриан Манарино
в първия си мач от
"Уимбълдън" в края на юни и
се класира за 1/8-финалите

Новият екип на Григор Димитров впечатли феновете му

Най-добрият български
тенисист Григор Димитров
надви трудно французина
Адриан Манарино с 6:1, 3:6,
7:5 за малко над 2 часа
игра във втория кръг на
турнира от сериите АТП 500
във Вашингтон и се класира за 1/8-финалите. 31годишният хасковлия, който
е поставен под номер 5 в
схемата, почиваше в първия кръг и не бе играл от
"Уимбълдън" насам.

Гришо спечели за четвърти път срещу Манарино
и ще срещне на 1/8финалите американеца
Себастиан Корда, който
елиминира аржентинеца
Себастиан Баес след 6:1,
6:4.
Григор Димитров само
два пъти в кариерата си е
постигал повече от една
победа в едно издание на
турнира във Вашингтон, а
най-доброто му постиже-

ние е четвъртфинал през
2013 година. Поставен
под номер 1 на турнира е
руснакът Андрей Рубльов,
а в долната половина на
схемата, където е и Димитров, лидер е полякът
Хуберт Хуркач.
Феновете на тениса
останаха впечатлени от
новия екип на Григор
Димитров, с който той ще
играе по време на американското турне, започнало
за него от турнира на
твърда настилка във
Вашингтон. Най-добрият
български тенисист излезе
на корта за мача си
срещу французина Адриан
Манарино, облечен с
гащета в цвят горчица и
фланелка с черни, кафяви
и каки мотиви, а на трибуните имаше много негови
почитатели, които бурно
го подкрепяха и след края
на срещата го изпратиха
с песни "Оле, оле, оле,
Григор!". Григор Димитров
ще играе с този екип и на
последния за годината
турнир от Големия шлем US Open.
В същото време американската конгресменка
Клаудия Тени публикува в

×åðíà êîòêà çà áúëãàðñêèòå
îòáîðè èäâà íà "Ãåðåíà"
Румънският съдия Ищван Ковач получи наряд от УЕФА за реванша от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите между Левски и Хамрун
Спартанс. Двубоят е на 11 август от 21 часа на "Герена".
Ищван Ковач е един от топ
реферите на Европа. На 25 май
тази година той ръководи първия в историята финал на Лигата на конференциите, когато Рома победи Фейенорд с 1:0 в Тирана. Любопитното е, че до момента Ковач е ръководил три мача с участието на български отбори и нашите представители нямат дори записано равенство в
тях.
На 9 септември 2014 г. румънецът свири европейската квалификация между младежките национални отбори на Дания и България, а резултатът е катастрофален за нашия тим - 7:1 за "червения динамит". Година по-късно
- 30 септември 2015 г., Ковач
ръководи мача от първия кръг на
Младежката лига на УЕФА между

социалните мрежи официалното писмо, което е
изпратила до президентската администрация на
Джо Байдън с апел да
позволи на Новак Джокович да участва на US
Open. Към момента САЩ
изисква всички чужденци,
влизащи в страната, да са
ваксинирани срещу коронавирус. Естествено,
великият сръбски тенисист не си е поставял
медицинската защита
срещу заразата и съответно се нуждае от специално изключение от президента, за да стъпи в Ню
Йорк.
Тени е член на Камарата на представителите
именно от щата Ню Йорк,
така че официалната й
молба в помощ на Джокович може да се счете за
сериозна подкрепа. "Байдън трябва да отмени това
безумно правило изцяло.
Правилото на Байдън,
свързано с международното пътуване, не е подкрепено от науката и е
създадено за политически
контрол, а не за публичното здраве", пише Клаудия Тени в "Туитър". ç

ÓÅÔÀ ïðàòè
ïîçíàò ðåôåð
íà "÷åðâåíèòå"
Съдийската комисия към УЕФА даде наряд на румънския
съдия Хорацио Фешник за срещата реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на
конференциите между Сейнт
Патрикс и ЦСКА. Двубоят на
"Тала Стейдиъм" в Дъблин ще
се играе на 11 август от 21,45
часа. Помощници на 32-годишния Фешник ще бъдат неговите сънародници Валентин Аврам и Александру Керей. За
четвърти съдия е определен Себастиан Колцеску.
Хорацио Фешник е познат за
феновете на ЦСКА. На 17 септември 2020 г. той ръководи домакинския мач на "армейците"
срещу БАТЕ (Борисов) от втория квалификационен кръг на
Лига Европа. "Червените" спечелиха с 2:0, въпреки че в 30ата минута реферът отсъди дузпа в полза на беларуския тим.
Густаво Бусато обаче спаси удара на Милич от бялата точка.ç

Хорацио Фешник

Ëåâàíäîâñêè ÷óïè ïúðâè
ðåêîðä â Áàðñåëîíà
Роберт Левандовски все още не
е играл официален мач за Барселона, но може да счупи първи рекорд
в клуба при официалното си представяне на "Камп Ноу" днес, съобщава sport.es. Полският национал премина от Байерн в Барселона срещу
50 милиона евро и изигра три предсезонни контроли в САЩ.
През юли 2003 г. 25 000 фе-

нове посрещнаха Роналдиньо на
"Камп Ноу", когато бразилецът току-що беше подписал, но очакванията са повече запалянковци да
приветстват Левандовски. Причина за това е темпът на резервиране на безплатни билети за представянето му. На трибуните се очаква да присъстват над 30 000 запалянковци.ç

Ïî÷èíà ãîëÿìî èìå â ÖÑÊÀ è áúëãàðñêèÿ ñïîðò

Íà 84 ãîäèíè ñè îòèäå
ïîëê. Íèêîëà Çàõàðèåâ

37-годишният Ищван Ковач получи наряд за реванша на Левски срещу
Хамрун Спартанс в София

Литекс и Легия (Варшава), а полският тим печели с 2:1 като гост.
На 26 юли 2018 г. Ищван Ковач е съдия на мача между Хай-

дук (Сплит) и Славия в реванш
от втория квалификационен кръг
на Лига Европа, а хърватският
тим печели с 1:0.ç

На 84 години почина бившият зам.-началник на ЦСКА полк. Никола Захариев, съобщиха "червените" на официалния си сайт. Той
ще остане в историята като един от най-успешните спортни ръководители в българския спорт.
Никола Лазаров Захариев е роден на 15 май 1938 година в село
Рударци - Пернишко. Служи и се състезава за Ботев (Пловдив), а
през 1964 г. става треньор по борба в ЦСКА. През 1971-ва е
назначен за началник тежка атлетика в армейския клуб, а през
1980-а е издигнат за зам. началник на ЦСКА. През 1992 г. е
съучредител на веригата за свободни боеве "РИНГС" в Япония, а
през 1999 г. е сред учредителите на "Обединен спортен клуб ЦСКА"
- и негов председател до 2004 г.

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

Тв програма - петък, 5 август
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили - детски тв
филм /3 серия/п/
06.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко
Поло - анимационен филм
10.00 Ваканцията на Лили - детски тв
филм /4 серия/
10.55 Кой знае отговора - светът, в който
живеем - документална поредица
11.10 Дивия Франк в Австралия - док.
филм /6, последен епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 На границата - тв филм /2 епизод/п/
14.00 Малки истории /п/
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /7
епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Олтарите на България
17.10 Дивия Франк в Калифорния 6-сериен док. филм /Испания, 2017
г./, 1 епизод, режисьор Максимилиано Гонзалес
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 На границата - тв филм /3 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ченгетата от Пицофалконе - тв
филм /4 епизод/ (14)
22.50 Другият музей - док. поредица
23.00 По света и у нас
23.25 Мач пойнт - игрален филм /Великобритания, 2005 г./, режисьор
Уди Алън, в ролите: Брайан Кокс,
Скарлет Йохансон, Джонатан Рийс
Майърс, Емили Мортимър и др.
01.25 Ченгетата от Пицофалконе - тв
филм /4 епизод/п/ (14)
03.15 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм
/7 епизод/п/
03.45 Туризъм.бг /п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анимация, сериал, еп. 24
06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 22
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с. 14,
еп. 2
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, с. 3, еп. 80
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4,
еп. 6
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,
с. 8, еп. 5
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 3
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 10
02.00 bTV Новините /п./
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02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сериал,
с. 14

bTV ACTION
05.15 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, с. 2, еп. 1 - 4
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 4
09.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 14
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 4
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 7
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,
еп. 10
13.00 "Нинджа 2: Пътят на отмъщението"
- екшън, криминален, трилър (Тайланд, САЩ, 2013), режисьор Айзък
Флорентин, в ролите: Скот Адкинс,
Кейн Косуги, Сюн Сугата, Витая
Пансрингарм и др.
15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 5
16.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 15
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,
еп. 11
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.
5, еп. 5
20.00 Екшън в 8: "Мръсният Джон" сериал, еп.8
21.00 "Ел Чапо" - сериал, еп.8
22.00 Екшън петък (премиера): "Ловът" трилър, хорър, екшън (САЩ, 2020),
режисьор Крейг Зобел, в ролите:
Бети Гилпин, Хилари Суонк, Айк
Баринхолц, Уейн Дювал, Итън Суплий, Ема Робъртс, Джъстин Хартли,
Глен Хауъртън, Ейми Мадигън [16+]
00.00 "Ел Чапо" - сериал, еп. 8
01.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 8
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 5
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,
еп. 11
04.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 15

bTV COMEDY
05.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
06.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 5, 6
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация
07.30 "Мистър Пибоди и Шърман" - сериал, анимация, с. 2
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 "Норм - полярният мечок: Ключовете от кралството" - анимация, приключенски, комедия (САЩ, Индия,
2018), режисьори Ричард Фин и
Тим Молтби
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 4, 5
19.00 Премиера: "Младият Шелдън" - сериал, с. 4, еп. 18
19.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 57
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 8
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 11, еп. 15, 16
00.00 "Норм - полярният мечок: Ключовете от кралството" /п./ - анимация,
приключенски, комедия (САЩ, Индия, 2018)
02.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал

Времето
Ще бъде слънчево. В следобедните часове над
планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен
североизточен вятър. Горещо време с максимални
температури между 31° и 36°, в София - около 31°.
Над Черноморието ще е слънчево, след обяд с
незначителна купеста облачност. Ще продължи да
духа до умерен североизточен вятър. Максимални
температури: 29°-31°. Температурата на морската
вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2
бала.
Над планините ще е слънчево, следобeд с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимална температура на височина 1200 метра около 25°, на 2000
метра около 18°.
НИМХ/БАН
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Сан Андреас" - екшън,
трилър (САЩ, 2015), в ролите: Дуейн Джонсън,
Кайли Миноуг, Карла Гуджино, Арчи Панджаби,
Колтън Хейнс, Алекс Рийзи, Морган Грифин,
Алекзандра Дадарио, Мат Джералд и др.
bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
10, 11
08.00 "Върнете дъщеря ми" - трилър (САЩ,
2020), в ролите: Боти Блис, Морган
Обенредър, Ребека Маршал, Чад
Бранън, Ал Бърк и др.
09.45 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 11,
13
11.45 "Бързи и яростни: Хобс и Шоу" екшън, приключенски (САЩ, 2019),
в ролите: Дуейн Джонсън, Джейсън
Стейтъм, Идрис Елба, Ванеса Кърби, Еиса Гонсалес, Еди Марсан,
Стефани Вогт, Хелън Мирън, Роб
Дилейни
14.30 "Мега звяр" - фантастика, хорър
(САЩ, Китай, 2018), в ролите: Джейсън Стейтъм, Руби Роуз, Рейн Уилсън, Робърт Тейлър, Клиф Къртис,
Олафур Олафсон, Бинг Бинг Ли
16.45 "До живот" - комедия, криминален
(САЩ, 1999), в ролите: Еди Мърфи,
Мартин Лорънс, Оба Бабатунде,
Ник Касаветис, Антъни Андерсън,
Брент Дженингс, Бокийм Удбайн,
Нед Бийти, Ноа Емърик и др.
19.00 "Навитакът" - романтичен (САЩ, Австралия, 2008), в ролите: Джим Кери,
Зоуи Дешанел, Брадли Купър, Джон
Майкъл Хигинс, Фенула Фланагън,
Терънс Стамп, Саша Алекзандър
21.00 "Сан Андреас" - екшън, трилър (САЩ,
2015), в ролите: Дуейн Джонсън,
Кайли Миноуг, Карла Гуджино, Арчи
Панджаби, Колтън Хейнс, Алекс Рийзи, Морган Грифин, Алекзандра Дадарио, Мат Джералд и др.
23.15 "Секс и смърт - 101 жени" - фентъзи, романтичен, (САЩ, 2007), в
ролите: Робърт Уиздъм, Танк Сейд,
Патън Осуалт, Саймън Бейкър, Уинона Райдър [16+]
01.45 "Берлински синдром" - хорър, психодрама (Австралия, 2017), в ролите: Териса Палмър, Макс Римелт,
Матиас Хабих, Емма Бадинг, Лара
Мари Мюлер и др. [16+]
04.00 "Малките часове" - романтичен,
комедия (САЩ, Канада, 2017), в
ролите: Алисън Брий, Дейв Франко,
Кейт Микучи, Обри Плаза, Джон С.
Райли, Моли Шанън и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Една жена" - сериал /п/
06.00 "Специален отряд" - сериал, сезон
4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Пролет с вкус на ягоди" - с уч. на
Зоуи Мур, Филип Дейн, Лорета
Щерн и др.

11.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.20
02.00
03.50

"Бон Апети" - кулинарно предаване
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал
"Ти си моята съдба" - сериал
"Не ме оставяй" - сериал
Новините на NOVA
"Откраднати мечти" - сериал
"Семейни войни" - тв игра
Новините на NOVA
"Черешката на тортата" - риалити
"Господин Х и морето" - сериал
Новините на NOVA
"Специален отряд" (премиера) сериал, сезон 4
"Айнщайн" (премиера) - сериал,
сезон 1
"Военни престъпления" - сериал,
сезон 17
"Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериал
"Някой като теб" - сериал
"Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
05.00 "Втори дубъл" - сериал, 2 епизода,
/п/
06.40 "Предадени чувства" - романтичен
филм с уч. на Аника Добра, Хейо
фон Щетен, Тереза Ризос, Кристиян
Вюндерлих и др. /п/
08.40 "Малки жени" - романтичен с уч. на
Сюзън Сарандън, Уинона Райдър,
Кирстен Дънст, Крисчън Бейл, Трини Алварадо, Клеър Дейнс и др. /п/
11.20 "Сватбен марш: Любовта се завръща" - романтичен филм с уч. на
Джак Уагнър, Синди Бъзби, Джоузи
Бисе, Тайлър Хайнс и др.
13.10 "Искри в небето" - романтичен
филм с уч. на Меган Маркъл, Локлин Мънро, Челси Рейст, Кирстен
Робек, Кристофер Жако и др.
15.00 "Родени да блестят" (премиера) музикална драма с уч. на Хорхе
Бургос, Гилбърт Салдивар, Кимбърли Флорес, Алисия Райнер, Дейвид
Заяс и др.
17.00 "Мисията невъзможна: Разпад" екшън с уч. на Том Круз, Хенри
Кавил, Винг Реймс, Саймън Пег,
Ребека Фъргюсън, Мишел Монахан,
Анджела Басет, Уес Бентли, Алек
Болдуин и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 8
21.00 "Ченгета без значки" - екшън-комедия с уч. на Мартин Лорънс, Стив
Зан, Колм Феоре, Стивън Тоболовски, Ерик Робъртс, Бил Дюк и др.
22.50 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 8 /п/
23.45 "Хелбой" - екшън-фантастика с уч.
на Дейвид Харбър, Мила Йовович,
Иън Макшейн и др.
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ВОДОРАВНО: Царевица. Апела. "Пеницилин". Нот.
Ваталин. Ноно (Луиджи). Ратан. Толиман. "Леман".
Севов (Кольо). Ле (Иван). Ва. Есенова (Тоушан).
ОН ("Общество на народите). Каролина. Алат. Танака (Хиити). Имов (Георги). Лами. Ателани. Накип.
Лат. Ран. Дявол. Бал. Ри. Енарета. Акан. Вир. Чолакова (Бригита). Нит. Дом. Нинов (Стоян). Макадам.
"Косата". Рамадан. Лон. Татаринов (Леонид). Беки.
Комин. Капитан. Тинаки. ОЛА. Ори ("Граф Ори").
ОТВЕСНО: Сапарева баня. Инагаки (Хироши). Ретамар (Роберто). МАВЕРИК. Тон. "Цената". ОТИКОН.
Тарама. Виланела. Илач. Дарик. Рицин. Синап. Родамини. Цин. Сенат. Меломан. "Кал". Тенакел. Там
(Игор). Доко. Иново. Алабак. Кавал. Манолова (Наташа). АТА. Онон. Па. НИВАЛИН. Лавис. БИ. Геном.
Амир. "Каналето". Ло (Джон). "Алото". Ара. Отокар.
Ватанен (Ари). "Ванина Ванини".

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Êúùàòà ìóçåé
„Ïåéî Ê. ßâîðîâ“
ðåñòàâðèðà
öåííè êíèãè
íà ïîåòà

Þáèëåéíà èçëîæáà íà Èâàí Êèðêîâ
â Ñòàðà Çàãîðà

Ценни книги, които са
съхранили подписа на
Пейо Яворов, ще бъдат
реставрирани, обяви Диляна Николова, уредник
в къщата музей "Пейо
К. Яворов" в Чирпан.
Сред тях са "Подир
сенките на облаците" от
Яворов с автограф на поета и посвещение на Лора, която съдържа ръчни
поправки на автора, "Фауст" от Йохан Волфганг
Гьоте, която д-р Кръстьо
Кръстев му подарява, с
лично посвещение, и хектографския лист "Свобода или смърт", списван от
твореца през 1903 г. Общият брой на изданията
е дванадесет. Реставрацията се финансира със
средства, осигурени от
"Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти" на Национален
фонд "Култура". ç

В Градската художествена галерия в Стара
Загора се откри изложба,
посветена на 90 години от
рождението на Иван
Кирков. В нея са представени 25 творби, собственост на галериите в
Бургас, Сливен, Ямбол и
Стара Загора. Проф.
Марин Добрев е директор
на ГХГ - Стара Загора.
"Много са измеренията
на това, което той внесе в
българското изобразително изкуство, но ако трябва да го посочим с една
дума - това е свободомислие. Човекът още в края
на 50-те години и началото на 60-те години постави най-важното за всеки
един творец - свободата
на мислене, бягство от
схеми, нетърпимост към
конформизма", изтъкна
проф. Добрев.
Критиката го определя
като "художника на бъдещето". Стремежът му да

търси нови форми и
средства на изява го
прави един от най-дискутираните художници.
Провокативен, експериментиращ в различни
области, блестящ със своя
интелект, мислещ, мъдър

Изложбата е
озаглавена "Огледални вселени",
която е част от
съпътстващата
програма на кинофестивала "Карантината". Откриването е
на 4 август от 17:00
ч. в Зона за творчески комуникации
"Нира Арт" на ул.
"Св. Климент" 23 Б.
Гостуването им е
продължение на
дълго сътрудничество между организаторите на събитието
- Школа "Дедал" от
Варна и Европейския университет в
Кипър.
Проектът се
представя за първи
път в България. Той
е базиран на илюстрациите от две
поетични книги - на
Василка ПетроваХаджипапа и Георги
Константинов,
издадени през 2021
г. в София. Досега
дигиталните рисунки
на София Хаджипапа за стихосбирките
са показани като
цианотипни отпечатъци върху архивна
хартия в Никозия.
Художничката създава хибридно изкуство, като използва
ръчна и дигитална
техника, както и
цианотипия - метод
от фотографията.

Д-р София Хаджипапа е активен визуален артист, доцент
във Факултета по
изкуства на Европейския университет
в Кипър. Завършила
е живопис в НХА в
София, където
защитава и докторантура по история
и теория на изкуството.
Нейната партньорка в "Огледални
вселени" - Деми
Енглезу, анимира
рисунките прави
цианотипни отпечатъци на илюстрациите заедно с паралелни прожекции на
движещи се изображения, в които е
вплетена и поезия.
Деми Енглезу е

Áîðèñ Òàñêîâ ùå ó÷àñòâà â Ïúðâèÿ
ìåæäóíàðîäåí êîíêóðñ çà ìëàäè
îïåðíè ïåâöè „Êàìåí ×àíåâ“

завършила компютърна анимация и
графичен дизайн в
Англия. Създала е
късометражни
анимационни филми и е участвала в
международни
филмови фестивали, изложби. Тя е
преподавател и
програмен координатор на програмата за графичен
дизайн в Европейския университет в
Кипър. Създател на
образователния
проект Motion Vibes,
насочен към глухи
хора с артистични
наклонности. Артистичен директор
на фестивала
I Love Graphic
в Кипър. ç

Долорес Дилова, Веско
Начев, плеяда творци, на
които Иван Кирков е
завещал частица от мъдростта си. Юбилейната
изложба на Иван Кирков
е отворена до края на
август. ç



Êèïúðñêèòå àðòèñòêè Ñîôèÿ
Õàäæèïàïà è Äåìè Åíãåçó
ãîñòóâàò âúâ Âàðíà

творец. И изключителен
педагог.
Неслучайно неговите
студенти носят този завет
към себе си като верую,
което ги направи изявени
творци. Той откри имената
като Атанас Парушев,

Íàêðàòêî
Известната българска
оперна певица
Веселина Кацарова
ще посети Япония

За пръв път от 15 години тя
ще изнесе серия от рецитали пред японската публика.
На 10 септември мецосопраното ще изпълни арии от
известни опери като "Кармен", "Самсон и Далила" и
други в зала Suntory Hall в
Токио, а на 14 септември творби на Шуберт, Брамс и
други в зала Kioi Hall в
Токио. Концертите се организират от MCS Young Artists, с подкрепата на посолството ни в Токио. През
1988 г. Херберт фон Караян
я открива за световната
сцена и я кани във Виенската държавна опера.

„Интерактивна изложба
„Оживелите нашенци“
в Казанлък

Борис Тасков, солист на Държавна опера
- Стара Загора, е определен чрез кастинг да
участва в Първия международен конкурс за
млади оперни певци, посветен на паметта на
обичания тенор Камен Чанев. Организатори
на конкурса са фондацията на негово име и
Операта в Пловдив в рамките на оперния
фестивал OPERA OPEN .
Избраните 28 млади артисти измежду 40
кандидатствали са от Китай, Монголия, Република Корея, Аржентина, Румъния, Русия,
Иран, Сърбия, Турция, Северна Македония и
България. Лауреатите ще участват в галавечер с оркестъра на Операта в Пловдив на 26
август на Античния театър под диригентската
палка на Хосе Кура. Концертът е със специалното участие на примата Красимира Стоянова, "камерзенгерин" на Виенската държавна опера. Конкурсът "Гласът на Камен" е създаден с мисията да продължи живота на идеите и разбирането на Камен Чанев за същността на оперното изкуство. ç

Литературнохудожествен
музей "Чудомир" в Казанлък
спечели проекта "Интерактивна изложба "Оживелите
нашенци". Проектът е "озвучаване" на картини на
известния художник и писател Димитър Чорбаджийски
- Чудомир, изложени в музея. На входа на института
ще има поставен плакат с
упътване и линк за достъп
до приложение, което
всеки посетител ще може
да инсталира на личното си
мобилно устройство. С
приложението посетителите
ще сканират кода на
картини от изложбата и ще
чуят възпроизвеждане на
характерни за героите от
картината монолози,
диалози, скечове. Картините
са подходящи за подобен
проект именно, голяма част
от тях са илюстрации към
персонажите от неговото
писмено творчество.

