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Êîíãðåñúò íà
ÊÊÏ å íàñðî÷åí
çà 16 îêòîìâðè
Конгресът на Китайската
комунистическа партия
(ККП) ще започне на 16
октомври, предадоха
световните агенции, като
се позоваха на китайски
държавни медии. Това е
важен форум на партията,
на който се очаква
китайският президент Си
Цзинпин да получи трети
лидерски мандат като
генерален секретар. Това
ще бъде двадесетият
конгрес от създаването
на Китайската комунистическа партия през
1921 г. Очаква се
конгресът да приеме
промени в състава на
Постоянния комитет на
Политическото бюро на
партията - седемчленен
орган, който определя
основните насоки в
развитието на страната. ç

ÑÏÎÐÒ

9 770861 231004

0 0 1 6 6>

ÖÑÊÀ äîãîâîðè
êîëóìáèåö

Колумбийският клуб Онсе
Калдас с официално
съобщение потвърди
новината от местния
журналист Пипе Сиера,
че фланговият футболист
Марселино Кареасо е
пред трансфер в ЦСКА.
Тимът от Манисалес
обяви, че 22-годишният
Кареасо е получил
разрешение от ръководството да премине прегледи
в България и ако резултатите от тестовете са
добри, да осъществи
трансфер при "армейците".
Кареасо е гласен за
заместник на хванатия
с допинг Георги Йомов.
До момента колумбиецът е
играл единствено за
Онсе Калдас, за който в
последните четири години
е вкарал 18 гола и
направил 7 асистенции
за 129 мача във всички
турнири. ç

до шоковите
350 лева за
ïîñêúïâà мегаватчас

Ãàçúò

Îò 1 ÿíóàðè 2023 ã. ùå èìà ïî-âèñîêè öåíè íà ïàðíîòî
è òîïëàòà âîäà, îáÿâè øåôúò íà ÊÅÂÐ Èâàí Èâàíîâ
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рогнозната цена на природния газ за септември е със 17 процента по-висока от
цената за август. Това означава около 350
лева на мегаватчас, съобщи новият изпълнителен директор на "Булгаргаз" Деница Златева. Като причина за шоковото
поскъпване тя посочи увеличения борсов индекс. Деница Златева допълни, че
всеки ден биват изпращани писма до
"Газпром", но разговорите с руския монополист се водят на политическо ниво,
а не на ниво компании. По нейните думи основната цел на" Булгаргаз" е да се
осигурят количествата синьо гориво до

зимата. Председателят на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР)
Иван Иванов не изключи възможността
от Нова година да има нови цени на парното и топлата вода. Тази неприятна новина за потребителите той съобщи след
края на откритото заседание на регулатора, на което беше обсъдено увеличение
на цените на природния газ от септември. Досега цената на топлото се определяше веднъж годишно - на 1 юли. Но
сега се налага тя да бъде променена още
веднъж - от началото на следващата година.
4

Привържениците от
фенклуба на
националите
на България
по волейбол
посетиха
хотела на
тима в деня
на последния мач от
груповата
фаза на
световното
първенство
за мъже
в Катовице.

Снимка БФВ

Ïðåäèøíîòî ïðàâèòåëñòâî îñòàâè
ÁÄÆ â ðàçðóõà
"Български държавни железници" (БДЖ)
е в изключително притеснително състояние.
Това заяви на брифинг
заместник-министърът
на транспорта Красимир Папукчийски, предаде БТА.
"На този етап изпълнението на графика за периода от началото на годината до момента показа изключи-

телно тревожно състояние, съответно на извършването на услугата по договор с държавата за превоз на пътници. От началото на
годината са отменени
5700 бързи и пътнически влака. При сегашното състояние на парка - локомотиви и вагони, всекидневно генерираното закъснение
при изпълнение на

5700 îòìåíåíè
ïúòíè÷åñêè âëàêà
è îòëèâ íà
òîâàðîïîäàòåëè,
êîíñòàòèðà
çàìåñòíèêìèíèñòúð
íà òðàíñïîðòà

графика е в порядъка
между 1000 и 1800 минути среднодневно",
обясни заместник-министър Папукчийски.
Той посочи, че със-

тоянието и хигиената
във вагоните също не
са добри. В "БДЖ - Товарни превози" състоянието е изключително
трагично от гледна точка на ремонт на вагони и локомотиви. Само вземанията, които
са просрочени и несъбрани, до момента възлизат на 23 млн. лева,
каза още заместникминистърът. Той допълни, че там се наблюдава и голям отлив
на товародатели.  2

Êàêâî íè
îñòàâèõà
â íàñëåäñòâî
Êèðèë è Àñåí

М

инистерството
на финансите
потвърди информацията, оповестена миналата седмица,
за рекордни дефицити и
необходимостта от
теглене на колосални по
размера си заеми в
следващите три години.
Държавната прогноза
икономиката да нарасне с
2.2% догодина и брутният
вътрешен продукт да
достигне 166 млрд. лв.
в номинално изражение.
В същото време дефицитът в бюджета ще е 11.3
млрд. лв. (6.3% спрямо
БВП) и ще остане в
диапазона 5 - 7% до
края на програмния
период.
Прогнозата на Финансовото министерство се
прави при допускане, че
следващите правителства
не предприемат никакви
отклонения от сегашните
политики, а енергийните
помощи за бизнеса се
спрат.
В прав текст финансовият министър Росица
Велкова даде да се
разбере, че:
- в тазгодишния
бюджет няма буфери, с
които да се финансират
популистки мерки и
напъни;
- следващите правителства ще са принудени
да оптимизират разходите, но това ще бъде
изключително трудно, или
да повишават данъци и
осигуровки;
- без незабавни
мерки за ограничаване на
бюджетния дефицит
България може да влезе в
процедура на Европейската комисия по свръхдефицит и да се сбогува с
амбициите си да влезе в
еврозоната през януари
2024 г.
До тази перспектива
се стига, след като в
изминалите месеци
"Продължаваме промяната" прекъснаха четвъртвековната политика на
благоразумно управление
на публичните финанси.
Само от повишаването на
пенсиите ефектът за
догодина ще е покачване
на държавните разходи с
3.8 млрд. лв. Вдигането
на заплатите в публичния
сектор дава ефект
от допълнителни
1.6 млрд. лв.
Както Росица Велкова
постави въпроса разходите за пенсии през
2023 г. спрямо 2019 г.
(последната предкризисна) се увеличават с 90%,
а осигурителният доход
расте с едва 40%.  2
Стефан
АНТОНОВ

ÁÚËÃÀÐÈß

"Повече пот в тренировката,
по-малко кръв в боя" - с тези
думи на полк. Б. Дрангов (1872
- 1917) завърши презентацията
си на тема "Взривна травма" ге-
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Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: Ñúâðåìåííèÿò ñâÿò
íå ìîæå äà ñå îãúâà ïðåä òåðîðèçìà

Êàêâî íè îñòàâèõà
â íàñëåäñòâî
Êèðèë è Àñåí

нерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS
пред бъдещи военни лекари.
Началникът на ВМА представи пред курсантите, които са на
стаж в лечебното заведение, какъв е профилът на взривната
травма и последиците от нея,
както и факторите за тяхното намаляване, а именно: златен час
- бързина и адекватност на животоспасяващите мероприятия,
сортировка, damage control хирургия и ресусцитация, психическа устойчивост.
Той даде примери с различни терористични актове, в това
число и този на летище Сарафово:
Това беше един голям шок
за българското общество и за

Oт стр. 1
Тази седмица започва
предизборната кампания и
аксиоматичното правило, че в
такива времена не се говори
за вдигане на данъци, ще
принуди партиите да се
правят, че не забелязват
слона в стаята.
Росица Велкова обясни
натегнатото положение
простичко. Първите 4 млрд.
от инвестициите ще са с
европейско финансиране, т.
е. предназначението на тези
пари не може да се промени.
1.2 млрд. лв. са за пътна
инфраструктура и още 1
млрд. са за общините. Други
1.1 млрд. лв. капиталови
разходи са предназначени за
модернизация на въоръжените
сили, което също не трябва
да се орязва.
Много е вероятно част от
тези средства да се спести,
тъй като инвестиционният
цикъл на държавата започна
твърде късно през тази
година. Причината за това
отново е в "Продължаваме
промяната". Водени от
усещането за месианство и
непогрешимост, именно те
решиха да гласуват бюджета
за годината чак през март, а
изпълнението му да започне
от април, което няма да
позволи голяма част от
обществените поръчки да се
запълнят в пълен обем.
Заеми, заеми, заеми!
Изходът от подобна
ситуация засега е само в
тегленето на нови заеми.
Според Министерството на
финансите това означава
всяка от следващите три
години да се теглят по около
15 млрд. лв. Дефицитите ще
са между 11 и 12 млрд., но
допълнителните суми ще са
необходими за изплащане на
падежиращите в тези години
стари дългове.
Конкретно за тази година
финансовият министър
посочи, че ще се обере
целият лимит за нов дълг,
който с актуализацията се
увеличи на 10 млрд. лв. Към
момента държавата е емитирала държавни ценни книжа
за 1.8 млрд. лв., което
означава, че в оставащите
точно четири месеца до края
на годината ще се изтеглят
малко повече от 8 млрд. лв.

лекарите, които трябваше да се
справят с пострадалите. По стечение на обстоятелствата бях там
в първите минути след инцидента. Въпреки всички положени
усилия, видя се, че има липса
на познания относно спецификата на тази травма.
Същата констатация направиха и американците през 2011 година - анкета сред лекари, предимно хирурзи, показа, че едва
5% от тях могат да се справят с
подобен тип травма, като всички те са имали по някакъв начин
връзка с армията. Взеха се много сериозни мерки в тази насока и след около година съотношението беше коренно различно - процентът беше вдигнат до
над 90%.

В България вие сте единствените, които изучавате травма,
обърна се генерал-майор проф.
д-р Венцислав Мутафчийски,
д.м.н., FACS, към бъдещите медици под пагон.
Засегнат бе и профилът на
участниците в съвременния тероризъм - много ефективни, изключително непредвидими и безскрупулни, без да се интересуват
дали на съответното място има
деца, жени, възрастни и т. н..
Съвременният свят не може
да се огъва на това. И за да има
по-малки поражения, вие трябва да знаете какво правите. Да
знаете какво се случва при една
взривна травма и как трябва да
се реагира, каза още началникът на ВМА. ç

Ñëåä ïîùèòå, ÏÏ îñòàâè è “Áúëãàðñêè
äúðæàâíè æåëåçíèöè” â ðàçðóõà
Îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà ñà
îòìåíåíè 5700 áúðçè è ïúòíè÷åñêè
âëàêîâå, ïðèïîìíè çàìåñòíèêìèíèñòúðúò Êðàñèìèð Ïàïóê÷èéñêè
"Български държавни
железници" (БДЖ) е в
изключително притеснително състояние. Това
заяви на брифинг заместник-министърът на транспорта и съобщенията
Красимир Папукчийски
във връзка с актуалното
състояние на дружеството, предаде БТА.
"На този етап изпълнението на графика за периода от началото на годината
до момента показа изключително тревожно състояние, съответно на извършването на услугата по
договор с държавата за
превоз на пътници. От
началото на годината са
отменени 5700 бързи и
пътнически влакове. Това
са повече от 12 дни, в
които на територията на
България не са се движили
влакове. При сегашното
състояние на парка локомотиви и вагони,
ежедневно генерираното

ÇÅÌß

закъснение при изпълнение
на графика е в порядъка
между 1000 и 1800 минути
среднодневно", обясни
заместник-министър Папукчийски.
Той посочи, че състоянието и хигиената във вагоните също не са добри.
"На база на тази
констатация съм разпоредил на управляващите, в
лицето на Управителния
съвет и генералния директор на БДЖ, да се предприемат незабавни мерки
за отремонтиране на
локомотиви и вагони,
които да могат да покрият
100% графика и да доведем услугата в този вид, в
който трябва да я предоставяме на гражданите",
каза още Папукчийски.
По думите му лошо е
състоянието също и на
служебните помещения,
както и местата за почивка на локомотивните
бригади.

Николай Събев

В "БДЖ - Товарни
превози" състоянието е
изключително трагично, от
гледна точка на ремонт на
вагони и локомотиви.
Само вземанията, които
са просрочени и несъбрани, до момента възлизат
на 23 млн. лева, каза още
заместник-министърът. Той
допълни, че там се наблюдава и голям отлив на
товародатели. Ще бъде
изследван и какъв е
ефектът от сливането на
дружествата в БДЖ,
стана ясно още от думите
на заместник-министъра.
Аз съм заместникминистър на транспорта
от 15 дни, но 27 години от
трудовия ми стаж са

минали в железниците,
припомни Папукчийски.
Той предупреди, че
догодина може да бъде
критична, ако по найбързия начин не се отремонтират вагоните и те не
минат необходимите
ревизии.
"Ръстът на пътниците,
дори не сме стигнали
ръста от 2019 г. Ние в
момента дори сме под
ръста от 2019 г., ние сега
сме на минус 10% спрямо
2019 г.", съобщи заместник
транспортният министър.
Абсурдно е да се
движи влак с един вагон,
това са 96 места! За
каква услуга говорим?",
възмути се Папукчийски.ç

От "Гласове"
(Със съкращения, заглавието е на ЗЕМЯ)

Ñïðÿõà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî çà òðàãåäèÿòà íà ÀÌ "Ñòðóìà" ñ 46 æåðòâè
Спряно е досъдебното производство за катастрофата с македонския автобус, при която изгоряха 46 души.
Това съобщи в специално интервю за "По света и у нас" по БНТ
говорителят на главния прокурор
Сийка Милева.
Нови факти, свързани със случилото се в трагичната нощ, е ус-

тановило разследването дотук. В
нощта на 23 ноември автобусът е
изгорял напълно, но не четирите
туби с бензин, които е превозвал
шофьорът, са причината за това,
защото те са останали непокътнати.
Мантинелата е затиснала вратата, пред която са се скупчили пътниците в отчаян опит да излязат.

"Наведнъж бяха върнати и всички оцелели вещи, като всяка една
от вещите беше запечатана поотделно. Бяха направени 45 аутопсии. От всеки беше иззет биологичен материал, от който беше извлечен ДНК профил. С молба за
правна помощ до съдебните власти в Република Северна Македония бяха издирени и установени

наследниците на пострадалите, от
които също беше иззет ДНК профил", каза тя.
За 7 дни е направен сравнителен анализ между ДНК профилите
на загиналите и ДНК профилите на
техните близки и така жертвите са
идентифицирани.
"Беше установено, че голяма
част от тях са починали от задуша-

ване от пожара и термичен шок.
Тук имаме настъпили 2 събития ПТП и пожар. Вследствие на катастрофата възниква пожар. От заключението на назначената по делото
експертиза се установи, че шофьорът е управлявал с несъобразена и
висока скорост, вследствие на което е загубил контрол от управляваното от него превозно средство.ç
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Ñïîðåä Ãåîðãè Ñâèëåíñêè ìÿñòîòî
íà äúðæàâàòà å äà çàùèòè
áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè.
Ñîöèàëèñòúò ïîñî÷è, ÷å çà
ñúæàëåíèå, ñîöèàëíèòå ïëàùàíèÿ
è ïîâèøåíèòå äîõîäè ñà áèëè
èçÿäåíè îò èíôëàöèÿòà
"Все още не е минало
времето и българите не са
забравили управлението
на ГЕРБ. Все още не са
забравили как 500 милиона бяха дадени в ДКК и
беше направен само 1
язовир. Все още не
забравили как бяха дадени авансите за AM "Хемус"
- за лот 7, 8 и 9, където ги
няма проектите и собствеността още не е придобита, но парите бяха дадени.
Българите ги помнят тези
неща и по време на
кампанията ГЕРБ ще
трябва да отговарят."
Това заяви членът на
НС на БСП Георги Свиленски в ефира на БНТ.
По думите му в първия
месец от своето управление служебното правителство е успяло да върне
кадрите и модела на ГЕРБ
и ДПС в управлението на
страната. "Втория месец
предполагам ще се опитат
да внушават на българските граждани, че политиките, приети по време на
нашето управление, няма
да могат да бъдат изпълнени", допълни Свиленски.
"Плашат, че едва ли не
ще се провали влизането
в Еврозоната. И говорят
за някакви 12 млрд.
дефицит, които към юли
месец имаме 1.5 милиарда излишък, към август
вероятно е същото и не е
ясно как точно за следващите 4 - 5 месеца ще
бъдат натрупани. Същият
този финансов министър

беше зам.-министър в
предишното управление и
всичките тези политики са
съгласувани с нея. И тя
много добре знае откъде
са средствата, за какво
са предвидени и колко
време ще бъдат плащани",
коментира социалистът.
Георги Свиленски
изрази надежда, че
служебното правителство
няма да си позволява по
време на предизборната
кампания да внушава на
хората, че политиките на
предходното управление
ще бъдат преразгледани.
"Това са безплатни ясли и
детски градини за всяко
едно българско дете.
Имаме за цел модела на
социалната държава,
която застава зад всеки
един човек в труден
момент, както е сега по
време на ковид криза,
икономическа криза и
война на няколкостотин
километра от границата
ни. В правителството,
което си отиде, именно
социалният елемент бе
най-силен. Той беше
гарантиран от БСП и от
никоя друга партия",
обобщи той за част от
мерките, които са основни за левицата.
"Да има ваучери за
храна, за туристически
услуги, за театър, за кино
- от 80 на 200 лева. Също
така да бъдат преизчислени и пенсиите. За 12
години ГЕРБ вдигнаха
средно пенсиите със 160

лева. Ние само за 7
месеца ги вдигнахме със
167 лв. и е това трябва
да запомнят българските
граждани и трябва да
знаят, че ние няма да
позволим това нещо да
бъде преразгледано, за
да могат едни средства
да бъдат отклонени за
други политики. За нас
приоритет са хората.
Например за младите
семейства 600 лева
необлагаем минимум за
1 дете и 1200 за 2 деца.
Всички политики са
гарантирани без увеличение на данъците и без
вземане на нов дълг.
Бюджетът е гарантиран и
обезпечен, парите ги има.
Това, което предлагаме
за следващото правителство е тази социална
политика да продължи.
Хората имат нужда от
подкрепа, а това са
именно безплатните
учебници от 1-ви до 12-и
клас, както и безплатните
лекарства за деца до
14-годишна възраст",
категоричен бе Свиленски по отношение на
подкрепата за семействата и увеличените пенсии.
Според него мястото
на държавата е да защити българските граждани.
Социалистът посочи, че

за съжаление социалните
плащания и повишените
доходи са били изядени от
инфлацията.
"Ние отдавна говорим
за замразяване на цените
на тока за битовите потребители. Предлагаме и
цената на газа за битовите потребители да бъде
замразена. По тези теми
сега партиите трябва да
казваме каква ни е позицията. Премиерът не дава
ясен отговор дали са
започнали разговор с
"Газпром" и оставаме с
впечатлението, че служебното правителство не води
абсолютно никаква политика за овладяване на
енергийната криза. Това,
което трябва да направят
премиерът, президентът и
министърът на енергетиката, е да хващат куфарите,
да заминават на среща с
"Газпром", и да договарят
евтин и сигурен газ. Да,
ние ще седнем на разговори с всеки доставчик,
който дава ниска цена и
гарантирани доставки, за
да може българските
граждани да живеят така,
както заслужават в 21-ви
век, това включва и
разговори с "Газпром"",
добави социалистът за
предложенията на БСП в
сферата на енергетиката.ç
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Събития
 1888 г. - В Лондон е намерено тялото на първата жертва на серийния убиец с неустановена самоличност Джак Изкормвача.
 1888 г. - Шотландецът
Джон Бойд Дънлоп получава патент за своето изобретение, наречено "пневматичен обръч" за
транспортни средства - първата автомобилна гума със сгъстен въздух.
 1980 г. - В Полша е основан профсъюзът Солидарност.
 1997 г. - При автомобилна катастрофа в Париж загиват принцеса Даяна, нейният
придружител Доди ал Файед и
шофьорът на автомобила.
Родени
 12 г. - Калигула, римски
император
 161 г. - Комод, римски
император
 1908 г. - Уилям Сароян,
американски писател
 1913 г. - Георги Павлов
- Павлето, български художник
 1919 г. - Амрита Притам,
индийска поетеса
 1933 г. - Александър Лилов, български политик и философ, член-кореспондент на БАН,
секретар на ЦК на БКП от 1972
- 1983 и 1989-1990 г., член на
Политбюро на ЦК на БКП от
1974 - 1983 и 1989 -1990 г.,
лидер на БСП от 1990 - 1991 г.
 1949 г. - Ричард Гиър,
американски актьор
Починали
 1867 г. - Шарл Бодлер,
френски писател
 1924 г. - Тодор Александров, български революционер
и лидер на ВМРО
 1963 г. - Жорж Брак,
френски художник
 1973 г. - Джон Форд,
американски режисьор
 1986 г. - Хенри Спенсър
Мур, английски скулптор
 2012 г. - Сергей Соколов, съветски маршал, първи заместник-министър от 1968 г., и
министър от 1984 - 1987 г. на
отбраната на Съветския съюз и
кандидат-член на Политбюро на
ЦК на КПСС от 1985 - 1987 г.

Ãóöàíîâ: ÁÑÏ çà 7 ìåñåöà íàïðàâè â ñîöèàëíàòà ñôåðà òîâà, êîåòî äðóãè íå ñà ïðàâèëè çà öÿë ìàíäàò
"БСП през последните 7 месеца се доказа като най-мъдрата партия и няма някой, отляво или отдясно, който да не признава, че
БСП даваше стабилност и сигурност в коалицията. Успяхме за 7
месеца да направим такива постижения, каквито за 4-годишен
мандат никой не успяваше да направи в областта на социалната политика."
Това заяви организационният
секретар и председател на Националния предизборен щаб на БСП
Борислав Гуцанов в "Денят започва" по БНТ.
Той посочи като постижения
детските градини и ясли, които не

са били безплатни от 1990 г., подпомагането на младите семейства
с 50 лв. за едно дете и 100 лв. за
две деца на месец, както и увеличението на пенсиите.
"Забелязвам, че в последните
дни започна едно приписване на
заслуги, но нека да припомним чий
беше социалният министър и кой
внесе всичките тези искания в парламента", отбеляза социалистът.
"Считам, че в момента служебният кабинет преминава едни разумни граници, защото има много
строги виждания по Конституция
за един служебен кабинет - той
трябва да осигури провеждането
на едни честни и почтени избо-

ри", коментира Гуцанов, посочвайки, че въпроси като влизане в
Еврозоната и огромния брой уволнения, които се правят, не са ролята на един служебен кабинет.
"Благодарение на средствата
от АЕЦ "Козлодуй" успявахме да
компенсираме сметките и по
предложение на БСП замразихме цената на тока, благодарение
на което всяко българско семейство успя да си плати сметките
през тежката зима. Промените,
които служебното правителство
сега прави в атомната електроцентрала будят съмнение", подчерта Борислав Гуцанов.
Той припомни, че позиция на

БСП още от април е България да
осигури газ на най-изгодни цени и
по най-сигурните дългосрочни договори, което не изключва "Газпром", а напротив - трябва да се
водят разговори и с тях. "В крайна
сметка, трябва да осигурим да има
топло през зимата, защото тя чука
на вратата. Иначе кой ще обясни
на хората защо нямат топлина в
домовете си и кой ще обясни на
тези 28 хиляди български фирми,
които ползват газ, че не могат да
работят?", попита социалистът.
Гуцанов изрази надежда, че
прокуратурата най-накрая ще се
захване с темата защо по времето на ГЕРБ не се е направило раз-

ширението на Чирен и защо се е
пропуснала възможността за газохранилището Галата край Варна
с възможност за капацитет от над
1 млрд. "Ако се разшири Чирен и
газохранилището край Галата, което беше затопено също при управлението на ГЕРБ, ние ще имаме запаси за близо 1 година",
обясни той.
Според Борислав Гуцанов България трябва да започне да разработва и модерни технологии като
газ хидрати, на които Черно море
е изключително богато. "Когато
БСП влезе в управлението, ние ще
искаме да има и подобен тип иновации", заяви Гуцанов.ç
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"Áóëãàðãàç" ïîèñêà øîêîâèòå 350
ëåâà çà ìåãàâàò÷àñ ñèíüî ãîðèâî
Ïàðíîòî ïîñêúïâà èçâúíðåäíî
îò 1 ÿíóàðè 2023 ã., îáÿâè
øåôúò íà ÊÅÂÐ Èâàí Èâàíîâ
Към днешна дата
прогнозната цена на
природния газ за септември е около 350 лева за
мегаватчас. Това каза
вчера изпълнителният
директор на "Булгаргаз"
Деница Златева пред
журналисти след края на
откритото заседание на
Комисията за енергийно и
водно регулиране, на
което беше обсъден
доклад относно заявление
на дружеството от 11
август за утвърждаване на
цена за септември, по
която общественият доставчик да продава природен газ на крайните
снабдители и на лица, на
които е издадена лицензия за производство и
пренос на топлинна
енергия. По думите й това
е увеличение с около 17
процента спрямо цената
за август. Според Златева поскъпването на природния газ се дължи на
увеличения борсов ин-

декс.
На въпрос докъде са
стигнали разговорите с
"Газпром", Златева отговори, че "Булгаргаз" като
страна по договора го
изпълнява и всеки ден
изпраща заявки за доставки, но получава потвърждение за нулеви
количества за следващия
ден. Тя поясни, че разговорите, които се водят
към момента, са на политическо ниво и общественият доставчик на този
етап изпълнява само сега
съществуващия договор с
изпращане на заявки.
Парното и топлата
вода в София ще поскъпнат извънредно от 1
януари 2023 г. Това съобщи председателят на
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР)
Иван Иванов след края на
откритото заседание на
регулатора, на което беше
обсъдено увеличение на
цените на природния газ

от септември. Досега
цената на топлото се
определяше веднъж
годишно - на 1 юли. Но
сега се налага тя да бъде
променена още веднъж от началото на следващата година.
Иванов подчерта, че
поскъпването с 39 на сто
на парното в столицата
през този отоплителен
сезон е заради "крайно
неправилното преустановяване на пазарните
механизми с въведения
мораториум", който след
6 месеца "замръзване на
цените", е довел по неизбежен начин до повишаване.
КЕВР проверява топло-

фикационните дружества
за начина, по който са
формирали намаленото
ДДС към изравнителните
сметки за парно, добави
Иванов. Припомняме, че
омбудсманът поиска
проверка на дружествата и от Националната
агенция по приходите,
след като получи сигнали, че в изравнителните
сметки на софиянци е
начислено ДДС от 20 на
сто, въпреки че то бе
намалено на 9 на сто.
Според Иванов в резултат
на проверката изравнителните сметки ще бъдат
коригирани и сумите,
които трябва да плащат
столичани намалени.ç

Ðåêîðäíèòå åíåðãèéíè ðàçõîäè èçñòðåëÿõà
ïðîèçâîäñòâåíèòå öåíè ïðåç þëè
Цените на производителите в
България продължават да се повишават с рекордни темпове поради
нарастващите разходи в енергийния сектор. През юли високите цени на електрическата и топлоенергията и газа са изстреляли производствените цени до нов връх. Общият индекс на цените на производител в България нараства с
3,8% през юли спрямо предходния месец. Годишното изменение
е 42,5%, показват данните на Националния статистически институт
(НСИ).За сравнение, увеличението на годишна база през юни беше с 41,4%, през май беше 38,2%,
през април - 40,2%, през март показателят се вдигна с 36,1%, а през
февруари - с 32,3%.
От данните се вижда, че сериозно покачване на цените на годишна база има при производст-

вото и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със
103%. Увеличение е отчетено и в
преработващата промишленост с 25,3%. В добивната промишленост е регистрирано намаление с 4,3%.
В преработващата промишленост значително повишение на це-

ните се вижда при: производството на химични продукти - с 46,5%,
на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 31,8%, на дървен
материал и изделия от него, без
мебели - с 30,6%, производството
на хранителни продукти - с 28,2%.
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар на-

раства с 56% през юли на годишна база. Сериозно увеличение е
отчетено при производството и
разпределението на електрическа
и топлоенергия и газ - със 101,6%.
Ръстът в преработващата промишленост е с 31,4%, а в добивната
промишленост - с 4,7%.
Спрямо юли 2021 г. съществено увеличение на цените в преработващата промишленост е отчетено при: производството на химични продукти - с 66,9%, на дървен материал и изделия от него,
без мебели - с 56,8%, на изделия
от други неметални минерални суровини - с 31,3%, и на хранителни продукти - с 29,2%.
Индексът на цените на производител на международния пазар
намалява с 3,4% през юли спрямо юни, а на годишна база нараства с 22,2%.ç

ÁÍÁ: 41,5 ìëðä. åâðî å áðóòíèÿò âúíøåí äúëã íà Áúëãàðèÿ
Брутният външен дълг на страната в края на юни 2022 г. възлиза на почти 41,5 млрд. евро
(52,5 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), което е с над 1,6 млрд. евро (4,1
на сто) повече в сравнение с
края на юни 2021 г., съобщава
Българската народна банка (БНБ).
В края на юни краткосрочните задължения са над 8 млрд. евро (19,4 на сто от брутния дълг,
10,2 на сто от БВП) и се увеличават с над 1,9 млрд. евро (30,8 на

сто) на годишна база. Дългосрочните задължения възлизат на повече от 33,4 млрд. евро (80,6 на
сто от брутния дълг, 42,3 на сто
от БВП), като се понижават с
253,7 млн. евро (0,8 на сто) спрямо средата на 2021 година.
Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в
края на юни 2022 г. е над 7 млрд.
евро (8,9 на сто от БВП). На годишна база той намалява с 1,33
млрд. евро (15,9 на сто).
Външните задължения на Цен-

тралната банка са над 2,1 млрд.
евро (2,7 на сто от БВП). Те се
повишават с 1,271 млрд. евро
(153,2 на сто) спрямо края на
юни 2021 г.
Външните задължения на сектор "Други парични финансови
институции" са 5,6 млрд. евро
(7,1 на сто от БВП). Те се увеличават на годишна основа с 1,4
млрд. евро (33,8 на сто).
Външните задължения на
"Други сектори" са над 13 млрд.
евро (16,5 на сто от БВП). Те на-

растват с 582,7 млн. евро (4,7
на сто) спрямо същия месец на
миналата година.
Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,7 млрд.
евро (17,3 на сто от БВП) в средата на 2022 г., което е с 296
млн. евро (2,1 на сто) по-малко в
сравнение с края на юни 2021 г.
Вътрешнофирменото кредитиране
е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 33 на сто
към края на юни 2022 г., при 35,1
на сто година по-рано.ç

Ëþáîìèð Äàöîâ:
Êàáèíåòúò "Ïåòêîâ"
íå óöåëè 5 ïúòè
áþäæåòíàòà
ïðîãíîçà
Много рядко има правителство, което 5 пъти да прави бюджетна прогноза и 5 пъти да не я улучва. Да е страхотно различна. Бившият финансов министър Асен Василев си играе с показателите за
изпълнение на бюджета, но истината е, че няма преизпълнение
на бюджета от повишена събираемост на приходите. Оценката за
сериозен дефицит през 2023 г. на
служебния финансов министър Росица Велкова е точна и при такива данни се отдалечаваме от еврозоната. Това обяви в интервю
за БНР финансистът и член на фискалния съвет Любомир Дацов. Коментарите на Дацов идват ден след
оповестените от МФ първоначални оценки за очертаващия се дефицит през 2023 година на базата на одобрените до момента разходни политики. Без залагането на
никакви нови мерки базовата
оценка на МФ за догодина е за
дефицит от 11,4 млрд. лв. или
6,8% от очакваното БВП.
Отчитаният излишък към средата на годината е игра с данните
и се дължи на неизпълнени капиталови разходи, а не на повишена събираемост на приходите,
обясни Дацов. "8,3 млрд. лв. бяха
заложените капиталови разходи за
тази година. Максимумът, който ще
бъде изпълнен, ще отиде към 4,5
млрд. лв. В момента изпълнението на капиталовите разходи е 2
млрд. лева. Само до момента има
6 млрд. лева спестявания, които
ще бъдат намалени до 4 млрд. Оттам идва превишението в бюджета в момента", коментира Дацов.
Той бе категоричен, че в последните 20 месеца няма никакви данни за повишена събираемост на
приходите в хазната и плюсът там
се дължи на инфлацията.
Изнесените изчисления от Финансовото министерство са коректни и има реален риск от процедура по свръхдефицит, смята още Дацов. "Ако политиката на обещания
за изпреварващо нарастване на доходи и разходи, които няма как след
това да ги върнем, се задържи, ще
има няколко проблема. Първо - рано или късно ще започнат да се
правят дефицити, която държавата
не може да си позволи, и това рязко ще увеличи дълга. Стабилността, която години наред беше пазена, ще бъде нарушена. Това има и
политически последствия, не само
икономически, защото, когато разклатиш стабилността на публичните финанси и на бюджета, това се
отразява върху частните инвестиции, поведението на частните предприемачи", коментира финансистът.
Според него през есента при прегледът на данните за България Европейската комисия може да открие процедура по свръхефицит. Тогава искаме или не, ще изпълняваме много по-строга програма за
икономии. Но въпросът за присъединяване към еврозоната (б.р.
размера на дефицита е един от
показателите) става проблемен",
допълни Дацов. Според него следващото правителство ще трябва
да взима трудни решения как да
върне в релси разходната част на
бюджета.ç
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Ôðàíöóçèí îïèñà ñðúáñêèòå
çâåðñòâà â Ìàêåäîíèÿ
Книгата "Войната се връща" на Анри Пози, която излиза в Париж през 1934 година, разказва за геноцида
над българите, подложени на жестока асимилация от сръбската власт във Вардарска Бановина
"В сърцето на Балканския полуостров, от
Охридското езеро до
Драма и Кавала на
Егейско море, от Солун
до Шар планина над
Скопие има една земя
с 64 000 кв. км повърхнина, т. е. два пъти
по-голяма от Белгия,
обитавана от 2 500 000
души, говорещи един
език, с еднаква култура, почти всички с еднаква религия. От този народ 70% са чисти
българи!" - така започва книгата си "Войната се връща" (La guerre
revient) френският журналист и писател Анри Пози (Henri Pozzi).
Книгата "Войната се
връща" излиза в Париж през 1934 година.
Тя е насочена против
буквалния геноцид,
който извършват победителите, в случая
панславянските империалисти от Белград
към българите от Македония. Анри` Позѝ е
френски политик, дипломат и публицист. Той
произлиза от старо семейство на френски
протестанти. Майка му
е англичанка, пряка
наследница на благородническия род Хампден, дал на Англия
видни политически
личности, включително
Оливър Кромуел. Журналистът Пози служи
близо трийсет години
на френските и английските разузнавателни
служби на Балканите и
в Централна Европа, в
това число отговаря цели десет години за Балканските тайни служби
към "Льо Тан". В Европа книгата излиза и
под името Black hand
over Europe. Заради нея
Анри Пози е осъден на
20 години затвор от
сръбски съд. Книгата е
леден душ за всеки нормален човек, независимо националността му.
Кръвта в жилите леденее и косите настръхват, докато човек я чете. Поклон пред мъчениците на българщината в Македония.
ВЪЛЧИТЕ ЯМИ
...Представете си една стена, изплетена от
бодлива тел, висока 1.75
м, дебела 2, чиито телове са толкова гъсти,
усукани, толкова обтегнати от железните ко-

лове, които я поддържат
от самата повърхност
на земята до върха и,
че едно куче не може да
се провре. На всеки два
метра по средата на тази стена са изкопани
кръгли ями, широки
един метър, дълбоки два, полузакрити с изсъхнали шубраци. В
центъра на всяка острието на един железен кол.
Преди шест седмици
близо до Гюешево една
жена, след като била бита и изнасилена и се е
опитала да мине е агонизирала два дни с разкъсан корем върху един
подобен кол. На всеки
километър един блокхаус от бетон-арме, прилепен до телените мрежи, със стени дебели
метър и половина, издигнат на тераса. От
височината на която от
ранна утрин до късна
вечер един часовой не
престава да наблюдава
хоризонта. Четири картечници на всяко укрепление - трите обърнати
към българската територия така, че да държат всички пътища към
заграбените селища.
Човек се пита защо е
това, ако е вярно, че
населението им се признава за югославяни?
Много са селищата,
неизброими са нивите,
които пресича телената мрежа. Аз видях това на двадесетина места - в Петрич, Стразимировци, Извор, Гюешево и пр. - по цялата
дължина на българоюгославската граница.
Аз видях гробища,
разделени на две...Нещо повече: гробове!
Главата на мъртвия е
между телените мрежи,
краката извън. Вълчите ями са изкопани върху ковчезите. Аз видях
български майки, гробовете на чиито деца са
на югославска земя, да
идат и да плачат на няколко метра от скъпите
им гробове, понеже им
е забранено да се приближават.
АЗ ВИДЯХ... АНРИ ПОЗИ
...На 11 август 1931
година, някъде си между Безика и Незаполи
трупът на едно дванадесетгодишно момиченце от анексирана Македония на което родителите - то е било то-

гава 6 годишно - са забягнали в България. То
бе оставено в продължение на четири дн
температура 40° на сянка! Било е убито с картечница в момента, когато е изпращало с ръка целувки на своята
майка, намираща се на
съседния хълм в българска територия.
...Един селянин
близо до селището
Орасак, между Куманово и Ново село, бе привързан със смъкнати
потури за едно дърво.
Цялото му лице, гърбът и коремът бяха в
кръв. Заобиколен беше
от трима жандарми и
един подофицер. Четвърти жандарм излизаше от една къща. Той
носеше котка, която
правеше усилие да се
освободи от торбата.

Дигнаха потурите на
жертвата, привързаха
ги под всяко коляно и
поставиха вътре котката, вбесила се вече. Цялото село, мъже, жени
и деца гледаха мълчаливо. Човекът, комуто
разяреното животно
раздираше месата, виеше от страшни мъки.
...Аз видях във Велес българските офицери, загинали при последните сражения по
време на френско-сръбската офанзива през
септември 1918 г. и били погребани в старата църква "Св. Панталеймон". Те били изровени от сърбите и остатъците им хвърлени

за градските нечистотии. Видях известни
г р об и щ а - в Щ и п ,
Градско, Куманово,
Скопие, Радовиш, Криволак, Велес, Кратово,
Охрид - където всички
надгробни паметници
бяха разрушени, имената и надписите на
български език изличени с удари на чук, църквите разрушени, надгробните плочи махнати и изпочупени. Тия
места за покой приличат на развалини. В
Скопие например повече от 40 тела са били изровени от черквата "Св. Димитър". "Какво ги направихте? - попитах сътрудника на
г-н Йованович, който
ме придружаваше при
визитата в черквата и
ми разказваше това. Хвърлихме ги във Вар-

дара" - ми отговори.
- Е, добре вярвайте
ми господине, всичко
опитахме- железен тел,
пристяган около главата и коленете с една тояга, премазване на
ушите с чук. Мълчат и
мълчат. Тогава приложихме едно великолепно средство! Прикрепваме лицето на един
стол, главата преметната на облегалото.
Държим му отворена
устата и се избиват с
чук един, два, три зъба. Аз видях твърди натури, които изпаднаха
в ужас още на втория
зъб. На третия - те казваха всичко! Това струва повече от 50 удара с

тояга. Жените бяха
най-ужасните! Имаше
една, избихме й четири зъба и когато я развързвахме, се изхрачи
в лицето ми. Щях да я
убия! Исках да ги поставя да седнат на разгорените въглища, както г-н Лазич ни показваше в Кратово.
...Подпрефектът Николич продължи: "Представете си, четиринадесет от приятелите на подофицера Мина дошли
ергени в Кратово, не намират жени да се оженят. При все това жени
не липсваха - половината от мъжете им бяха
забягнали в България
или лежаха в затворите, но никоя не искаше
сърбин. Една неделя
Мина събра жените от
градчето и каза на приятелите си да си избират. Те взеха 11 жени,
чиито съпрузи бяха минали в България. Жените крещят, че са вече
омъжени. Аз разтрогвам брака ви! - каза
Мина. Въпреки това те
отказват, а също отказаха и трите млади момичета, които бяха избрани. Тогава Мина ги
привърза за масите и
четиринадесетте, и те
бяха бити от мъжете,
които трябваше да станат техни съпрузи, докато загубиха сили да
викат. После Мина ги
предупреди, че ще повтори същото следваща
неделя, и после всяка

следваща неделя, докато е нужно. ...И това
се повтори три последователни недели пред
очите на цялото градче, докато казаха "да".
Като сватбен подарък
всеки съпруг отнесе
в къщи тоягите, с които току-що бяха си служили.
ПОСЛЕСЛОВ ОТ
АНРИ ПОЗИ
...Напуснах Македония покрусен, развълнуван. Отвратен от това, което видях там,
чух, разбрах, проверих
лично аз - благодарение на възможностите
за проучване, с които
разполагах и въпреки
големите усилия на белградските агенти да ми
попречат да открия истината.
И аз заявявам, аз,
французинът, който
дълбоко обича Сърбия
и който достатъчно го
е доказал в течение на
двадесет години - заявявам с чувството, че
моята преценка изразява много по-малко, отколкото е в действителност, че хората, които
представляват днес в
Македония настоящите
господари на Югославия, които са чиновници, съдии, свещеници
или полицаи, петнят
своята страна… В Македония конфискуват,
затварят, измъчват,
убиват легално, систематично, спокойно,
жестоко.
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Êàê äà ðàç÷åòåì îáðàçà íà „Áúëãàðñêàòà
ìàäîíà“ ñïîðåä çàêîäèðàíîòî
â òâîð÷åñòâîòî íà Ìàéñòîðà?
Картините на ненадминатия Владимир Димитров носят българския дух - на нашето село,
на българската природа, но темите, заложени в тях, са общочовешки и вечни
Никой българин няма
да сбърка неподражаемите
цветове и образи, които се
открояват в картините на
Владимир Димитров Майстора, един от найголемите български художници. И както всеки
гениален майстор, и той е
оставил скрити символи и
послания към идните
поколения, които ще се
възхищават и вълнуват от
дарбата на художника.
Действително, картините
на Майстора носят българския дух - на нашето
село, на българската
природа, но темите,
заложени в тях са общочовешки и вечни. Темите
за войната, за природата,
за чистотата на човека те са вълнували съзнанието на художника. В центъра на своята вселена
Майстора поставя скромния, отруден човек, здраво
стъпил върху българската
земя. Както сам казва
приживе - "българските
хора от селото - това са
бащи - патриарси и
майки - светици". Така ги
вижда и така ги рисува в
картините си.
Като потвърждение на
това е историята на една
от емблематичните творби
на Майстора. Картината
"Млада жена от с. Шишковци", както я е озаглавил авторът, заминава
през 30-те години за
участие в едно Венецианско биенале. От там се
завръща със златен медал
и с названието "Българската мадона". Така тя е
позната и сега - картината, която посреща всеки,
дошъл в галерията "Владимир Димитров - Майстора" в Кюстендил.
"Ние сме длъжници
към неговото огромно
творчество и за това
доколко светът го познава. Оказва се, че ние българите, знаем много
повече за картините на
Леонардо да Винчи,
скритите им послания, а
дори не подозираме какво
ни е оставил този български гений - Майстора. Той
е не само наш, той е
световен майстор на
четката" - казва художникът от Кюстендил Евгени
Серафимов, който винаги
се спира с ученици пред
картината "Българската
мадона", с изображението
на момиче сред червени
ябълки и цъфнали цветя.
"Това е най-разпознаваемото българско лице,
сред картините и когато

се каже българска жена,
това е лицето, което
изпъква в съзнанието ни"
казва Евгени Серафимов
и насочва вниманието ни
към закодираните послания в картината: "На
това платно Майстора е
нарисувал Дафина Котева, едва на 14 години, от
с. Шишковци. Нарисувана е с изключително
нежно, бледо лице, на
фона на една ярка, интензивна природа. Девойката е изобразена само с
охра и сиво. Това са и
цветовете на нейната
дреха - носията, на
нейното лице и на ръцете. Тук няма цветни
гайтани, характерни за
кюстендилските дрехи, но
виждаме странен контраст
между девойката, която

художникът рисува като
прозрачен дух и то на
напълно ярък фон от
зрели ябълки и червени
цветя. Това е пълен
контраст, който предизвиква учудване у зрителя.
Но историята е скрита в
съдбата на Дафина.
Когато е рисувана картината, момичето е болно
от туберкулоза, страшна
болест, която в началото
на XX век е бич в българското село. Заради
недохранване и липса на
медицинска грижа, болестта е причината стотици хора да си отидат от
този свят. Малко след
като Майстора рисува
Дафина, тя умира. Важно
е да кажем, че тя е от
много скромно семейство.

Опечалените родители
дори нямат снимка на
момичето. До скоро
неизвестен, в галерията
пристигна преди години
по-малък портрет на
Дафина, който Майстора
е направил, за да подари
на семейството. Той също
разказва за "Българската
мадона".
И ако приближиш
много близо и погледнеш
зениците в знаменитата
творба на Майстора, ще
видиш, че там има ябълки, с винено червен цвят
и с малки тъмни листенца. Така, сякаш в тази
угасваща като свещ девойка, в очите стои копнеж
към природата, към живота. А може би в очите й
се отразява един по-

идеален свят, където стои
и Дървото на познанието.
Това са въпроси, които ни
задава геният - творец. За
съжаление, ние българите
лековато преминаваме
през нещата, които имаме. А там - в природата, в
традициите, в наследството на големите ни мислители стоят истински
важните неща, които
имаме. Но първо ние
трябва да ги разтълкуваме, за да можем да ги
предадем и на света".
И днес е важно почесто да се вглеждаме в
картините на Майстора, в
центъра на които стои
Човекът. Не човекът на
властта и богатството, а
малкия, отруден, честен
човек, който започва да

изчезва и да се разпилява
със своите ценности още в
началото на миналия век.
Това е усетил художникът
и неистово се е опитвал
да съхрани чрез картините
този българин. "Ако
дойдете в Кюстендил,
непременно погледнете
отблизо картината с
Дафина" - приканва
Евгени Серафимов Нейните очи не са нарисувани с блясък, нейният
поглед сякаш е обърнат
навътре, към себе си, към
вечното. Точно както се
рисуват икони. И където и
да застанеш срещу картината, ти срещаш непрекъснато следящия те
поглед, както е в иконописта. Това е девойка,
която те следи с поглед и
иска да каже - ти мой
наследнико какво знаеш
за живота, какво ще
оставиш след теб? Има
много въпроси, но картината дава и отговори, а в
залата има голям надпис
на старата латинска
сентенция - "Животът е
кратък, само изкуството е
вечно". В потвърждение
на това виждаме, как един
обикновен, беден, отруден
селски човек от началото
на 20-ти век, който, по
всичко личи, изчезва
безименен от тази земя, в
един момент се превръща
в разпознаваем събирателен образ на България.
Така великото изкуство
успява да пренесе
красотата на момичето,
но не само външната,
а и душевната чистота
и благородство на девойката".
Гергана МАНЧЕВА,
Радио България
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В памет на покойния генерален директор на „Булгартабак“ Димитър Ядков
ЗЕМЯ публикува откъс от книгата "От
Девети до Десети", разглеждаща развитието на социалната държава в периода
1944 - 1989 г. Откъсът е посветен на развитието на тютюневата промишленост,
а негов автор е починалият наскоро дългогодишен генерален директор на Държавното стопанско обединение "БулгарПрез 45-те години социалистическо развитие, България развива тютюневото
стопанство с темпове и мащаби, непознати в световната практика. През 70-те и
80-те години на ХХ в., страната вече заема 6 - 8 място
в света по производство на
тютюн, нареждайки се след
такива многомилионни страни като Китай, САЩ, Бразилия, Индия, Япония и Турция.
В цигареното производство са постигнати още повнушителни резултати. Ако
през 1944 г. България предхожда единствено Албания в
цигарената индустрия, то
през 80-те години само две
страни - Англия и Германия
- произвеждат в Европа повече цигари. В продължение
на двадесет години страната си оспорва първото място по износ на цигари със
САЩ, най-големия дотогава световен износител. В основата на това развитие са
външните пазари и преди
всичко огромният съветски
пазар.
Търговско промишленото
обединение "Булгартабак",
чрез което се осъществява
научно-техническата, производствената и търговската
политика на отрасъла, се утвърждава като всепризната
сила в тютюневия свят и
сред водещите тютюневи
компании, поддържайки активни търговски контакти с
над 130 фирми от 36 страни. Не е случайно, че от 70те години, в продължение на
три мандата (всеки от по 4
години) председателят на
"Булгартабак" Димитър Ядков е избиран в ръководството на КОРЕСТА (световната организация по тютюна), а един мандат е и вицепрезидент.
Тези внушителни постижения на тютюневото стопанство през онези години
се определят от външните
партньори като български
феномен. Няма друг стопански отрасъл от световната
икономика, в който страната да заема такова значимо
място, както в тютюневия.
В края на 1944 г. положението е критично. След
спогодбата от 10.ХІІ.1940 г.,
страната се задължава да
доставя всичките си тютю-

табак" Димитър Ядков, който бе световно призната фигура в бранша. Димитър
Ядков като член на колектива по изготвяне на книгата е и автор на тази глава,
която носи в себе си информацията и
спомена за ролята на Народна република България като световен център и лидер по производството на тютюни.

ни, освен тези за местната
фабрикация, в Германия
чрез тютюневата фирма "Реемстма". Това монополизиране на продажбите затваря
всички други пазари. Когато Германия започва да губи войната, изгубва се и този основен пазар. Произведените през 1944 г. тютюни
стоят в складовете и къщите
на хората.
Първата мярка на новата власт е приемането на наредба-закон, с който се възлага на Българската земеделска и кооперативна банка (БЗКБ) и на Съюза на
тютюневите кооперации "…
да събират (изкупуват) и манипулират, за сметка и с
риск на държавата, тютюните от реколта 1944, 1945 и
1946 г.". За първи път държавата застава по такъв ясен
и категоричен начин зад тютюнопроизводителите. На 26
април 1947 г. Великото народно събрание гласува един
от първите си закони - Закон за учредяване на Български държавен тютюнев
монопол (БДТМ).
През 1948 г. правителството приема и стимули за
тютюнопроизводителите. Те
са обявени и разяснени на
първата Национална конференция, в която участват над
500 делегати от всички тютюнопроизводителни райони. Само за 5 години, в резултат на взетите мерки и
на усилията на съответните
структури, е надминато нивото на производството и износа на тютюн и цигари от
годините преди 1944 г.
През 50-те години на ХХ
в. страната навлиза в труден период. Увеличава се,
макар и с някои колебания,
производството на тютюн,
което надминава два пъти
постигнатото преди Девети
септември, но не нарастват
продажбите и складовете отново започват да се запълват. Някои от причините,
особено за намаляването на
износа са повече от субективен характер и засягат
главно работата на тютюневия монопол, отговорен за
реализирането на продукцията. През 1954 г. неизвестно защо дейността на БДТМ
е разделена на две. Производствената е обособена в
Главно управление "Тютю-

нева промишленост" към
Министерството на държавните доставки, а търговската дейност - в ДТП "Булгартабак" към Министерството
на външната търговия.
Между тези две структури изникват противоречия и взаимни обвинения. Едва през
1959-1960 г. икономическата ситуация в отрасъла се
подобрява.
Започва време на всестранен подем и възходящо
развитие, което се дължи и
на новата икономическа обстановка в страната. След
задълбочено проучване се
предлага на Министерския
съвет една твърде ефективна система за стимулиране
на тютюнопроизводителите,
утвърдена през 1962 г. Повишават се изкупните цени,
а количествата, получени от
всяко стопанство над плана,
се заплащат допълнително.
Срещу произведените тютю-

ни се предоставят по държавни цени фураж, селскостопанска техника, камиони,
леки коли, джипове и др. Организират се екскурзии в
чужбина. Новите стимули са
огласени на национално съвещание, а след това по окръзи и стопанства. В повечето райони се въвежда семейният акорд при отглеждането на ориенталския тютюн - важно условие за максимално използване на възможностите на ектензивните фактори. Освен "Виржиния", през 1967 г. започва
производството и на "Бърлей".
Около 60 000 т се изнасят в Съветския съюз и в
страните от СИВ и около 18
000 т - на западните пазари
и в Япония. Съществени качествени промени настъпват
в промишлената обработка
на тютюна. Разкрити са нови манипулационни предп-

риятия в Шумен, Исперих
и Стара Загора. За първи
път се въвежда и механизираната сортировка, която до
края на 60-те години намира приложение във всички
предприятия. Пак през тези
години се внедрява тонгопълначната машина, едно
оригинално, първо в света
изобретение на Иван Динков от Дупница. Ако на ръка един работник прави 8
тютюневи бали за 8 часа, с
машината те стават 80.
Безспорно най-големите
завоевания са в цигареното
производство. Предприемат
се ускорени мерки за увеличаване на мощностите. Внасят се нови машини към съществуващите шест цигарени фабрики и се създават
още три. В Благоевград и
Асеновград те са със старо
оборудване, но през 1968 г.
в Хасково влиза в експлоатация най-новата и най-модерната фабрика.
Разработва се гама от нови марки цигари, които бързо се налагат на съветския
пазар. От това време са БТ,
"Родопи", "Стюардеса",
"Слънце", "Опал", "Ту 134",
"Севънс" и други. За всеки,
който познава сложното цигарено производство, не е
трудно да си представи каква инициатива, организационна работа, компетентност
и умение са нужни, за да се
осъществи уникалният скок
в производството и износа:
На стр. 9
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Производство
(хил. тона)
Износ
(хил. тона)
Вътрешен пазар
(хил. тона)
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14

19

38

41

55

5

8

26

29

45

9

11

12

12

12

От стр. 8
През 70-те години на
ХХ в., благодарение на разведряването в отношенията
между двете политически
системи в света, правителството предприема твърде
активни действия за установяването на търговскоикономически отношения с
развитите капиталистически
страни.
Отговорна правителствена делегация посещава
Япония, където се учредява и Българо-японски икономически съвет. Друга
правителствена делегация
създава в САЩ Българоамерикански икономически
съвет. В доклада за посещението в САЩ е записано, "че САЩ са на върха
на техническия прогрес и
на технологичното съвършенство, безспорният еталон в тютюневото стопанство". И в заключение "изучаването и внедряването на американския опит
във всички звена на тютюневия комплекс ще ни позволи да отидем напред, да
изградим модерно, високодоходно и конкурентно тютюнево стопанство".
На среща с директори,
специалисти и научни сътрудници от Института по
тютюна и опитните станции е споделена подробна
информация за видяното в
САЩ и Канада. Започва
един съдбовен поврат в тютюневия отрасъл. Сключват се и първите договори.
Компанията "Юнивърсъл
лиф тобеко", най-голямата
в САЩ за търговия с тютюн, приема да организира през 1974 г. два експериментални участъка по 500
дка - единия в ТКЗС - Бяла
Слатина, другия в ТКЗС
"Г. Бенковски" край Пловдив - за производство на
"Виржиния" по тяхна технология.
В края на годината в
Пловдив е пуснат в действие първият цех за електронна сортировка на ориенталски тютюн. На пазара се появяват първите цигари под лиценз "Уинстън".
Получава се среден добив
от експерименталните участъци за вирджиния и в двете стопанства над 200 кг,
при 70 % първа класа. И с
двойно по-висок доход. Това се постига под непрекъснат контрол на американски специалисти. При ориенталските тютюни се въвежда и трикласната манипулация на тютюн, по препоръка на "Сокотаб", които от две години купуват за
САЩ български тютюни
на стойност близо 20 милиона долара.
Тези първи резултати
свидетелстват, че е намерен

верният път за прогрес и
развитие. През следващите
няколко години са сключени нови договори и сътрудничеството придобива широки мащаби. Фирмата
"Дебриел Брадърс" поема
отглеждането върху 12 000
дка в АПК - Бяла Слатина,
Вълчедръм, Първомай, в
района на Златния рог, Видинско, и в АПК - Гулянци, Плевенско. "Рейнолдс"
поема площ от 2000 за текущата и следващата година в Казанлъшката долина
(селата Шаново и Юлиево
от АПК - Казанлък), "Остин къмпани" се заема с отглеждането на "Бърлей" в
АПК - Бутан, Врачанско, и
Нова Черна, Силистренско.
Приключват и разговорите
с "Филип Морис" за лицензионно производство на цигарите "Марлборо", за технико-технологическата помощ и обучението на български кадри. Лицензионният договор е сключен на

втората сесия на Българоамериканския съвет в София на 2 август 1975 г. Очевидно всичко това насърчава и западноевропейските тютюневи компании, с
които се сключват лицензионни договори: с БАТ за водещата цигара "НВ",
типичен европейски бленд,
с "Реемстма" - за тяхната
"Мемфис".
Това време въпреки някои минуси е време на съзидание и израстване, на
култивиране на нови добродетели. Десетки хиляди хора работят, творят, обогатяват знания и умения, дават
приноса си за изграждането
на своята фабрика, за подобряване състоянието на
предприятието си. При тези
условия спонтанно, по инициатива на профсъюзните
организации, се зараждат,
извън производството, две
начинания. Това са прегле-

дите на художествената самодейност и спартакиадите,
празници на съревнованието на таланти и дарования,
които сплотяват колективите, издигат самочувствието
на хората от тютюневия
бранш.
Творческият дух и инициатива видимо променят
нещата. Расте колективната и персонална увереност
и самочувствието в обединението и в предприятия-

та, че може да се преодоляват възникващи сложни
проблеми. Това най-добре
показват постигнатите резултати през петилетката
1971-1976 г.
Все по-осезаемо се вижда и промяната в живота
на хората от тютюневите
райони. Това е време, когато се благоустрояват и променят селищата, когато масово се издигат нови къщи,
читалища и училища. Мла-

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1977 г.
Производство
на тютюн
(хил. тона)
Износ
(хил.т)
Цигари

121

159

141

146

141

62

63

69

69

70

64

67

70

71

71

Износ

52

53

56

55

60

Въпреки трудностите успешно са развива
и цигарената индустрия:

Общо цигари
в хил. тона
В това число:
- Износ
- Вътрешен
пазар

1966/1970 г.

1971/1975 г.

Ръст в %

44 350

68 800

155

33 100

54 700

165

11 250

14 100

125

дежите от селата, с малки
изключения завършват гимназиално образование, кандидатстват и учат в университети и институти.
През петилетката на
ефективността и качеството (1976-1980) се предвижда производството на тютюн да се увеличи с 10 %,
износът му да се запази на
65 000 т годишно, количествата цигари да нараснат
от 70 000 т на 80 000 т.
Затова се разработват 6 научно-внедрителски програми - опит, заимстван от научните центрове на западните тютюневи компании.
Разработването на програмите се съсредоточава изцяло в Института по тютюн и тютюневите изделия
с участието на повече от
300 научни работници, технолози, инженери, икономисти.
Две от програмите се отнасят до развитието и модернизацията на тютюнопроизводството. Третата предвижда последователна модернизация, реконструкция,
обновление и изграждане на
нови предприятия. Четвъртата обхваща научните изследвания, експериментирането и внедряването на нови методи за непрекъснатата ферментация и при ориенталските тютюни, която да
се приложи в новостроящия
се завод в Генерал Тошево.
Петата и шестата програми покриват цялостната модернизация и реконструкция
на цигарената промишленост. На базата на чуждестранния опит, сключените
лицензии и обучението на
българските специалисти в
чужбина се усъвършенстват
технологиите при производството на цигари.
От 1 до 5 октомври
1978 г. в София се провежда ХІІ асамблея на КОРЕСТА с участието на 500 делегати от 43 страни - първи подобен форум в страна от СИВ. За нов председател на КОРЕСТА е избран президентът на френския тютюнев монопол, за
вицепрезидент - генералният директор на "Булгартабак".
През 1975 г. "Булгартабак" прави и първите крачки към други пазари. С турския тютюнев монопол е
сключена сделка на стойност
30 милиона долара, като 50 %
от заплащането е с тютюн.
През следващата година,
както е договорено, доставката се изпълнява и се
сключва ново споразумение.
По това време се договаря
и доставка на цигари "Багдад" в Ирак. За Иран се изработват три мостри цигари
и опаковки под името "Азади" (Свобода). По всички
правила на конкуренцията
"Булгартабак" се класира на
второ място в публичния
търг и сключва двугодишен
договор за доставка между
2000 и 18 000 т цигари на
стойност до 158 милиона долара. Това е най-крупната
дотогава сделка, сключена
със страна, извън СИВ.
На стр. 10
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Oт стр. 9
За годините между 1976 и 1980 г. числата са следните:
1976 г.

1977 г.

1978 г.

1979 г.

1980 г.

Средно
годишно

Производство на тютюн:
Общо хил. тона
164
В т. ч.
ориенталски
143

117

141

160

122

141

99

116

136

102

119

- Виржиния

16

22

21

18

19

19
3

- Бърлей
Производство

1976 г.

1977 г.

1978 г.

1979 г.

1980 г.

Средно
годишно

На цигари:
Общо - хил. т

73

77

77

82

85

79

В т. ч. с филтър
без филтър

58
15

63
14

65
13

76
6

79

68
11

Износ хил. тона

1976 г.

1977 г.

1978 г.

1979 г.

1980 г.

Средно
годишно

Общо - хил.тона 132

132

124

141

143

135

В т.ч. тютюн
цигари

70
62

70
62

62
62

72
69

71
72

69
65

Внос на тютюн

1

4

15

20

15

11

През 80-години на ХХ в.
се запазват и разширяват
пазарите за цигари и се търсят нови в страните от Близкия изток, Африка и Азия.
Освен мерките за стабилизиране на националното
производство, започват да се
прилагат и използват всички възможни форми за внос
на недостигащите тютюни.
Продължава технико-технологическото обновление в съответствие с най-добрите световни постижения. Нарастват вниманието и грижите
към социалните въпроси.
Годините между 1981 и
1985 г. са най-динамичният
период, но и най-сериозното изпитание за зрелостта на
тютюневата компания. Той
е и най-успешен. Обобщените цифри за валутните и
финансовите резултати показват, че е постигнат ежегоден ръст с около 100 милиона валутни лева, нещо
непознато до тогава. От 600
милиона през 1980 г., постъпленията достигат през
1985 г. общ ръст от 1 милиард и 200 милиона валутни
лева. По данни на МВТ сред
стоте стоки, които формират
националния износ на България, цигарите са на първо място, а тютюнът - на
7-м. Тютюнът и цигарите дават близо 50 % от целия аграрен износ на страната в
прясно и преработено състояние. Пак през този период е реализиран и най-висок ръст в печалбата и приходите за бюджета и на
вътрешните фондове.
Задълженията към банките от 51 млн. лв. през 1981
г. намалява на 7,7 млн. лв.
през 1985 г., а собствените
оборотни средства нарастват
за същия период от 35,7 млн.
лв. на 138,9 млн. лв.
При това финансово състояние става възможно обединението да финансира със

собствени средства, и то в
значителни размери, приетите програми за технически прогрес и социално развитие. За тях в държавния
план не е предвиден нито
лев.
Сега, когато се прави
първоначална равносметка
на десетилетията след Девети, последните години до
1989-а впечатляват с върхови постижения в търговската дейност. На външните пазари са продадени 725 000
тона български цигари и
560 000 тона тютюн. Получените срещу тях валутни
постъпления са над 8,5 милиарда долара. В някои от
отделните години реализираните валутни постъпления
достигат почти милиард годишно.
Освен че задоволява
близо 90 % от вноса на ци-

гари за съветския пазар и
страните от СИВ, "Булгартабак" реализира и над 100
000 тона цигари в Иран,
Ирак, Турция, Тунис, Афга-

нистан и други 10 държави.
Всяка година се доставят и
по 20 т тютюни на западноевропейските пазари,
САЩ, Япония, Египет и

Мароко. Под различни форми се внасят и над 250 000
тона нужните типове тютюн, за да не се допусне да
се ограничи или намали ци-

гареното производство в
България.
80-те години ще останат
във времето и с многообразието на формите на сътрудничество, осъществявани от
"Булгартабак" в едни необятни пазарни граници - рядък
случай в световната практика. Като се започне от Съветския съюз и се мине през
страните от Източна и Западна Европа, се достига до Индия, Виетнам и Кампучия. И
от Китай, Северна и Южна
Корея до Япония, през Иран,
Ирак и други азиатски страни, към Египет, Зимбабве,
Мозамбик, Тунис. "Булгартабак" има постоянни представители в Москва, Прага, Ню
Йорк, Техеран, Виетнам, Кампучия, Куба, Никарагуа, Ангола и Зимбабве. Осъществява се търговска дейност и сътрудничество с около 130 фирми от 36 страни.
Ще се достигне ли някога отново върхът, на който
се бе изкачил "Булгартабак"?
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Çàùî Ìàëüîâèöà å ñèìâîëúò
íà áúëãàðñêèÿ àëïèíèçúì
На 23 август 1938 г. Костадин Саваджиев и Георги Стоименов, след близо 40-часова
битка с трудната стена, стъпват на най-високата точка на вр. Мальовица
Доц. Сандю БЕШЕВ
"На 23 август 1938 г. в 14:00
часа след пладне, вторник, Владимир Лимончев и Борис Чешмеджиев прегръщат двамата млади
членове на самоковското туристическо дружество "Рилски турист" - Костадин Саваджиев и Георги Стоименов, които след близо 40-часова битка с трудната
стена, стъпват на най-високата
точка на вр. Мальовица." Изкачена е прочутата със своята непревземаемост Северозападна стена на гордата Мальовица, позната още като "Черният триъгълник".
То е осъществено по най-прекия
път от основата на стената до
върха. Прокаран е един маршрут,
който ще остане в историята на
българския алпинизъм като "Класическия маршрут".
Необходимо предисловие
” На 9 юни 1930 г., само 7
месеца след като Иван Шехтов и
Михаил Кръшняк са взели участие в учредяването на Българския
планински клулб (БПК) - 19 ноември 1929 г., подкрепени от приятеля си Васил Ненков изоставят
позната туристическа пътека към
върха и прокарват първия алпийски маршрут по Източното крило
на Северозападната стена на Мальовица /вж. стрелката в началото на техния маршрут).
” В началото на месец август 1934 г. Александър Белковски, Руди Давидов и Хари Хаимов изкачват Източното крило по
северозападния ръб на "Черния
триъгълник".
” Между 20 - 26 септември
1934 г. Пепи Енклиш, д-р Любен
Телчаров, Мария Въжарова и Михаил Кръшняк, при лоши атмосферни условия се изкачват на
върха по Западното крило на северната му стена. Както научаваме от излетния Бюлетин на БАК
(№ 48) при това изкачване "за
първи път във високата планина
е приложена алпийската техника
на гвоздея (клин) и чука".
” В края на месец април
1935 г. Никола Миронски, д-р
Любен Телчаров, Любен Генчев
(Писеца), Владимир Загоров, Божидар Стоичков и Емануил Параско правят първото зимно изкачване на алпийски маршрут. Изкачването им е осъществено по
Мальовишкия коридор, разделящ
стената на две - Източно и Западно крило. Алпинистите са били разделени на две кордета
(свръзки) по трима души, "като
всеки от тях е бил с пикел (ледокоп) и е продължило малко повече от 3 часа.
Черният триъгълник
Смелостта да навлязат по отвесната близо 200-метрова стена на "Черния триъгълник", според историята, принадлежи на
Александър Белковски и Ивайло
Владигеров, които в края на август 1934 г. навлизат в стената,
но след 30 - 40 метра, двамата
срещат "непреодолими трудности", което ги кара да направят
траверс вляво и да излязат на
самия източен ръб. Тук двамата
са застигнати от настъпилата нощ
и са принудени да прекарат нощта на стената, с което осъщест-

вяват първия бивак на алпийска
стена у нас. Опитът им завършва без успех, но той полага началото на една безмълвна и продължителна борба за завладяването на стената, станала "Символ на българския алпинизъм".
Битката за тази стена продължават още редица наши алпинисти. За да опитат щастието,
си под стената застават и редица чуждестранни алпинисти - италианци, австрийци, французи,
словенци. И те не постигат повече от 70 - 80 метра. Това не
отчайва двамата млади по възраст, но с богат алпийски опит
планинари от Самоков, Костадин
Саваджиев и Георги Стоименов,
които на 20 август 1938 г. поемат към непристъпната стена. Но
нека за това, което става в следващите дни, дадем думата на водача на свръзката Коце Саваджиев: "На 20 август 1938 г. заедно с Георги Стоименов и два-

мата ни придружители Борис Чешмеджиев и Владимир Загорчев потегляме за Мальовица, за да опитаме силите си с непрестъпния
връх. Под тежестта на 25 - 30
килограмовите раници на 21 с. м.
в 9 часа сутринта пристигаме в
подножието на върха, гдето се
установихме на бивак. Над третото малко езеро, 15 минути от
обекта за катерене биде опъната палатката ни. Точно в 11.30
часа преди пладне, неделя, с благопожелания за успех навлязохме в скалата.
След 4-часова упорита работа достигнахме на около 60 метра височина. По опънатите две
въжета отново се спуснахме до
палатката си, за да пренощуваме спокойно. На следващото утро - 22 август, неспали и премръзнали очаквахме изгрева на
слънцето да ни стопли. В 6.30
часа продължихме прекъснатото
изкачване".

Тук Саваджиев подробно
описва 12-часовата непосилна и
непрекъсната борба със скалата, без хапка хляб и глътка вода
(която си позволяваме да преразкажем с известни съкращения). В края на деня изморени
двамата достигат малка площадка, с 50 сантиметра ширина и
дължина около 2 метра, където
на забити здраво в скалата клинове прекарват нощта.
Костадин Саваджиев разказва още: "Бяхме изкачили около
120 метра и вече за връщане
беше абсолютно незъзможно. В
полунощ времето започна да се
разваля. Започна да ръми. Появиха се и гръмотевици. Това обаче не ни плашеше, а само мисълта за оставащите още стотина метра до върха. Планината,
изглежда, не искаше да ни погуби и към 6 часа на 23 август
облаците започнаха да се разкъсват. Първите метри на новия
ден им носят нови трудни скални пасажи. После започва тревистият 30-метров траверс, където забих само 3 куки. В края
на траверса се озовах в подножието на целта. Вече виждах главите на нашите приятели, които,
залегнали по корем и надвесени
към пропастта, ни окуражаваха

с думите: "Коце, кураж! Малко
остана". Уморен и задъхан почивах, след което отново започвах
да се катеря. От другарите, които ни чакаха горе дори получих
половин лимон и още толкова
ябълка. Събрах всичките си сили и край. Стъпих с двата си
крака на здрава основа. Турът
беше свършил. С радост започнах да набирам въжето на Гошо,
който дойде също уморен и отпаднал. А беше вече 14:00 часа
след пладне, вторник, т. е. на
скалата бяхме прекарали около
44 часа.
Мъглите почнаха да обвиват
челото на върха, излезе и вятър.
Орлите се виеха над нас и пропъдени от своите гнезда, те като
че ли търсеха по-непристъпни
места за убежище.
А Мальовица беше победена!"
С това, което ви разказах,
навярно се убедихте защо точно
връх Мальовица и неговата Северозападна стена станаха "Символът на българския алпинизъм".
А снимките от онова време са
поставени в х. "Мальовица", в
рамки от 30/40 см и ще напомнят и за в бъдеще за рилския
връх, станал "Символ на българския алпинизъм."
От сайта 360mag.bg

12. ÈÑÒÎÐÈßÒÀ Å ÅÄÍÀ

ЗЕМЯ 31 АВГУСТ 2022
СРЯДА

приложение
ПАТРИОТ

„Äíåñ òúðæåñòâóâàìå óñïåõèòå íà íàøèÿ
òðóä, îñúùåñòâåíèåòî íà íàøèòå íàäåæäè“
130 години от откриването на първото Търговско-промишлено изложение в Пловдив
"Отворено! Да, днес
15 август 1892 г. се отвори първото българско изложение. Днес
тържествуваме успехите на нашия труд, осъществението на нашите надежди. Нашата
твърда вяра, нашата
непоколебима воля
днес печелят триумф...
Историята отбелязва
славната дата на началото на нашата нова епоха на възкръсванието ни, на икономичното ни съвземан е ! " . Та к а з а п о ч в а
уводната статия на
брой 35 от специализираното издание "Нашето първо изложение", излизало от декември 1891 до ноември 1892 г., което подробно запознава своите читатели с подготовката и провеждането на първото търговско-промишлено изложение в Пловдив.
Известно е, че идеята за устройване на
български мострен панаир се заражда в началото на 90-те години на XIX в. Според
някои източници тя
принадлежи на Захари Стоянов и Иван
Андонов, вдъхновени
от Парижкото изложение през 1889 г. Още
на следващата година,
българският дипломатически представител
във Виена Григор Начович прави предложение за организирането на земеделскопромишлено изложение в Русе и представя проектоправилник
за него. Катализатор
на начинанието стават
репортажите на Сава
Дацов за панаира в
Прага от 1891 г. Същата година правителството на Стефан
Стамболов взема решение за организиране на голямо търговско изложение. Вече като министър на финансите Григор Начович прави решителна
стъпка в тази посока,
като назначава управителна комисия по
уреждане на местните
земеделско-промишлени изложения в Пловдив и Русе. Целта е
"да се представи състоянието на земеделието, промишлеността
и учебно-художественото дело в България;
да се поучат и насърчат местните производители за постигание
на едно подобрение на
производителността и
да се помогне за развитието на търговията на страната. "
Пловдивчани са об-

хванати от невиждано
въодушевление. За
главен архитект на
мострения панаир е
избран швейцарецът
Хайнрих Майер, а
придворният градинар
Люсиен Шевалс, завършил парково изкуство в Париж, ръководи озеленяването. Така за няколко месеца
старото турско гробище в източната част на
Бунарджика се превръща в прекрасен парк с
богато декорирани зелени площи, езера,
фонтани и пещери,
наречен по-късно
"Цар-Симеоновата
градина", където са
построени павилионите на участниците от
цял свят в първото
българско изложение.
Откриването на
първия мострен панаир в Пловдив става на
15 август 1892 г. с голям военен парад в
присъствието на княз
Фердинанд, правителствени лица, дипломати и множество хора
жители и гости на града домакин. Топовни
салюти от Сахат тепе
оповестяват началото
на голямото събитие,
а под звуците на националния химн, изпълнен от военен духов оркестър, министърът на финансите
Григор Начович приветства присъстващите.
Представителни експозиции в изложението имат почти всички по-големи български градове, както и
западни фирми от Австрия, Германия, Унгария, Чехия и др., общо 24 страни. В продължение на 72 дни
панаирът и павилионите му са посетени
от над 167 000 души
от България и чужбина. За пръв път българите влизат в пряк
досег с модерни изобретения и научно-технически постижения,
измежду които вършачка, шевна машина "Сингер", балон,
електрическо осветление, телефон и др. Организира се първото
колоездачно състезание и е уредена първата художествена изложба. След изложението в България масово навлизат представените нововъведения. Наред с чуждестранните гости българските производители представят своите
успехи в областта на
копринарството, тютюнопроизводството,
текстилната промиш-

леност и кожухарството, показани са етерични масла и българско вино. Изложението получава широк
отзвук в българския и
чуждестранния печат.
Въпреки големия
успех на родолюбивото начинание, Пловдивското изложение от
1892 г. остава еднократно събитие за дълъг период. Едва през
20-те години на XX в.
идеята за създаване на
ежегоден панаир бавно си пробива път
сред деловите и общински кръгове в града. Следващата по-сериозна стъпка в тази
посока се прави през
1933 г., когато в ново-

Тържествено откриване на Първото българско земеделско-промишлено изложение.
Пловдив, 1892 г.

Григор Начович - политик, дипломат и финансист, инициатор
за създаването на Първото българско земеделско-промишлено изложение в Пловдив през 1892 г.

Михалаки Георгиев - директор на Първото българско
земеделско-промишлено изложение
в Пловдив през 1892 г.

Земеделски машини на Първото българско земеделскопромишлено изложение. Пловдив, 1892 г.

Входът на изложението

построената сграда на
Промишленото училище е организирана
Национална стопанс-

ка изложба с 424 изложители. Второто
търговско-промишлено изложение се про-

вежда през 1934 г., а
две години по-късно
поредният мострен
панаир в Пловдив е

обявен за международен.
От сайта
nationallibrary.bg
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Снимки Интернет
Български гражданин е задържан за палежа
на жилищна сграда в град Аполда, Германия,
отнела живота на четирима души. 53годишен мъж от български произход е
загинал при пожара в блока, скачайки през
прозореца в опит да се спаси от пламъците.
Още трима души са открити мъртви,
обезобразени от огъня. Телата им са
намерени на тавана на опожарената сграда
в неделя вечерта. Над 20 са ранените, като
сред тях също има наши сънародници. Сред
пострадалите има 8 деца. От сградата са
изведени 30 души. Засега е ясно, че 44-ма
български граждани са имали адресна
регистрация там, като сред тях има
семейства с малки деца. Най-вероятната
причина е умишлен палеж. 35-годишен
български гражданин се е предал в
полицията, но все още не е дал показания.

Íàêðàòêî
Нищо не пречи

на износа на руски газ за Европа
по газопровода "Северен поток"
освен технологични проблеми,
предизвикани от западните санкции, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Енергийният гигант "Газпром" обяви по-рано, че ще спре изцяло подаването на синьо гориво за три дни от
днес заради текущ ремонт на помпена станция. ЕС обвинява Русия,
че използва намаляването на износа като икономическо оръжие,
но Москва отхвърля обвиненията.

Афганистан

14 èíñïåêòîðè íà ÌÀÀÅ âå÷å ñà â Êèåâ
çà èíñïåêöèÿ â Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ

Хиляди пъбове

Ðóñêàòà àðìèÿ îáÿâè, ÷å å îòáëúñíàëà
óêðàèíñêè îïèòè çà îôàíçèâà â Õåðñîíñêà
è Íèêîëàåâñêà îáëàñò
Екип от 14 експерти
на Международната
агенция за атомна енергия (МААЕ) пристигна в
Киев преди планираното
за по-късно през седмицата посещение в окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Югоизточна
Украйна, съобщи Си Ен
Ен.
Членовете на делегацията на МААЕ бяха
забелязани рано вчера
сутринта от репортери на
Си Ен Ен в хотел в
украинската столица.
Мисията е оглавявана от
директора на МААЕ
Рафаел Гроси. Визитата
се осъществява в момент
на подновен обстрел в
района на електроцентралата и засилващи се
страхове от потенциална
ядрена авария.
Кремъл заяви вчера,
че се надява планираното посещение на инспекторите да се реализира и
че то е в интерес на
Русия, предаде Ройтерс.
"Имаме интерес от тази
мисия и я чакаме от
дълго време", заяви пред
журналисти говорителят
на руското президентство Дмитрий Песков.
Руската армия обяви,

че е отблъснала украински опити за офанзива в
Херсонска и Николаевска
област в Южна Украйна,
като същевременно
увери, че е нанесла
тежки загуби на силите
на Киев. В комюнике се
казва, че е унищожила
26 танка, 32 бронирани
превозни средства, два
изтребителя Су-25 на
украинската армия. В
текста се допълва, че
противникът е изгубил
над 560 военни. "През
деня под пряката заповед на Володимир Зеленски украинските сили
извършиха опит за офанзива в три посоки в
Николаевска и Херсонска
област", заяви руското
министерство на отбраната в комюнике. Според
министерство частите на
украинската армия са
понесли тежки загуби
заради активна отбрана
на руските сили. АФП не
е в състояние да потвърди тези изявления от
независим източник.
Същевременно украинското президентство
съобщи, че "интензивни
боеве" между украинските сили и руската армия
се водят в "почти цялата"
окупирана южна Херсон-

Украинските въоръжени сили отново са обстрелвали територията на
Запорожката атомна електроцентрала. Два снаряда са експлодирали
близо до сградата на хранилището за съхранение на остатъчно
ядрено гориво. Коментарът на местните окупационни власти е, че
целта на украинските удари е да осуетят посещението на мисията на
МААЕ в атомната електроцентрала.

ска област, където силите
на Киев започнаха контраофанзива. Украинските
сили обстрелваха фериботи, използвани от
Русия, за да снабдява
изолирана територия на
западния бряг на Днепър
в Херсонска област, каза
по-рано Олексий Арестович, старши съветник на
президента Зеленски. На
брифинг беше съобщено
също, че украинските
сили "са започнали
настъпление в различни
направления", а "редица
складове за боеприпаси"
и "всички основни мостове" са били унищожени.
По тези мостове военни
машини преминаваха над
река Днепър. ç

Ãúðöèÿ ïðèçîâà õîðàòà äà ïåñòÿò òîê
Гръцкото правителство
призова гражданите към икономии на ток по примера на
германците. 78% от собствениците на производствени
предприятия смятат, че помощите срещу високите цени на тока и на стоките не
са достатъчни, предаде БНР.
"Препоръчвам на гърците за вземат мерки и да ограничат употребата на електроенергия", заяви министърът на развитието Андонис Георгиадис, като под-

черта, че се очаква се много тежка зима не само за
Гърция, но и за всички европейски страни. Призовават гръцките граждани да
последват примера на германците, които вече правят
всичко възможно да ограничат разходите на ток.
Въпреки помощите, които правителството отпуска срещу високата цена на
тока, много домакинства и
компании са изправени
пред невъзможност да си

е изправен пред задълбочаваща
се бедност, като 6 млн. души са
изложени на риск да гладуват, заяви зам. генералният секретар на
ООН по хуманитарните въпроси
Мартин Грифитс и призова донорите да възстановят финансирането на икономическото развитие
и незабавно да осигурят 770 млн.
долара, за да помогнат на афганистанците да преживеят зимата.

платят задълженията, показва социологическо проучване. От Търговската камара в Солун съобщават, че
25% от фирмите са пред фалит и няма да издържат зимата, а други търсят алтернатива в намалена работна седмица. Министърът на
енергетиката Костас Скрекас заяви, че правителството ще изплаща помощи
до края на енергийната криза, която се очаква да е
продължителна. ç

във Великобритания могат да бъдат принудени да затворят заради задълбочаващата се енергийна криза. Енергийните сметки на
заведенията може да скочат с
300%, тъй като за разлика от домакинствата, за бизнеса няма дори таван за енергийните сметки.
Собственици на пъбове заявиха,
че енергийната криза ще нанесе
"сериозни и непоправими щети"
на индустрията, ако не им бъде
оказана правителствена помощ.
Крис Джоуси, шеф на Admiral
Taverns, който има 1600 пъба, заяви за Би Би Си, че наемателите
на неговите заведения сега плащат по-големи сметки за енергия, отколкото за наем. Един от
тях е заявил, че си тръгва след
като е държал пъба 20 години,
защото сметките му за електричество са скочили с 450%.

ПОКАНА
На 29.08.2022 г. на заседание на Управителния съвет на сдружението бе взето
решение да бъде проведено редовно годишно общо събрание на сдружение "Българска
асоциация "Лимфедем", което ще бъде проведено на 30 септември 2022 г., в 10:00 часа,
в гр. Видин, жк "Бонония 1", вх. Г, ет. 3, при следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на УС на Сдружение "Българска асоциация "Лимфедем" за
2021 г., както и на доклад за дейността на сдружението за 2021 г.
2. Приемане на ГФО за 2021 г. на Сдружение "Българска асоциация "Лимфедем"
3. Приемане на насоки за дейността на сдружението и стратегически цели.
Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
При липса на кворум, общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост /ППЗДС/ и Заповед № ТПН-3/30.08.2022 г. на Областния управител на
Софийска област
I. Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на части от недвижим имот- частна държавна собственост, представляващи:
- 02 - Склад с друго предназначение, с площ от 973,00 /деветстотин седемдесет и три/
кв.м, на два етажа, конструкция от сглобяеми стоманобетонни елементи, построен 1983 г.;
- 12 - Склад с друго предназначение, с площ от 280,00 /двеста и осемдесет/ кв.м, на
един етаж, конструкция от сглобяеми стоманобетонни елементи, построен 1983 г.;
- 14 - Сграда за портиерни, с площ от 79,00 /седемдесет и девет/ кв.м, на един етаж,
масивна конструкция, построена 1983 г.
- 15 - Сграда с друго предназначение, с площ от 96,00 /деветдесет и шест/ кв.м, на един
етаж, монолитна конструкция, построен 1983 г.;
- 16 - Гараж за автомобили - надземен, с площ от 371,00 /триста седемдесет и един/
кв. м, на един етаж, монолитна конструкция, построен 1983 г.,
находящи се в поземлен имот № 000539 (номер нула нула нула пет три девет) с площ
от 78 850 кв.м., в който са построени общо 22 (двадесет и два) броя сгради, в обл.
Софийска, община Ихтиман, землището на с. Бузяковци, за който е съставен АЧДС
№ 4584/19.04.2012 г., утвърден от Областния управител на Софийска област, с предоставени права за управление на Областния управител на Софийска област, на основание чл. 18,
ал. 1 от Закона за държавната собственост, във връзка с Разпореждане № 4 от 30.12.2011 г.
на Министерски съвет на Република България, писма с изх. № 92-00-1076/20.01.2012 г. и
изх. № 92-00-1076/20.02.2012 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за срок от 10 /десет/ години.
1. Предназначение на имотите: 02 - Склад с друго предназначение; 12 - Склад с друго
предназначение; 14 - Сграда за портиерни; 15 - Сграда с друго предназначение; 16 - Гараж
за автомобили;
2. Начална месечна наемна цена: 2705 лв. /две хиляди седемстотин и пет лева/ без ДДС;
3. Цена на тръжната документация: 100.00 лв. /сто лева/ без ДДС;
4. Размер на гаранционния депозит: 2705 лв. /две хиляди седемстотин и пет лева/ без ДДС;
5. Право на участие в търга имат всички български физически лица, физически лицатърговци по смисъла на Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа,
представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.
II. Търгът ще се проведе при следните условия:
Търгът да се проведе на 06.10.2022 г. от 14:00 ч., в сградата на Областната администрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" № 6, във Фронт офис на ет. 5.
Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областната администрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" № 6, ет. 3, стая № 224 от 05.09.2022 г.
до 05.10.2022 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:00 ч., всеки работен ден.
Оглед на имота ще се извършва от 05.09.2022 г. до 03.10.2022 г. /включително/ от
09:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството на
Областната администрация на Софийска област.
Срок за подаване на заявления за участие в търга - всеки работен ден от 05.09.2022 г. до
05.10.2022 г. /включително/, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в административната сграда на Областната администрация на Софийска област, находяща се в гр. София, бул. "Витоша" № 6.
Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областната администрация
на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най- късно до
12.00 ч. на 05.10.2022 г.
Телефон за контакт: 02/9301816; 0878/052 781.
РАДОСЛАВ СТОЙЧЕВ /п/
Областен управител на Софийска област
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Брадли
де Нойер
взриви
трибуните
с гол от
дистанция,
феновете
полудяха
ЦСКА победи ЦСКА
1948 с 2:1 в последния
двубой от 8-ия кръг на
Първа лига на стадион
"Българска армия". Срещата бе предшествана от
напрежение при пристигането на гостите на
стадиона, което бе последвано от грозно посрещане на треньора Любослав Пенев и останалите
от ЦСКА 1948, който в
миналото бяха част от
ЦСКА. Всички, с изключение на Пенев, бяха принудени да напуснат местата
си във ВИП ложата.
ЦСКА създаде първата
си реална опасност в 30ата минута след пробив
на Гарсес по лявото
крило, но пасът му не бе
точен и не се стигна до
удар. Малко по-късно и
Браян Морено стреля от
дистанция, но неточно.
Домакините създадоха
още една добра възможност за гол в 39-ата
минута, но Дюкенс Назон
не успя да засече хубаво
прострелно центриране
на Гарсес.
Минути след подновяването на играта ЦСКА
1948 излезе напред в
резултата. Резервата
Радослав Кирилов намери Ангел Бастунов, който
се реваншира за няколкото си пропуска през
първата част и откри
резултата (1:0). ЦСКА 1948
можеше да реши всичко
в 63-тата минута, но удар
на Радослав Кирилов бе
отбит от бранител на



ÖÑÊÀ ñïå÷åëè äåðáèòî ñ ÖÑÊÀ 1948
ñëåä ïîïàäåíèå â êðàÿ íà äâóáîÿ

Íàêðàòêî

Селекционерът на
България Младен
Кръстаич замина
за Рим заради Валентин
Антов. Българският
защитник и тимът му
Монца гостуват на Рома в
мач от междинния кръг на
Серия "А". Антов взе
участие в два от трите
мача на отбора си след
влизането му в италианския елит. И в двата случая
той влиза като резерва.
Кръстаич предвижда да
гледа на живо и друг
бивш "армеец" - Божидар
Чорбаджийски, който в
момента носи екипа на
полския Видзев (Лодз).

Лудогорец
привлече
норвежкия
защитник
Големият герой за ЦСКА с победния си гол за 2:1 в дербито с ЦСКА 1948 Брадли де Нойер подчерта, че
публиката е помогнала на тима за обрата и определи красивия си гол като "нормален удар плюс късмет",
който се случва веднъж в живота

Âåëè÷êî Êàïëàíîâè÷: Ïîêàçàõìå
õàðàêòåð è çàñëóæåíî ïîáåäèõìå
Помощник треньора на ЦСКА Величко Капланович говори след
победата с 2:1 над ЦСКА 1948. Заменилият наказания Саша Илич
специалист определи успеха като напълно заслужен, а обратът в
мача като проява на характер. Той отказа да коментира грозните
сцени по трибуните и каза, че в тима трябва да играят повече
българи, допълвайки че не знае какво се случва с разследването за
употреба на допинг срещу Георги Йомов.
"Мисля, че заслужено спечелихме. Започнахме мача малко нервно и под напрежение. Направихме грешка, която бе наказана. Имахме
късмет, но с течение на времето започнахме да контролираме мача.
На полувремето говорихме да останем спокойни. Получихме гол, но
показахме характер. Успяхме да изравним и не спряхме, защото
знаехме, че трябва да използваме момента и да спечелим мача. В
този период напълно доминирахме", каза Капланович.
"Нещата, които се случват около мача мен не ме интересуват.
Знам какво означава този двубой за моя клуб, работихме здраво за
това как изглеждаме на терена. Искахме играчите да са фокусирани
в представянето си на терена и да не позволяват нищо да ги разконцентрира. Информацията за Йомов, която имам е същата, която
имате и вие. В момента се занимават адвокатите и не знам нищо
повече. В тази ситуация можем само да демонстрираме подкрепата
към Йомов", каза Капланович.

домакините. ЦСКА пък бе
съвсем близо до изравняване след пас на Турицов
към Бамба, който стреля
в близкия ъгъл, но вратарят на гостите Даниел
Наумов го лиши от попадение с добра изява.
Минута по-късно ЦСКА
получи дузпа за игра с
ръка при разбъркване в
наказателното поле на
ЦСКА 1948, а Иван Турицов реализира от бялата
точка за 1:1.
Две минути преди края
Брадли де Нойер взриви
трибуните със страхотен
гол от дистанция, насочвайки топката точно под
напречната греда. ЦСКА
1948 доигра мача с човек
по-малко след втори жълт
картон на Елитон, позволил си да изблъска едно
от децата, подаващи
топките край терена.ç

Ëþáîñëàâ Ïåíåâ: Òîâà â ëîæàòà áåøå çà îòêëîíÿâàíå
íà âíèìàíèåòî îò íåêàäúðíîòî óïðàâëåíèå íà êëóáà
Треньорът на ЦСКА 1948 Любослав Пенев похвали тима си и постави оценка "много добра" на
своите футболисти, като допълни, че има и такива
мачове, в който отборът губи, въпреки че е играл на
ниво. Пенев коментира ексцесиите по трибуните,
определяйки ги като "изпълнители в представление,
които имат за цел да отклонят вниманието от некадърното управление на клуба от "Българска армия".
"Дойдохме за три точки, не за една. Искам да
поздравя момчетата за много добрия мач въпреки
загубата. Имахме ситуации, при които трябваше да
отбележим гол. Допуснахме няколко грешки. Това е
линията, която трябва да държим. Едни добри резултати идват, когато се работи правилно. Не ги
хваля излишно. Когато водиш и създаваш голови

ситуации, нормално е да има реакция от противника. Има и такива мачове. Следващия път ще вкараме. Загубихме двубой, който трябваше да спечелим.
Продължаваме да работим по начина, по който и
досега. Битката е дълга", заяви Пенев, след което бе
попитан за напрежението по трибуните и атаката
срещу хора от ЦСКА 1948 във ВИП ложата на стадион "Българска армия".
"Концентриран съм само върху спортно-техническата част. Няколко дущи опитаха да отклонят
вниманието от некадърното управление на ръководството. Това не са истинските фенове. Нищо повече.
Една поръчка, съвсем нормално и очаквано. Мен ме
интересува какво се случва на терена и съм изключително доволен", каза Пенев.

Аслак фон Витри, съобщи
официалният сайт на
"орлите". Трансферът е
изненадващ, тъй като в
медиите нямаше информации за подготвяна
сделка за този футболист. 26-годишният
бранител до момента
играеше за нидерландския АЗ Алкмаар. Вчера
той е премина успешно
медицинските изследвания и фитнес тестове в
София. Аслак Фон Витри
е вторият нов футболист
в Лудогорец от началото
на сезона. Преди месец
шампионите привлякоха
полския халф Якуб
Пьотровски от Фортуна
(Дюселдорф).

Черно море
загуби с 2:3

от Лудогорец в среща от
8-ия кръг на Първа лига.
Кирил Десподов от
гостите се разписа още
във втората минута. Черно
море стигна до равенството в добавеното време
на първата част с гол на
Закария Беншаа. Лудогорец започна вихрено и
втората част, а Матиас
Тисера изведе разградчани напред в резултата в
48-ата минута. След
малко повече от час игра
Лудогорец подпечата
победата с трети гол,
дело на Бърнард Текпетей.
Черно море обаче върна
интригата с попадение от
дузпа на Евгений Сердюк.
До края двата отбора
направиха по няколко
смени, но и те не повлияха на крайния резултат от
срещата.

Ðóñêèíÿ ñ óñïåõ â ìàðàòîí â Þæíà Àôðèêà
Рускиня спечели маратона
Comrades в Южна Африка. 32годишната Александра Морозова измина 90-километровото
разстояние за 6 часа и 17 минути. Съветът на Световната атлетика препоръча нейното изключване като част от забраната

руски атлети да участват в международни състезания заради
нахлуването в Украйна. В петък
обаче южноафрикански съд отмени нейната забрана и така Морозова беше допусната до участие.
Рускинята завърши втора през

2019 г. и трета през 2018 г. Тази
година тя получи и финансова
награда в размер за $15 000 за
първото място.
При мъжете победата извоюва 34-годишният Тете Дижана,
който измина разстоянието за 5
часа и 30 минути.ç

Александра Морозова измина 90-километровото разстояние за 6 часа и 17 минути
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Тв програма - сряда, 31 август
ÁÍÒ 1
05.00 Още от деня /п/
05.30 Телепазарен прозорец
06.00 Войната на таралежите - 5-сериен
детски тв филм /България, 1978
г./, режисьор Иванка Гръбчева, в
ролите: Димитър Ганев, Морис
Асса, Борил Петров, Цветана Манева, Светослав Пеев и др., 1
серия
06.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.10 Странната бутилка - детски тв филм
/Сърбия, 2016 г./
09.25 Тони детски - игрален филм
/България, 1991 г./, режисьор Димитър Петров, в ролите: ваня Бакалова, Любен Чаталов, Искра Радева
11.00 Ботев - в сянката на паметника документален филм /п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Четвърта власт - тв филм /8 епизод/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо - аним. филм
14.30 Тренк, малкият рицар - аним. филм
15.00 Чудеса - тв филм /7 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Паяжината на Гешевъ - двусериен
документален филм /България, 2022
г./, режисьор Богдана Лазарова
/1 част/
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Четвърта власт - тв филм /9 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Земя на странници - игрален филм
/копродукция, 2015 г./, режисьор
Ким Фарант, в ролите: Никол Кидман, Джоузеф Файнс, Хюго Уийвинг
23.00 По света и у нас
23.25 Луис Ван Бетховен - игрален филм
/копродукция, 2020 г./, режисьор
Ники Щайн, в ролите: Тобиас Морети, Анселм Бесгот, Каролине Хелвинг и др. (12)
01.30 Малки истории /п/
01.40 Земя на странници - игрален филм
/п/
03.30 Олтарите на България
03.45 Вечната музика /п/
04.15 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 44,
45
06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 46
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване
07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 Премиера: "Лекар в планината" сериал, с. 15, еп. 2
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
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20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, с. 4, еп. 18
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4, еп.
24
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,
с. 9, еп. 7
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 21
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 2
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сериал,
с. 15, еп. 2

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

bTV ACTION
05.15 "Чък" - сериал, еп. 13
06.00 Анимационен блок (премиера): "Дракони: Ездачите от Бърк" - сериал,
еп. 17 - 18
08.00 "Чък" - сериал, еп. 13
09.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6, еп. 7
11.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 15
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6,
еп. 11
13.00 "Кой съм аз?" - екшън, комедия
(Хонконг, 1998), в ролите: Джеки
Чан, Мишел Фере, Мирай Ямамото,
Рон Смержак, Ед Нелсън и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 1
16.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 5
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6,
еп. 12
18.00 "Монк" - сериал, с.4 еп.16
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 6,
еп. 8
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Съдебна
зала: Ел Ей" - сериал, еп. 11
21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 3, еп. 11
22.00 Бандата на Екшън: "Ярост" - военен, екшън (САЩ, Китай, 2014),
режисьор Дейвид Ейър, в ролите:
Брад Пит, Шая ЛаБаф, Логан Лърман, Майкъл Пеня, Джон Бърнтол,
Скот Истууд, Бранко Томович, Джейсън Айзъкс и др.
01.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 3, еп. 11
02.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 16
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 6,
еп. 12
04.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 5

bTV COMEDY
05.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
06.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,
еп. 3, 4
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация, еп. 19, 20
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Мия и белият лъв" - приключенски,
семеен (Франция, Германия, ЮАР,
2018), режисьор Жил дьо Местр, в
ролите: Мелани Лоран, Даня Де
Вилирс, Лангли Къркууд, Брандън
Орет и др.
12.00 "Домашен арест" - сериал, с. 3
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "По средата" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Внимавай какво говориш" - сериал, еп. 1, 2
19.00 "По средата" - сериал, с. 2, еп. 11,
12
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.
75

Времето
Днес предиобед, а
в Източна България
през по-голямата част
от деня, ще бъде предимно слънчево. Краткотрайни валежи и
гръмотевици ще има
на места, главно в
следобедните часове
в Западна и Централна България, към вечерта - и в
североизточните райони. Вятърът ще е слаб, в западната половина от страната от запад-северозапад, в
източната - от североизток. Максималните температури ще са от 25-26° в Западна България до 30-33° на
изток.
НИМХ/БТА

bTV Cinema, 21.00 ч., "Тай-Чи майстор" - екшън (САЩ,
Китай, Хонконг, 2013), режисьор Киану Рийвс, в ролите:
Киану Рийвс, Тайгър Ху Чен, Карън Мок, Ю Хай и др.
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 10,
еп. 7
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, еп.7
00.00 "Мия и белият лъв" /п./ - приключенски, семеен (Франция, Германия, ЮАР, 2018)
02.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 3,
еп. 5, 6
08.00 "Да пожертваш пешка" - биографичен, спортен, драма (САЩ, Канада,
2014), режисьор: Едуард Зуик, в
ролите: Тоби Магуайър, Лив Шрайбър, Питър Сарсгард, Майкъл Стулбарг, Едуард Зиновиев, Лили Рейб,
Робин Уайгърт и др.
10.15 "Революция Z" - сериал, с. 3, еп. 7, 8
12.15 "Слепота" - драма, романтичен (САЩ,
2017), режисьор Майкъл Мейлър, в
ролите: Алек Болдуин, Деми Мур,
Дилън Макдърмът, Вива Бианка
14.30 "Дъщерята на проповедника" - романтичен, драма, музикален (САЩ,
2010), режисьор Стан Фостър, в
ролите: ЛеТоя Лъкет, Дърел Бабс,
Тами Таунсенд, Карлос Дейвис
16.45 "Тел - крадецът" - криминален,
екшън (САЩ, 2014), в ролите: Майло Вентимиля, Кейти Сакхоф, Джейсън Лий, Робърт Патрик, Алън Тудик, Фейзон Лав и др.
18.30 "Сестри на макс" - комедия (САЩ,
2015), режисьор Джейсън Мур, в
ролите: Ейми Поулър, Тина Фей,
Мая Рудолф, Айк Баринхолц, Джеймс
Бролин, Даян Уийст, Джон Сина,
Джон Легуизамо и др.
21.00 "Тай-Чи майстор" - екшън (САЩ,
Китай, Хонконг, 2013), режисьор
Киану Рийвс, в ролите: Киану Рийвс,
Тайгър Ху Чен, Карън Мок, Ю Хай
23.15 "Хищни птици и фантастичната еманципация на Харли Куин" - екшън,
прключенски (САЩ, 2020), режисьор Кати Ян, в ролите: Марго
Роби, Мери Елизабет Уинстед, Юън
Макгрегър, Джърний Смолет-Бел,
Елла Джей Баско, Роузи Перес,
Крис Месина и др. [14+]
01.30 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 3,
еп. 7, 8
03.30 "Диваци" - трилър, криминален, драма (САЩ, 2012), режисьор Оливър
Стоун, в ролите: Ерън Тейлър-Джонсън, Тейлър Кич, Блейк Лайвли,
Салма Хайек, Бенисио Дел Торо,
Джон Траволта, Шей Уигъм, Емил
Хърш, Демиан Бичир и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20
06.00
07.00
09.30
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
03.30
04.40

"Една жена" - сериал /п/
"Магнум" - сериал, сезон 4 /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"Розамунде Пилхер: Среща с миналото" - с уч. на Пина Кюр, Ян Томас
Макмилан, Гюнтер Мария Халмер
"Бон Апети" - кулинарно предаване
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал
"Ти си моята съдба" (премиера) сериал
"Не ме оставяй" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Откраднати мечти" (премиера) сериал
"Семейни войни" - тв игра
Новините на NOVA
"Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити
"Магнум" (премиера) - сериал, сезон 4
Новините на NOVA
"Магнум" (премиера) - сериал, сезон 4
"Айнщайн" (премиера) - сериал,
сезон 3
"Черният списък" - сериал, сезон 1
"Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериал
"Някой като теб" - сериал
"Ти си моята съдба" - сериал /п/
"Не ме оставяй" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
05.50 "Първобитници" - аним. филм /п/
07.50 "Хук" - приключенски филм с уч. на
Дъстин Хофман, Робин Уилямс, Джулия Робъртс, Боб Хоскинс, Маги
Смит и др.
11.00 "Смарагдовозелено" - фантастика с
уч. на Мария Ерих, Йозефине Пройс,
Костя Улман, Янис Нийвьонер и др.
13.15 "В кадър"
13.45 "Принцът и аз: Кралска сватба" романтична комедия с уч. на Люк
Мейбли, Кам Хескин, Клемънси Бъртън-Хил, Джонатан Фърт и др.
15.45 "Отблизо" - романтична драма с уч.
на Джулия Робъртс, Натали Портман, Джъд Лоу, Клайв Оуен и др.
17.50 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 9
21.00 "G.I. Joe: Изгревът на Кобра" екшън с уч. на Денис Куейд, Чанинг
Тейтъм, Джоузеф Гордън-Левит, Сиена Милър, Рей Парк, Кристофър
Екелстън, Марлон Уейънси др.
23.15 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 9 /п/
00.10 "Пеперудата"- драма с уч. на Чарли
Хънам, Рами Малек, Кристофър Фейърбанк и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 165
ВОДОРАВНО: "Така било писано". Кител. Телеман
(Георг). Дънер. Витан. "Но". Де (Бишну). Ивери. Анит.
"Вела". Илоти. Ови. Мотив. Канап. Босилек. Карат.
Муле. Амара. "Ад". Гитана. Акула. ВАН. Карас. Тан
(Карой). ДИН. Парад. Мото. Далида (Йоланда). Улама. "Тя". "Алеко". Атила. ТАРОМ. Лирик. Норит. Декан. КА. Че. "Ирена". Елен. Нити. О'Лири (Джон).
"Ама". Тирозин. Пасат. ВЕРОНАЛ. Камили.
ОТВЕСНО: "Накъдето ми видят очите". Кинел. Сутана. Аретир. Мате. Амилан. Лари. Иро. Бери. Олен.
Пилоти. ОН ("Общество на народите"). Кил. Вите
(Сергей). Академ. Роза. Велика. Арак. Делил (Жак).
Сотиров (Стоян). "Мара". Оленин (Пьотр). Петит. Какаду. ИКАР. Мила. ИКАРУС. Лара (Хесус). Ипа. Сена
(Аертон). АРАЛ. Матине. Ам. Дам. Нона. АТОМИК.
"Ласи". "На нивата". Атал. Кемал (Орхан). Монотип.
"Дано". Аланати.
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Êîíöåðòúò
„Íåçàáðàâà“
å ïîñâåòåí íà
Òîí÷î Ðóñåâ

Àíãåë Ãåøåâ íà 60 ñ òâîð÷åñêà
ðàâíîñìåòêà â Ãðàäñêàòà ãàëåðèÿ

Концертът "Незабрава", посветен на 90-ата
годишнина от рождението на композитора Тончо Русев, ще бъде на 1
септември в Летния театър на Бургас от 20.30 ч.
Първоначалната идея бе
спектакълът да бъде на
открито на площад "Тройката".
Прогнозата за валежи
и гръмотевични бури е
причина за по-сигурна
локация. На сцената ще
се качат изпълнители от
Бургас или свързани с
него. В афиша са имената на Рафи, Кристина
Дончева, Стефан Илчев,
Дишо и Иван, "Фортисимо", Вокално трио "Dejа
` `
vu", Димитър Атанасов и
Христо Младенов, Мина
Пенкова, Георги Дюлгеров и Марияна ДобреваВелева. ç

Известният художник Ангел
Гешев открива на 2 септември в
18.00 ч. самостоятелна изложба в
Пловдив в Залите за временни
експозиции - ул. "Княз Александър I"
№15. Той прави творческа равносметка по повод 60-ата си годишнина. Авторът е подбрал знакови
произведения, които представят
неговия артистичен път от 1995 г. до
наши дни. Както самият той обобщава творческите си периоди:
"Москва - Пекин - Пловдив".
Пловдивчанинът е завършил
ССХУ за Сценични кадри в родния
си град. По-късно заминава да учи
в МГАХИ "Суриков" в Москва, където се дипломира като магистър в
катедра "Графика".
Работи в Московското студио на
Руската академия за изобразително
изкуство, а в края на 90-те вече е в
китайската столица Пекин. Там е
творчески директор на "A&Y" Студио. След завръщането си в Пловдив основава Фондация "А.Г. - Арт
Проект" и създава частната галерия
"Арсенал на изкуството".

Автор е на 32 самостоятелни
изложби и участва в над 20 колективни изяви в Българи, Русия,
Китай, Южна Корея, САЩ.
"Мечтата на Ангел Гешев още от
студентските години да улови дъха
на времето чрез литографския
отпечатък, е пред нас… И както
скалните рисунки са универсалната писменост на човечеството от

най-древни времена, така художникът е дал своя отговор за дъха
на времето, напластявайки културни пластове с различни писмени
знаци и исторически епизоди,
чрез характерната за него живописна текстура, вдъхвайки им нов
живот, изпълнен с послания" казва за твореца проф. Аксиния
Джурова. ç

Японският колектив, който е създател на книжната
поредица "Детектив Пиер", идва в София. На 10 септември художникът Хиро Камигаки и екипът му ще участват
в уъркшоп.
"За първи път ще посетим България и сме изключително развълнувани. Сега ще можем на живо да видим
София, чийто лабиринт нарисувахме преди известно време, и ще разберем дали сме се справили със задачата", казва Камигаки. На уъркшопа колективът ще покаже какъв е процесът на работата.
Събитието е в рамките на Sofia summer fest. "Изключително сме радостни, че Ic4design откликнаха на поканата ни. След рисунката, която създадоха за нас, сме в
постоянна връзка и искахме да представим тях и работата им на повече хора. Така се роди идеята да дойдат
в България, а какво по - подходящо място от Летния
фестивал на София", коментира Николай Рашков. ç



×åòåíèÿ, ïîñâåòåíè íà
ßïîíöèòå, ñúçäàëè êíèæíàòà
Çàõàðèé Ñòîÿíîâ
ïîðåäèöà „Äåòåêòèâ Ïèåð“,
â ðîäíîòî ìó ñåëî Ìåäâåí èäâàò çà óúðêøîï

Íàêðàòêî
Над 120 издателства
ще участват в Алея
на книгата в София

Те ще бъдат разпределени
в над 50 шатри. Това
съобщи за Десислава
Алексиева от управителния съвет на асоциация
"Българска книга". Събитието е от 5 до 11
септември. Шатрите ще
бъдат разположени на
пешеходната зона на
булевард "Витоша" и
парка пред НДК. Ще
бъдат представени и
резултатите от националното изследване "Българинът и четенето".
Читателските нагласи ще
е водеща тема в културната програма в Международния ден на грамотността на 8 септември.

Нидерландия върна
343 керамични
произведения
на Панама
Четения, посветени на
Захарий Стоянов, ще се
състоят за четвърти път на
6 септември в родното му
село Медвен. Организатори са Историческият музей
в Котел, къщата музей "Захарий Стоянов" и кметството на с. Медвен.
В програмата са включени презентации на студента
Стоян Иванов на тема "Будителите на моя роден край,
които трябва да помним: Захарий Стоянов", на проф.
Пламен Павлов - "Захарий
Стоянов и Съединението на
Източна Румелия с Княжество България", "Котленският
край по време на Съединението" на Историческия му-

зей в Котел, "Затвори или
българщината" ( III том) - писателят Любомир Котев,
"Захарий Стоянов и политиката на Русия към България"
- гл. ас. Николай Хрисимов,
ВТУ и "Захарий Стоянов - будителят на новото време" проф. Захари Захариев,
Фондация "Славяни".
Ще наградят участниците от конкурса "Захарий
Стоянов - летописецът на
националната революция",
ще бъдат поднесени венци
и цветя пред паметника на
революционера. Целта е да
се запази паметта за летописеца, публициста, бунтаря и държавника Захарий
Стоянов. ç

Това стана с усилията на
централноамериканската
държава да защити
културното си наследство, съобщи Ройтерс.
"Най-голямото репатриране на археологически
предмети в историята на
Централна Америка", каза
министърът на външните
работи на Панама Ерика
Моуинес. Местото на
керамиката е в университета в Лайден и учебното
заведение е проявило
готовност да я върне.
Друго репатриране на
древни артефакти се
очаква от Италия.

