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Íàèñòèíà ëè õëÿáúò ïîåâòèíÿ
ñ 20%, êàêòî ñå ïîõâàëè
Êîðíåëèÿ Íèíîâà?

6

ÖÊÑ

Централният кооперативен съюз получи заслужено признание с избирането на трима представители на ЦКС в
ръководните органи на международните кооперативни организации, които проведоха Генерални асамблеи в Севиля, Испания, в периода 19-21 юни 2022.
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Ïóòèí ïîçäðàâè
âîåííèòå,
ó÷àñòâàëè
â áîåâåòå
çà Ëóãàíñê
Президентът Владимир
Путин поздрави руските
военни, участвали в
боевете за източната
украинска Луганска
област, предаде Ройтерс,
цитирана от БТА. Руският
президент каза на среща
с министъра на отбраната
Сергей Шойгу, която беше
излъчена по телевизията,
че военните, които са
участвали в боевете в
Луганск, трябва да си
починат, но че останалите
военни части трябва да
продължат да се бият.
"Другите военни части,
включително групировката
"Изток" и групировката
"Запад", трябва да изпълнят задачите си по вече
утвърдените планове",
заяви Путин. Държавният
глава каза още, че ще
подпише указ за присъждането на званието Герой
на Русия (най-високото
руско държавно отличие)
на двама генерали, които
са ръководели бойните
действия в Луганск. ç
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ÔÈÔÀ âäèãíà
çàáðàíàòà
çà òðàíñôåðè
â ÖÑÊÀ
ФИФА е уведомила
мениджъра Дуарте Коща,
че ЦСКА е превел малко
над 1,6 милиона лева на
тримата футболисти
Нелсон Барош, Диас
Рибейро и Тангариня.
Световната футболна
централа дава три
работни дни на играчите
и техния мениджър да
потвърдят, че са получили
парите. Ако те не го
сторят в този срок, ФИФА
ще тълкува това като
потвърждение и ще свали
официално забраната на
ЦСКА да картотекира
футболисти. Това ще
рече, че най-късно в
четвъртък ембаргото ще е
в историята и за първия
официален мач от новото
първенство срещу Арда
на 10 юли ЦСКА ще
разчита на новите си
попълнения. ç

Ðóñèÿ ñïðÿ
туристическите визи

Ð
P

уското посолство спира да издава туристически визи за български граждани, съобщи БНР. По този начин се спира възможността да се пътува в Русия по всякакъв начин от страна на българските граждани.Посолството на Руската федерация
ще издава само визи за преки роднини.
Няма яснота колко дълго ще продължи
тази ситуация.
Междувременно в Москва министърът
на външните работи на Русия Сергей Лавров съобщи на пресконференция, че Русия ще отговори на България за изгонените дипломати със същото. Той добави,
че по оценка на министерството, посолст-

Ëàâðîâ: Ùå îòãîâîðèì
ñúñ ñúùîòî íà Ñîôèÿ çà
èçãîíåíèòå äèïëîìàòè
вото в София не може да работи нормално след изгонването на 70 негови членове
миналата седмица. Той не коментира дали
ще се съобрази с предложението на посланик Елеонора Митрофанова мисията да
бъде затворена.
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Пред сградата
на правителството в Скопие
се провеждат
протести на
опозиционната
ВМРО-ДПМНЕ
срещу френското предложение
под надслов
"Ултиматум Не, благодаря".
Издигнати бяха
плакати
с надписи:
"Спрете българизацията",
"Българският
фашизъм европейска
ценност",
също и обидни
послания към
представители
на властта,
подкрепили
предложението
за преговорна
рамка.

Снимка БГНЕС

Èçïëàùàò îò 7 þëè óâåëè÷åíèòå ïåíñèè,
ñúùàòà äàòà
íÿìà äà ñå ïîëó÷àâàò íà ïàð÷å Îò
ìèíèìàëíàòà

Служителите на Националния осигурителен институт са успели да изчислят новия
размер на пенсиите и
от 7 юли пенсионерите ще получат цялото
увеличение, гласувано
миналата седмица в
Народното събрание,
съобщи управителят на
института Ивайло
Иванов.
Увеличението бе
гласувано окончателно

миналия вторник и
публикувано в "Държавен вестник" в петък. От 1 юли пенсиите, свързани с трудова дейност и отпуснати с начална дата до
31 декември 2021 г., се
увеличават с 10 на сто.
След увеличението в
размера на пенсията се
включва сумата от 60
лева, изплащана досега като ковид добавка,
както и компенсация-

та за намалената сума от пенсия и добавка за януари, ако има
такава. С това приключва изплащането
на добавки към пенсиите, станало постоянно от август 2020
г. От същата дата минималната пенсия се
увеличава от 370 на
467 лв., а максималната - от 1500 на 2000
лв. Социалната пенсия за старост се уве-

ïåíñèÿ ñå
óâåëè÷àâà
îò 370 íà 467 ëâ.,
à ìàêñèìàëíàòà îò 1500 íà
2000 ëâ.

личава от 170 лв. на
247 лв. С нея нараства и социалната пенсия за инвалидност. ç

Áúëãàðèÿ
ñå ïðåâúðíà
â ñàïüîðà íà
Åâðîïåéñêèÿ
ñúþç

Н

яма голяма разлика
дали начело ще е Кирил Петков, или Асен
Василев, защото, когато сменим играчите, не
променяме играта. Партиите остават същите, а те
претърпяха щети в последните седмици. Със съжаление установявам, че в
БСП се държим така, сякаш сме готови да участваме на всяка цена в управлението.
България се превърна
в сапьора на Европейския
съюз. Тя действа като
флагман. Другите държави
само чакат, за да видят
каква ще е реакцията на
Русия, след което преосмислят своите действия
или предприемат други. Не
искам да се превръщам в
адвокат на изгонените руски дипломати, нито да защитавам действията им,
ако те са разузнавали в
страната ни, но не виждам солидни доказателства за това.
Според мен случилото
се сега просто разсмива
половин България. Аз няма
да се превръщам в адвокат на руските дипломати,
но също така не мога да
приема, че България е найразузнаваната страна от
Русия и ние сме изгонили
една пета от всички дипломати, получили статут
"нон грата" в държавите членки на НАТО. Звучи необмислено, ненавременно,
а и ще донесе тежки последици.
Що се отнася до червените линии на БСП, партията не беше така безкомпромисна, както обещаваше на своите избиратели.
Ние имахме ластични
червени линии, много гъвкави. Така беше и с военната подкрепа. Боли ме, че
БСП се превърна в Републиканската партия на САЩ
или в оръжейната асоциация на Америка и за нея
се говори в момента само
по теми, свързани с оръжието, назначения или
уволнения на шефове на
военни заводи, но не и за
социална политика.
Сега би трябвало да се
направи опит за правителство. Със сигурност обаче
ще е много трудно да се
управлява с крехко мнозинство от 121 или 122
души. При постоянно треперене за кворума спира
законодателна дейност,
международна дейност,
торпилира се целият политически процес и се стига
до отвращение на хората
от политиката.

Петър ВИТАНОВ,
ръководител на Делегацията на
българските социалисти в ЕП
Пред предаването
"Тази сутрин" на Би Ти Ви
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Кирил Петков и Асен Василев звънят на всички депутати от "Има такъв народ" (ИТН). И като казвам на всички - имам предвид наистина на всички. И им обясняват
по телефона колко лош съм аз, колко добри и морални
хора са те. Разбира се, с цел да ги убедят да гласуват за
новото предложение за правителство с министър-председател Асен Василев. Това написа във Фейсбук лидерът
на ИТН Слави Трифонов. "Аз в последните 30 години
съвременна история на политическия живот за такова
нещо не съм чувал. Нито в България, нито по света.
Жаждата за власт е позната на историята. Явно човек е
така устроен, че този стремеж да властваш над другите
е брутален. Но аз го виждам за пръв път", коментира
шоуменът и политически лидер.
"Това, което правят Кирил Петков и Асен Василев,
явно не е незаконно, но чисто в човешки план е просто
отвратително. Според мен нищо не е на всяка цена,
освен грижата за семейството и хората, които обичаш.
Но ако властта за един човек е на всяка цена, значи
този човек е сбъркан и вреден за всички останали.
Кирил Петков и Асен Василев, искрено ви пожелавам да
се задавите с власт", резюмира Трифонов.ç

Ðóñèÿ ñïðÿ
òóðèñòè÷åñêèòå
âèçè

Сергей Лавров

Oт стр. 1

По думите на Лавров решението за
експулсиране на 70 служители на руското посолство в България е свързано
с натиска на Вашингтон върху София.
"Това не е самостоятелно решение на
действащия премиер, който има абсолютно открита и категорична проамериканска ориентация, готов е да из-

пълни всякакви желания на своя суверен", каза министърът. Той обясни, че
"желанията на суверена са да се убие
историческата памет у българите, да
се разруши основата на отношенията,
втвърдени в съвместната борба за независимост и в много други ситуации,
включително и в новата история".
"Политиката на Вашингтон, тя важи не само за България, те искат да
убият историческата памет и на други
народи на Балканите, на първо място
на православните между другото", каза още министърът. Според него дори
в самата България решението е взето
"от ръководството на страната с изненада".ç

Ïàðòíüîðèòå ñå êàíÿò äà
óïðàâëÿâàò îò 6 äî 9 ìåñåöà
Ñîöèàëèñòèòå èñêàò
ïðåèç÷èñëÿâàíå íà ïåíñèèòå îò
Íîâà ãîäèíà è áåçïëàòíè
ëåêàðñòâà çà äåöàòà äî 14 ãîäèíè
Партиите "Продължаваме промяната", БСП и
"Демократична България"
сформираха вчера работна група за работа по
управленската програма,
около която трите политически формации и независимите депутати напуснали "Има такъв народ"
се обединиха. Представители на трите партии се
събраха в парламента, за
да обсъдят ясни задачи и
срокове за периода на
управление. Според
министъра на иновациите
и растежа в оставка
Даниел Лорер приоритетите на управляващите
трябва да бъдат разписани във времева рамка за
близките шест до девет

месеца.
От "Продължаваме
промяната" ще се борят
за 121 депутати и повече,
каза още Лорер. Според
него правителство на
малцинството е малко
вероятно: "Ние държим
на повече от 121, тъй
като сме пределно наясно, че за да има стабилна работа, в която работим за доходите на хора,
за стабилността на България, е важно това да се
случва в една стабилна
институционална среда.
Не вярвам правителство
на малцинството да може
да го направи".
БСП са представили
основните си приоритети,
утвърдени на Национал-

Даниел Лорер

Георги Свиленски

ния съвет на партията,
сред които преизчисляване на пенсиите от 1
януари догодина, безплатни учебници от 1-ви до
12-и клас, безплатни
лекарства за деца до 14
години. Това заяви председателят на ПГ на лявата
парламентарна група
Георги Свиленски след
срещата за изготвянето
на управленска програма
на кабинет с министърпредседател Асен Васи-

лев, предаде БГНЕС.
Георги Свиленски
обясни, че към техните
искания не е имало
несъгласия или критики.
"Най-безумното нещо е в
момента да затворим
вратата на парламента и
да отидем на избори. Все
пак, извън вътрешнополитическите интриги, които
се въртят, държавата
очаква тежки месеци.
Трябва някой да работи",
коментира левият депутат.ç

Êàêâî ùå å
âðåìåòî ïðåç þëè

Юли ще започне с предимно
слънчево време, максималните
температури ще са между 30 и
35°. В следобедните часове ще
се развива купеста облачност и
на отделни места, главно в западните и планинските райони ще
превали и прегърми. Около сре-

дата на първото десетдневие в
цялата страна ще е предимно
слънчево, а вероятността за валежи намалява; температурите
ще са близки до обичайните за
периода. Това съобщиха от НИМХ.
През втората половина от първото десетдневие се повишава

вероятността за валежи на повече места в страната, по-значителни по количество, с гръмотевични бури и условия за градушки. Очаква се тогава и температурите да се понижат, но да
останат близки до нормите. В началото на второто десетдневие
въздушната маса над страната ще
остане неустойчива, а вероятността за валежи, гръмотевични
бури и градушки - повишена. Температурите ще се понижат още.
Около средата и до края на
десетдневието изгледите са за
слънчево време през повечето

дни в по-голямата част от страната. Изолирани следобедни валежи се очаква да има на помалко места и да са с по-малка
продължителност и количества.
Температурите ще се повишат и
в края на периода ще са по-високи от климатичните норми.
През третото десетдневие по-голяма е вероятността времето да
е слънчево, сухо и горещо. Изгледи за краткотрайни следобедни валежи, придружени с гръмотевици на отделни места има
главно в началото и в края на
периода.ç



Ïåòêîâ è Âàñèëåâ çâúíåëè
íà äåïóòàòèòå îò ÈÒÍ

ÇÅÌß

Íàêðàòêî

Ляв депутат иска
доклада на ДАНС за
заплащането руски
лобисти
Народният представител на
АБВ в ПГ "БСП за България"
Владимир Маринов поиска
в официално писмо до
председателя на НС
Мирослав Иванов доклада
на ДАНС на който се
базира Лена Бориславова,
заявявайки, че има високопоставени политици и
общественици, които
получават по 4000 лева на
месец, съобщи пред
медиите самият той. В
същото писмо Маринов
иска и информация за
доклад от разузнавателните
служби на България за
наличието на доказателства
за извършване на противоправни действия от
страна на служители на
посолството на Руската
федерация в Р България и
последвалите действия на
правителството по отношение на тяхната експулсация.

Радев поздрави Байдън
за 4 юли
Държавният глава Румен
Радев изпрати поздравителен адрес до президента на
САЩ Джо Байдън по случай
Деня на независимостта - 4
юли. "Като стратегически
съюзници нашите две
страни си сътрудничат
ефективно в усилията за
справяне с регионалните и
световни предизвикателства", посочва президентът
Румен Радев в своето
поздравление до американския си колега, в което му
пожелава крепко здраве и
успешна работа за благоденствието на американския
народ. Президентът подчертава още, че сред непосредствените приоритети е
внасянето на нов импулс в
стратегическия диалог между
двете страни, включително и
чрез присъединяването на
България към Програмата за
безвизови пътувания на
САЩ.

Омбудсманът:
Държавата да
компенсира сметките
за газ и парно
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до
премиера в оставка Кирил
Петков, в която настоя
държавата да се ангажира с
изработването на програма
за компенсиране на част от
повишените енергийни
разходи на българските
домакинства през следващите 12 месеца. Поводът
за тази препоръка са
множеството жалби и
сигнали до омбудсмана, в
които гражданите са
притеснени, че няма да
могат да покриват основните си енергийни нужди
заради непосилно високите
разходи, включително
рязкото повишение на
цените на дървата за огрев,
пелетите и течните горива
на свободния пазар.
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Ивайло Мирчев

Недопустими са внушенията
от последните два дни в националните медии, че "Военното разузнаване не работи в интерес
на България". Това се казва в
съобщение на Служба "Военно
разузнаване" от вчера, в отговор на твърденията на депутата
от "Демократична България"
Ивайло Мирчев.
По-рано вчера Ивайло Мирчев заяви пред БНТ, че Държавна агенция "Разузнаване" и Военното разузнаване не работят

в интерес на страната и трябва да бъде извършена реформа на службите за сигурност.
"Без да се базира на доказателствен материал, подобно
изказване уронва престижа, накърнява достойнството и подлага на съмнение безспорния
професионализъм на военните
разузнавачи от не едно поколение.
С това твърдение се погазва офицерският пагон на стотиците служители на най-старата

българска разузнавателна служба, които служат в името на националните интереси", заявяват
от Военното разузнаване.
"Военното разузнаване ще
продължи дейността си на стратегическо ниво съгласно Закона за военното разузнаване и
ще защити авторитета и достойнството на своите служители, като сезира компетентните
органи за изясняване на ситуацията", подчертават от службата.ç

Ïðîêóðàòóðàòà ïîäõâàíà
Ëåíà Áîðèñëàâîâà
Ðàçñëåäâàíåòî å çà ñêëþ÷åíà
íåèçãîäíà ñäåëêà, äîêàòî å
áèëà â ÁÁÐ
Софийската градска
прокуратура образува
досъдебно производство
срещу началника на
кабинета на премиера в
оставка Лена Бориславова, съобщи Би Ти Ви.
Разследването е за
сключена неизгодна
сделка, докато Бориславова е била на работа в
Българската банка за
развитие (ББР), и е
започнало преди месец,
съобщиха от прокуратурата. Разследват се
основанията за ползване
на външна правна помощ, както и начинът, по
който са избрани както
адвокатската кантора,
така и конкретния изпълнител.
Материалите са получени от районната прокуратура, която в началото е проверявала
договор за правни услуги на ББР, свързан с
Лена Бориславова.
След като медиите
разпространиха информацията, от Софийската
градска прокуратура
излязоха със съобщение,
че наблюдава образувано досъдебно производс-

тво за съзнателно сключване от длъжностно лице
на неизгодна сделка. От
държавното обвинение
посочват, че твърдението, според което има
разследване срещу
Бориславова, е невярна
информация. От там
обаче уточняват, че от
2017 година насам, разследванията не са срещу
лица.
Първите информации,
че прокуратурата разследва Бориславова, се
появиха в края на юни.
Тогава стана ясно, че
държавното обвинение е
изискало от ББР документи и информация за
договора на банката с
адвокатската кантора
"Джингов, Гугински, Кючуков и Величков" - кой,
защо и при какви условия го е сключил. Бориславова бе част от това
адвокатско дружество.
Самата Бориславова
също съобщи за проверката във Фейсбук, като
написа: "Прокуратурата
се е "самосезирала",
само че не за просрочените кредити или увреждането на държавния

Правителствената говорителка обяви, че не се притеснява от разследването
Снимка БГНЕС

ресурс, а заради договор, сключен с кантората, подпомогнала новото
ръководство в първите
дни на битката. Жълтите
медии на ГЕРБ и ДПС, и
те ревностно участват в
битката от ден едно.
През май 2021 г. си
мислех, че най-голямата
лъжа за мен може да
бъде, че лично получавам заплата от ББР в
размер на 14 000 лв. на
месец. 12 месеца покъсно осъзнавам, че
просто ми е липсвало
въображение".
"Това граничи поскоро с някаква политическа акция. Така Лена
Бориславова коментира
вчера, че прокуратурата

води разследване срещу
нея. "Аз съм супер спокойна, прокуратурата
може да разследва. Аз
лично не съм подписала
никакъв договор, от
името на банката, нито
от кантората, за което
те визират.
Странно е как водят
досъдебно срещу конкретно лице, тъй като
такова нещо не съществува в нашето наказателно правораздаване от
известно време. Аз
нямам притеснения, но
за мен това не е правно
основано действие", каза
тя на излизане от парламента по време на
консултациите за съставяне на правителство. ç

Äÿñíî-ëåâèÿò êàíäèäàò çàãóáè îò
ÃÅÐÁ â Íîâà Çàãîðà
Изборите в Нова Загора преминаха при ниска избирателна
активност от малко над 20
процента

Кандидатът на "Демократична
България", подкрепен от БСП за
кмет на Нова Загора - Кремена
Петрова, загуби от кандидата на
ГЕРБ Галя Захариева, сочат резултатите от частичните избори в

града, провели се след кончината
на досегашния градоначалник Николай Грозев през април т. г.
В провелите се общо 9 частични избора БСП не е участвала
в пет населени места, като не е
издигала кандидат, в други три
нейните кандидати са загубили.
Кандидатът на левицата във врачанското село Лиляче отива на
балотаж, като очакванията са на
втория тур да бъде избран за кмет.
БСП нямаше кандидати за кмет

в с. Поляците, община Дългопол,
село Попович, община Бяла, с.
Секулово, община Дулово, с. Бистра, община Алфатар, кметство
Златна Панека, община Ябланица. В община Ракитово и с. Нова Камена, община Тервел, кандидатите на левицата не успяха
да се преборят за кметското
място.
Кандидатът на БСП за кмет
на община Ракитово Веска Андонова остана трета на частич-

ните избори, провели се тази
неделя. За кметското място се
пребори Георги Холянов, който
е син на бившия кмет на общината Костадин Холянов.
На частичните избори в село Нова Камена, община Тервел,
се явиха Георги Тодоров, издигнат от ПП ГЕРБ, и Петър Петров,
издигнат БСП. Кмет на Нова Камена ще бъде Георги Тодоров,
който има 116 гласа срещу 106
за Петър Петров от БСП.ç
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Íà òîçè äåí

 1879 г. - Княз Александър Батенберг подписва Указ
№ 1 за създаване на Министерство на вътрешните работи
и назначава Тодор Бурмов за
министър на вътрешните работи, министър на просвещението и за първи път председател
на Министерски съвет.
 1943 г. - Втора световна война: Започва Битката при
Курск - най-голямата танкова
битка в историята.
 1946 г. - На модно ревю в Париж са представени
първите бикини, наречени на
атола Бикини, където са провеждани опити с американско
ядрено оръжие.
 1954 г. - Би Би Си излъчва първата си телевизионна новинарска емисия.
 1986 г. - В Москва са
открити първите Игри на добра воля, организирани по идея
на Тед Търнър.
 1996 г. - В Розлинския
институт в Шотландия е родена овца на име Доли, която е
първият бозайник успешно
клониран от възрастни клетки.
 2009 г. - Провеждат се
парламентарни избори за
41-во народно събрание на
България.
Родени
 1843 г. - Пьотър Паренсов, руски военен и политик
 1853 г. - Сесил Роудс,
британски бизнесмен, минен
магнат и политик
 1857 г. - Клара Цеткин,
германска комунистическа деятелка
 1867 г. - Тодор Чипев,
български издател
 1889 г. - Жан Кокто,
френски поет, писател, драматург, актьор и режисьор
 1911 г. - Жорж Помпиду, президент на Франция
 1934 г. - Николай Бинев, български актьор
 1951 г. - Атанас Папаризов, български политик
 1952 г. - Пламен Сираков, български театрален и кино актьор
 1952 г. - Румен Овчаров, български политик
 1958 г. - Вероника Герин, ирландска журналистка
 1969 г. - Есил Дюран,
българска певица
 1979 г. - Стилиян Петров, български футболист
Починали
 1855 г. - Иван Витали,
руски скулптор
 1897 г. - Евлоги Георгиев, български предприемач
 1931 г. - Евтим Спространов, български просветен и
обществен деец
 1966 г. - Георг фон Хевеши, унгарски биохимик, Нобелов лауреат през 1943 г
 1969 г. - Валтер Гропиус, немско-американски архитект
 1989 г. - Факира Мити,
български илюзионист
 1994 г. - Андрей Малчев, български шахматист
 2006 г. - Андрей Краско, руски актьор
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Âèñîêèòå òåìïåðàòóðè è ëèïñàòà íà âëàãà
ìîæå äà ñúñèïÿò ïðîëåòíèöèòå
Царевицата и слънчогледът
към момента са в добро състояние, но се усеща нуждата от влага. Тя тепърва ще бъде нужна на
растенията. "Предстоят големите юлски горещини и ако не падне дъжд, ще има проблем. Пак
ще приберем баберки, защото
царевицата например скоро ще
е във фаза опрашване и ще трябва да има влага, за да налее зърното. За трета поредна година
подпочвената влага е малко заради липсата на снеговалеж през
зимата и оскъдни дъждове през
пролетта. Дано поне сега малко
да завали, че ще ме е жал за
културите, които изглеждат много добре в момента", коментира
Тодор Тодоров, който традицион-

но се занимава с отглеждане на
царевица и слънчоглед.
Температурите са другият
проблем в тази фаза на развитие. През изминалата седмица в

равнината на Врачанско термометрите показваха между 35 и
37 градуса. "Ако остане така и
по време на опрашване, свилата
ще изсъхне и няма да може да

поеме полена. Той пък също ще
пресъхне и ще умре веднага, щом
се отдели от метлицата. Да не говорим, че жегата, съчетана с липсата на влага в почвата, може да
ни докара дори около 50% загуба
на реколтата. Само като погледна как се напуква земята, сърцето ми се свива", споделя Тодор.
Единственото добро е, че засега растенията не са започнали
за свиват листата си. Затова
стриктно следи прогнозата за
времето и се надява скоро да
завали, за да може да прибере
добра реколта. Досега е похарчил много повече пари, отколкото миналата година заради поскъпването на семена, торове,
препарати и горива.ç

USDA: Ðóñèÿ ÷àêà ðåêîðäíà
çúðíåíà ðåêîëòà
Âúïðåêè åìáàðãîòî
èçíîñúò íà Ðóñèÿ êúì
àçèàòñêèòå ñòðàíè è
Òóðöèÿ ñúùî å ðåêîðäåí
Преди седмица Организацията по прехрана и
земеделие към ООН
(ФАО) и Департаментът по
земеделие на САЩ (USDA)
прогнозираха нарастване
на обема на световното
производство на пшеница
и рекордни данни за
реколта(USDA та в Русия.
Веднага последва натиск
надолу спрямо цените на
зърнените борси. Въпреки
ембаргото износът на
Русия към азиатските
страни и Турция е рекорден. Освен това вълната
от горещина в Европа и
САЩ няма да се отрази
неблагоприятно върху
реколтата на царевица, а
Китай намалява вноса си.
Така рязката корекция
надолу в цените на основните зърнени контракти се
затвърждава въпреки
затрудненията в разблокирането на украинските

пристанища и отварянето
на коридори за износ,
посочват от Софийска
стокова борса АД (ССБ) в
бюлетина си за 28 юни - 1
юли.
Пшеницата в САЩ
поевтиня с нови 24,00
долара до 340,00 долара/
тон, а във Франция - със
7,00 евро до 365,00 евро/
тон. В Украйна цената
остана без промяна на
415,00 долара/тон, докато
руската пшеница свали
31,00 долара до 387,00
долара/тон. При царевицата в САЩ цената падна
с 3,00 долара до 336,00

долара/тон, а в Украйна с 20,00 долара до 260,00
долара/тон. Ечемикът във
Франция поевтиня с 14,00
евро до 324,00 евро/тон, а
в Украйна остана на
старата цена от 420,00
долара/тон. Рапицата,
която от началото на
месец май продължаваше
да спада заради увеличената прогноза за добива,
се възстанови частично с
плюс 32,25 евро на Euronext
до 694,00 евро/тон.
У нас котировките
също са леко надолу,
сочат данните в подкръг
"Зърно" на Софийска

стокова борса (ССБ).
Хлебна пшеница в големи
количества се търси на
635,00 - 690,00 лв./тон, а
предлагането е на 700,00
лв./тон. Купувачите на
фуражна пшеница котират
от 615,00 до 650,00 лв./тон,
а продавачите са на
660,00 лв./тон. За пивоварен ечемик имаше "купува" на цена от 650,00 лв./
тон срещу 660,00 лв./тон
"продава". Царевица се
търси на 630,00 - 650,00
лв./тон, а се предлага на
690,00 лв./тон. Всички
цени са без ДДС, уточняват анализаторите.ç

Ñòîïàíè ïðåñìÿòàò ùåòè ñëåä ñòèõèÿ â Ñåâåðîçàïàäà
Силен вятър, пороен дъжд и
градушки съсипаха реколтата на
много стопани в Северозападна
България. Стихията е прекършила клони на овощни дървета, на
много места зеленчукови насаждения са сериозно увредени.
"При нас проблем беше силният дъжд. Пороят буквално изрови лехите на зеленчуците. Вадите на доматите са пълни с вода догоре. Парадоксално или не
така валя на същия ден миналата година и след това растенията се разболяха. Пръсках с каквото се сетих, но ефект няма-

ше. Притеснява ме и тази година да не се случи същото", коментира Ани Костова, която отглежда зеленчуци в Монтанско.

Най-сериозно обаче е положението в мездренското село
Долна Кремена, където градушка с размер от лешник до орех
опустоши големи площи. Валежът бил придружен от силен вятър и продължил цели 30 минути, разказват местните хора. Макар и по-слаби, локални градушки създадоха проблем и на стопани от други населени места
във врачанско. "Първо заваля
много силен дъжд, а после започна и градушка. Сега като попросъхне ще обиколя да видя точно какво е положението, защо-

то имам надежда, че дъждът поне малко е спасил растенията.
Нали така казват старите хора лошо е, когато е сух град", обяснява Васил Генов, който отглежда зеленчуци и овошка във Врачанско.
Хората се притесняват, защото освен много труд, тази година са вложили и повече средства в отглеждането на градините си заради по-високите цени. Най-големият проблем обаче е, че повечето градини и ниви в този регион не са застраховани срещу градушка.ç

Íàèñòèíà ëè õëÿáúò
ïîåâòèíÿ ñ 20 %,
êàêòî ñå ïîõâàëè
Êîðíåëèÿ Íèíîâà?
"От днес хлябът е по-евтин с
20% в търговските вериги". Това
обяви гръмко в края на отминалата седмица лидерът на БСП и министър на икономиката Корнелия
Нинова, като обясни, че търговците превантивно започнали да свалят цената на хляба, въпреки че
все още нулевата ставка ДДС не е
обнародвана в "Държавен вестник".
Социалистът в Нинова за пореден
път се оказа по-силен от юриста иначе нямаше да твърди, че водеща международна компания ще
"сваля" ДДС - при положение, че
данъчното намаление още не е
влязло в сила. Още в събота тя
фанфарно заяви : "От днес хлябът
е по-евтин с 20% в търговските
вериги заради нулевия ДДС". Проверка на "Сега" показа, че в две
търговски вериги - "Лидл" и "Кауфланд", има намаления, но те са обичайните промоции, добре познати
на клиентите.
В "Лидл" хлябът е с червени етикети "По-евтино", като намалението
е 20%. Така цената на бял хляб, "Добруджа" и типов за 650 гр. е между
1.50-1.80 лв. в зависимост от производителя. Пълнозърнестите видове са малко над 2 лв.
В "Кауфланд" само най-обикновеният хляб е поевтинял - от 1.59
на 1.24 стотинки. Още три вида са
с по-ниска промоционална цена.
При брашното също има намаление, но отново става дума за промоция. Може да бъде изображение на закрито.
Противно на хвалбите на вицепремиерката, цените в останалите търговски вериги и малките квартални
магазини си стоят високи - бизнесът
познава правилатаи и изчаква законовата промяна за ДДС да бъде обнародвана, преди да реагира. Тук-там
има "акции" и "промоции" на единични хлебни изделия. Корнелия Нинова дори придружи твърдението си
във Фейсбук, че намалението на ДДС
работи, със снимка от голям хипермаркет, на която се вижда най-обикновена промоция.
Антикризисната мярка с въвеждането на нулева ставка ДДС за
хляба бе силно критикувана от икономисти, според които реално няма да доведе до по-евтин хляб. Според тях разликата в цената заради
свалянето на данъка от 20% на 0%
налог ще бъде разпределена между производители и търговци и няма да стигне до крайния потребител. В последния момент депутатите гласуваха и нулева ставка за
брашното, което предстои да видим как ще повлияе на ценообразуването. Собственици на малки
хлебопекарни вече коментираха, че
няма да свалят цената, защото имат
да избиват огромни разходи за ток
и други консумативи.
Още когато правителство обяви, че предлага 0%ДДС за хляба,
цената му започна чувствително да
се покачва в търговската мрежа.
НСИ отчете, че само през май, хлябът е поскъпнал средно с 10%. Все
още няма официална статистика за
юни. Ако във вторник, 5 юли, "Държавен вестник" публикува промените в закона за държавния бюджет, където са включени и всички
антикризисни мерки, то те ще влязат в сила в петък, 8 юли.ç
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"Ìåæäóíàðîäíèòå ôàêòîðè"
âèíîâíè çà ñêúïèòå ãîðèâà
Â ñëåäâàùèòå ìåñåöè ìîæå äà
âèäèì è öåíè îò 4 ëåâà çà ëèòúð
Ако актуализираният
Закон за държавния
бюджет бъде обнародван
в броя на "Държавен
вестник" във вторник (5
юли), мярката от 25 стотинки отстъпка на литър
за базовите горива при
зареждане на превозно
средство би трябвало да
влезе в сила в събота.
Това прогнозира по"Нова
ТВ" Живодар Терзиев,
председател на Българската петролна и газова
асоциация. Той обясни, че
не всички оператори са
задължени да прилагат
мярката. Според него е
пожелателно, или по
избор на оператора, те да
участват в предложената
държавна помощ. "Не са
длъжни да дават отстъпка
за всички предлагани от
тях горива, но е пожелателно, поясни той. Не
можем да задължим
оператори за нещо, което
би могло да утежни бизнеса им", коментира Терзиев.
Той съветва, че при
обслужване на бензинос-

танция, за да получи
отстъпката, потребителят
трябва да представи
талон на автомобилното
средство, което трябва да
бъде от категория L или
M1. "Към момента нямаме
информация някои от
големите вериги да не
участват, но клиентът
трябва да попита дали
операторът предлага
отстъпката", поясни председателят на Българската
петролна и газова асоциация и допълни, че тя не
важи за превозни средства от категория №1. По
думите на Терзиев международните фактори влияят
цените да остават високи,
но заяви, че през юли
има успокоение след
ръста през юни.
Светослав Бенчев от
Българската петролна и
газова асоциация също
коментира пред bTV, че
три дни след обнародването на текста на закона
по бензиностанциите ще
може да се зарежда с 25
стотинки отстъпка. "Всичко зависи от това, кога

законът ще бъде обнародван в Държавен вестник...
Ако има днес извънреден
брой на Държавен вестник, в петък или найкъсно в събота хората ще
могат да се възползват от
тази отстъпка", обясни
той. Той също съветва
хората да попитат в
бензиностанцията за
отстъпката, преди да
заредят. "В рамките на
Българска петролна и
газова асоциация нямаме
компания, която да е
изразила несъгласие с
тази отстъпка, тоест би
трябвало при нас да се
прилага навсякъде", смята
Бенчев.
По думите му няма
картел на бензиностанциите. "Отстъпката ще бъде
само за най-евтините
горива, както и за мотори

и леки коли, а за да се
получи отстъпката, ще
трябва водачът да носи
талона на колата, защото
номерът му ще бъде
записан в касовата бележка. Физически лица с
товарни автомобили няма
да могат да се възползват", напомни Светослав
Бенчев и заяви, че тепърва ще се обсъжда дали
бензиностанциите ще
предлагат и други отстъпки на клиентите си.
Той очаква цените на
бензина да се задържат
на това ниво, но е категоричен, че няма как да
паднат. Бенчев подчерта,
че се надява следващите
месеци да не се види
цена на горивата около 4
лева и отчете, че "има
отлив на клиенти в последно време". ç

Öåíàòà íà ãàçà â Åâðîïà äîñòèãíà ÷åòèðèìåñå÷åí âðúõ
Цената на природния газ в Европа достигна четиримесечен
връх на фона на планираните за
5 юли стачни действия в газовия сектор на Норвегия, пише
Bloomberg. Според изчисленията около 13%, или към 292 хил.
барела, от дневния износ на
страната са под риск. Изчисленията на Ройтерс пък сочат, че
добивите ще бъдат със 130 хил.
барела надолу, тоест с около
6,5% по-малко. Исканията на работещите в сектора са за увеличение на заплатите, което покрива ръста на инфлацията. Преговорите продължават, но досега няма особени резултати, коментират от Норвежката петролна и газова асоциация.
В същото време Русия пла-

нира да спре доставките по "Северен поток" след седмица за
техническа профилактика. В Германия обаче се опасяват, че това може да продължи повече от

в най-големия газов хъб на Европа - TTF в Нидерландия, се търгува за около 160 евро за мегаватчас. Това представлява ръст
от над 8%, което е най-рязкото
дневно повишение от 9 март насам, изчислява Bloomberg. Подобна цена не беше достигана
на европейските пазари от средата на март насам.
Високите цени на енергийните продукти вече напомпаха инфлацията в еврозоната до рекордни нива, което крие риск
от социално напрежение, предупреждават синдикатите в Герпланираното, защото по този на- мания. Индустрията в най-голячин Москва притиска пазарите мата европейска икономика поти цените остават високи, а и е ребява около 35-40% от газа в
начин да дестабилизират Евро- страната и е изключително запа. Така цената на природния газ висима от руските доставки.ç

Òúðãîâöèòå íà äðåáíî ïðîãíîçèðàò ïîâèøàâàíå íà öåíèòå
През юни бизнес климатът в
"търговията на дребно" се подобрява, а в сектора на услугите се
запазва на нивото от месец май,
съобщава националната статистика. В търговията на дребно това е в резултат на подобрените
оценки на търговците на дребно
за настоящото бизнес състояние
на фирмите им. Прогнозите им,
както за обема на продажбите,
така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са оптимистични.
Несигурната икономическа

среда, конкуренцията в бранша
и недостатъчното търсене продължават да ограничават в най-голяма степен развитието на бизнеса, като през юни се отчита
засилване на негативното им влияние. Относно продажните цени
46.4% от търговците на дребно
прогнозират те да се повишат
през следващите три месеца. А
това ще е фактор за свиване на
потреблението.
През юни бизнесът климат в
сектора на услугите запазва нивото си от месец май. Оценките

на мениджърите относно настоящото търсене на услуги са благоприятни, докато очакванията им
за следващите три месеца са резервирани.Основният проблем за
дейността на фирмите за услуги
остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място
са поставени факторите "конкуренция в бранша" и "недостиг на
работна сила". По отношение на
продажните цени в сектора около една четвърт от мениджърите
предвиждат те да се увеличат през
следващите три месеца.ç

Õîðàòà òåãëÿò
äåïîçèòèòå,
ëèõâèòå ïúëçÿò
íàãîðå
Докато растежът на депозитите се забавя, при лихвите се
запазва тенденцията да вървят
бавно нагоре. След като години
наред те намаляваха, клоняха към
нула и дори стигнаха отрицателни нива, през последните месеци трендът, макар и бавно, започна да се обръща. Май 2022
г. е вторият пореден месец, в
който се отчита повишение на
средния лихвен процент. За петия месец на годината повишението по влоговете в левове е с
0.02 пр. п. до 0.12%, а по тези
в евро - с 0.03 пр. п. до 0.11%.
Средните лихвени проценти по
овърнайт-депозитите в левове и
в евро остават на нива от 0.00%.
Лихвите по влогове, договорени за ползване след предизвестие в левове и в евро, се
запазват на нива от 0.13% и
0.18%, показват данните на БНБ.
Хората продължават да влагат парите си по спестовни сметки.
Обемът на новите депозити в левове нараства с 12% (11.5 млн.
лв.) до 107.3 млн. лв., а по тези
в евро спада с 10.6% (8.6 млн.
лв.) до 73.2 млн. лв.
В същото време при домакинствата се запазва тенденцията към забавяне на растежа на
депозитите заради намаляването на реалния разполагаем доход в резултат от ускоряването
на инфлацията. Заради нулевите
лихви и високите такси на банките за поддържане на сметки,
много хора потърсиха алтернативни варианти за инвестиране
на своите спестявания, за да се
запази стойността им, се посочва в тримесечното издание на
БНБ "Икономически преглед".
При фирмите депозитите и в
левове, и в евро oстават в отрицателната зона. Пpез май в cpавнение c април 2022 г. cpедният
лихвен процент по депозитите c
договорен матyритет (ДДМ) в левове ce понижава c 0.05 пр. п.
до -0.54%, a по тези в евро - c
0.11 пр. п. до -0.17%. Cpедните
лихвени проценти по овърнайт
депозитите в левове и в евро
спадат c 0.01 пр. п. до -0.01%.,
ce казва в съобщението на БнБ.
За разлика от спестяванията, лихвите по кредитите за домакинствата продължават да се
понижават. През май 2022 г.
средният лихвен процент по потребителските заеми спада с 0.03
пр. п. до 7.81%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези
кредити - с 0.01 пр. п. 8.28%.
При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент
се понижава с 0.03 пр. п. до
2.54%, а ГПР - с 0.04 пр. п. до
2.78%. Понижава се и лихвата
по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, с 0.02
пр. п. до 20.43%.
Българите теглят повече потребителски кредити, като техният обем нараства с 2.8% (18.9
млн. лв.) до 704.3 млн. лв., а
този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране - с 4.8% (4.8 млн. лв.) до
105.5 млн. лв. При жилищните
кредити обаче има спад с 2.8%
(14.7 млн. лв.) до 512.4 млн.
лв., а този на предоговорените
кредити и кредитите за рефинансиране - с 10.6% (16.5 млн. лв.)
до 139.7 млн. лв.
При търговските дрyжества
cpедният лихвен процент по
кpедитите до 1 млн. евро, договорени в левове, ce запазва на
ниво от 2.87%, a по тези над 1
млн. евро намалява c 0.21 пр.
п. до 1.96% през май 2022 г.ç
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Заслужено признание за
Централния кооперативен съюз
От 19 до 21 юни 2022 г. в
Севиля, Испания, Конфедерацията на трудовите кооперации (COCETA) - Испания,
бе домакин на Кооперативни дни. Повече от 400 кооперативни лидери от 60 страни от всички региони на
МКА, включително и Централния кооперативен съюз България, взеха участие в
Генерална асамблея на Световната организация на потребителните кооперации
(CCW), Генерална асамблея
на Международния кооперативен алианс (ICA), Глобална конференция: Кооперациите: сега е моментът и Генерална асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации (EURO
COOP).
На 19 юни се проведе Генерална асамблея на Световната организация на
потребителните кооперации (CCW), която обединява, представлява и защитава интересите на 26 национални организации на
потребителните кооперации със 75 милиона индивидуални членове, генериращи общ годишен стопански оборот от 550 милиарда евро.
Делегатите приеха Отчет
за дейността 2017-2022 г.,
Бюджет и План за работа
2022-2023 г. На проведените
избори единодушно беше преизбран проф. д.ик.н. Петър
Стефанов - председател на
Централния кооперативен съюз - България, за Президент
на CCW с мандат 2022-2026 г.
За членове на
Изпълнителния комитет
бяха избрани:
 Марко Педрони - Национална асоциация на потребителните кооперации,
Италия - Вицепрезидент
 Камарудин Исмаил Национална федерация на кооперациите (ANGKASA),
Малайзия - Вицепрезидент
 Хектор Жаке - Федерация на потребителните кооперации, Аржентина
 Тимъти Нтам - КООП
Камерун
 Джеонг хи Ким - Федерация на потребителните
кооперации (iCoop), Корея
 Мариаана Саарикоски
- Национален съюз на кооперациите (SOK), Финландия
 Тошио Цучия - КООП
Япония
Основните насоки
за дейността на CCW
за следващия мандат
2022 - 2026 г. са:
- Засилване на кооперативната идентичност и създаване на възможности кооперативният бизнес да предоставя повече ползи на
член-кооператорите;
- Укрепване на потребителните кооперациите и модернизирането им, така че да
останат близо до хората с
техните потребности;
- Разширяване на образователната подготовка и
повишаване на управленския капацитет на заетите в
потребителните кооперации;
- Намиране на верните

Ръководството на Световната организация на потребителните
кооперации с мандат 2022 - 2026 г.

Борд на Международния кооперативен алианс с мандат 2017 - 2021 г.

механизми, с които да се
привлекат повече млади хора в управлението на потребителните кооперации;
- Продължаване проучването и надграждането на
кооперативния бизнес модел
с най-добрите практики на
световно ниво, за да се запази и разшири икономическото и социално влияние на
кооперациите в обществото и
органите за държавно управление.
На 19 юни се проведе последното заседание на Борда
на Международния кооперативен алианс с мандат 2017
- 2021 г. Единодушно бяха
приети резултатите от онлайн

бална конференция: Кооперациите: сега е моментът.
Ключови докладчици бяха
Ариел Гуарко - Президент на
Международния кооперативен
алианс, Сузане Уестхаузен Президент на Кооперативна
Европа и Антонио Муньос кмет на Севиля.
В специално видеопослание, приветствие към участниците в конференцията
Йоланда Диас - втори Вицепремиер и Министър на
труда и социалната икономика на Испания, подчерта фундаменталната роля на кооперациите за създаването на достойни работни места.

Генерална асамблея на Международния кооперативен алианс

консултациите относно промяна в Устава на МКА за
увеличаване представителството на секторните организации в Борда на МКА от
четири на осем и предложението на Федерация на потребителните кооперации
(iCoop), Корея, глобалното
кооперативно движение да
предприеме конкретни действия за опазване на околната среда.
На 20 юни се проведе Гло-

Ключови изказвания
по време на
Конференцията:
"Ако искаме да решим глобалните предизвикателства,
трябва да ангажираме местните власти и общности"
Ариел Гуарко Президент на МКА
"Ако не ангажираме младите хора, ние не просто ще
изгубим битката на идеи, но
и кооперативното движение"
Сузане Уестхаузен Президент на
Кооперативна Европа
Кооперациите са с ключов
принос в икономиката на Испания, но не винаги получават заслуженото признание.
Антонио Муньос - Кмет
на Севиля
На 20 юни се проведе Генералната асамблея на
Международния кооперативен алианс, която беше първата присъствена от началото на пандемията COVID-19.
Делегатите проведоха избори с тайно гласуване за Президент и членове на Борда с
мандат 2022 - 2026 г.
За президент на Международния кооперативен алианс
бяха номинирани Ариел Гуарко - МКА - регион Америки, Мелинда Морисън - МКА
- регион Азия и Пасифик и
Жан Луи Бансел - МКА - регион Европа. С 455 гласа от
общо 779 за президент бе преизбран Ариел Гуарко. За членове на Борда бяха номинирани 22-ма кандидати от
всички региони на МКА и от
тях избрани 15, сред които е
и най-младият представител
- Красимир Игнатов, главен
директор "Международна дейност", Централен кооперативен съюз - България.
Борд на директорите
на Международен
кооперативен алианс
с мандат 2022-2026 г.:
 Марсио Лопес де Фрейтас, Национален съюз на кооперациите (OCB), Бразилия
 Адитя Ядав - Съюз на
земеделските кооперации
(IFFCO), Индия
 Джузепе Атилио Дада
- Италиански кооперативен
алианс
 Джордж Магуту Мванги - Съюз на спестовните и
кредитните кооперации
(KUSCCO), Кения
 Иниго Албизури Ландазабал - Конфедерация на
трудовите
кооперации
(COCETA), Испания
 Мартин Лоури - Национална кооперативна бизнес
асоциация (NCBA CLUSA),
САЩ
 Женхонг Цай - Всеки-

Генерална асамблея на Европейската асоциация
на потребителните кооперации

тайска федерация на кооперациите за снабдяване и
маркетинг (ACFSMC), Китай
 Тору Накая - Централен
съюз на земеделските кооперации (JA Zenchu), Япония
 Бахман Абдоллахи, Камара на кооперациите (ICC),
Иран
 Красимир Игнатов,
Централен кооперативен
съюз, България
 Мариана Саарикоски,
Национален кооперативен
съюз (SOK), Финландия
 Мария Евгения Перес
Зеа, Асоциация на кооперациите (Ascoop), Колумбия
 Камарудин Исмаил,
Национално кооперативно
движение, Малайзия
 Бен Райд - Кооперации
Мидкаунтис, Великобритания
 Александра Уилсън Съюз на кооперациите и взаимоспомагателните дружества, Канада
Четирима представители
на глобални секторни
кооперативни
организации на МКА
бяха номинирани
и официално избрани
на Генералната
асамблея:
 д-р Карлос Зарко, Международна организация на
здравните
кооперации
(IHCO)
 Блейз Ламбърт, Международна организация на жилищните кооперации (CHI)
 Сунг-хи Лий, Международна организация на земеделските кооперации (ICAO)
 Шон Тарбък, Международна федерация на кооперациите и взаимоспомагателните дружества (ICMIF)
Официално бяха
ратифицирани като
членове на Борда:
 Ана Агире - Президент
на Младежкия комитет към
МКА (ICA Youth Committee)
 Ксиомара Нунес де Сеспедес - Президент на Комитета за равенство на половете (ICA GEC)
Трима вицепрезиденти,
избрани на Генералните
асамблеи на регионите
на МКА, бяха
ратифицирани от
Генералната асамблея
на МКА:
 Ориоми Айола - МКА
- Африка
 Чандрапал Сингх Ядав
- МКА - Азия и Пасифик
 Сузане Уестхаузен - Кооперативна Европа
На проведената на 21 юни
Генерална асамблея на Европейската асоциация на потребителните кооперации
(ЕВРО КООП) беше отчетена дейността на организацията за 2021 г., беше приет 2021
Годишен Финансов отчет и
2023 Годишен Бюджет. Делегатите на Генералната асамблея избраха в Борда на ЕВРО
КООП с мандат 2022 - 2026 г.
доц. д-р Бисер Петков - консултант на ЦКС, университетски преподавател в УНСС и
министър на труда и социалната политика на република
България (2017- 2019).
Главна дирекция
„Международна дейност“

ÏÎÇÈÖÈß

порката за 4000 лева месечно от Путин, която началникът на кабинета на
премиера Лена Бориславова пусна
съвсем целенасочено в
обращение, има съвсем
конкретна цел - да отмести фокуса от същинския
проблем за зависимостите
от щедро външно финансиране на български политици, анализатори, журналисти и медии, които доминират публичния живот и налагат своята интерпретация
за политиката и обществените процеси в България и
по света. Това, разбира се,
не оправдава финансирането от Кремъл на други
политици и журналисти.
Проблемът е, че началникът на кабинета на министър-председателя не може
да си позволи да говори с
недомлъвки по толкова важен въпрос. Лена Бориславова е длъжна да обяви
имената на хората, които
получават пари от Москва.
Ако има такива. Досега не
е изнесено нито едно доказателство в тази посока,
което е повече от скандално.
А сега да се върнем на
основния въпрос - огромните суми, които САЩ дават, за да спонсорират тесен кръг от български политици, журналисти и анализатори, които не слизат
от най-големите български
медии и налагат своята
гледна точка и своята интерпретация за събитията,
която на 100% се покрива
с американските интереси.
Още по-скандалното е, че
те промотират и две от управляващите партии - "Продължаваме промяната" и
"Демократична България".
Това представлява пряка
намеса във вътрешните работи на България чрез плащане на местни агенти от
чужда държава.
Ето и само малка част от
проектите, финансирани с
милиони левове по линия
на област "Благоприятна
бизнес среда", само в рамките на последните две години:
I. 1 млн. и 358 хил. лв.
получава Фондация "Антикорупционен фонд" за
период от м. април 2020
до м. април 2023 г.
Фондацията се фокусира
в разследвания срещу бизнес проекти, зад които се
твърди, че стоят руски интереси. Директорът на АКФ
Бойко Станкушев, бивш
журналист, активно заема
страната на Украйна, САЩ
и НАТО в зачестили телевизионни изяви след началото на войната в Украйна.
Член на Съвета на АКФ е
Николай Стоянов, финансов журналист на "Капитал". Председател на Съвета на АКФ е Юри Тавание,
дългогодишен служител на
Европейската комисия в
България по линия на "Мониторинговия механизъм",
освободен през 2018 г.,
след като е засечен многократно в компанията на
Христо Иванов, тогава
председател на партия "Да,
България" и ръководството
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Ïóáëè÷íàòà íàìåñà
Êàê „Àìåðèêà çà Áúëãàðèÿ“ äàâà ìèëèîíè íà ìðåæà îò ìåäèè è ÍÏÎ-òà, êîèòî
ïðîìîòèðàò „Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“ è „Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“
на Съюза на съдиите в България. През 2019 г. Европейската комисия спира
мониторинга над България.
Тавание е бивш съпруг на
Яна Бюрер Тавание, дългогодишна активистка на Българския хелзинкски комитет и бивш автор в "Капитал" и "Дневник", понастоящем част от настоятелството на Фондация "Герои
на времето".
"Антикорупционен фонд"
има водеща роля в изготвянето на доклади на Европейската комисия за
България (Върховенство на
правото), както и на различни доклади на Държавния департамент на САЩ.
II. 459 хиляди и 900 лв.
получава Фондация "Герои на времето" по грант
за период от м. юли 2020
до м. юли 2023 г.
Грантът осигурява финансиране на доброволци.
Сред членовете на настоятелството на фондацията са
Яна Бюрер Тавание и Красимира Величкова - понастоящем съветник на вицепремиера Калина Константинова, дългогодишен ръководител на проекта Български дарителски форум.
III. 880 хиляди и 190 лв.
получава Фондация "Български институт за правни инициативи" за период от м. април 2020 до м.
април 2023 г.
Фондацията, в която допреди влизането си в политиката се подвизава Христо Иванов, понастоящем
съпредседател на парламентарната група "Демократична България", се занимава основно с мониторинг на назначения в съдебната система. БИПИ
има ключова роля в изготвянето на Годишния доклад
на Европейската комисия
за върховенство на правото за България. Доклади на
организацията се ползват
и от Държавния департамент на САЩ.
IV. 530 хиляди и 500 лв.
получава Сдружение "Институт за развитие на публичната среда" за период
от м. май 2020 до м. май
2023 г.
Основната дейност на организацията се състои в
мониторинг на изборния
процес и лобистки натиск
за прокарване на определени нормативни уредби,
свързани с изборното законодателство (машинно
гласуване, електронно дистанционно гласуване и др.).
Дългогодишен председател
на Управителния съвет на
Сдружението е Антоанета
Цонева, понастоящем народен представител от "Демократична България".
Като член на ръководството на "Да, България", Антоанета Цонева има водеща роля в изграждането на

доброволческа мрежа от
наблюдатели на партията,
която следи провеждането
на изборния процес - платформата "Ти броиш".
V. 350 хиляди и 176 лв.
получава Фондация "Отец
Паисий 36" за период от
м. юни 2020 до м. юни
2023 г.
Фондацията е издател на
пловдивския сайт "Под Тепето". От редакционната
политика на медията е видно, че тя активно подкрепя представители на коалициите "Продължаваме
промяната" и "Демократична България" в Пловдив и
на национално ниво, както
и на правителството в оставка с премиер Кирил
Петков.

От края на м. февруари
2022 г., заместник главният
редактор на "Дневник" Петър Карабоев ежеседмично участва поне веднъж в
публицистични предавания
на БТВ и "Нова телевизия",
в които остро осъжда действията на Руската федерация в Украйна, съответно изказва позитивни коментари по отношения действията на САЩ, НАТО, ЕС
и българското правителство, с премиер в оставка Кирил Петков.
IX. 60 хиляди лв. получава Фондация "Дарик" на
Дарик радио за излъчване на предаване "Критично за медиите" в периода
от м. август 2021 до м. декември 2022 г.

XI. 1 млн., 199 хиляди и
990 лв. за периода м. януари 2022 до м. януари
2025 г., получава Сдружение "Про веритас", издател на онлайн изданието
"За истината", специализирано в регионална журналистика.
Порталът "За истината"
представлява своеобразен
хъб на регионални издания,
като редакционната политика е напълно идентична
с тази на Mediapool, "Капитал" и "Дневник". Сред
създателите на НПО организация, бенефициент от
"Америка за България" е
журналистът Спас Спасов,
кореспондент на "Дневник"
във Варна.
XII. 558 , 950 лв. за Фон-

Президентът на фондация "Америка за България" Нанси Шилър, посланик Херо Мустафа и Десислава Тальокова,
изпълнителният директор на фондацията, по време на годишна среща на организацията на 14 юни т. г.
Снимка www.us4bg.org

VI. Със серия от грантове, всеки един от тях в
размер между 65 и 75 хиляди лв., Фондация "Америка за България" финансира неправителствени
организации, в периода
от средата на 2020 до
края на 2022 г.
НПО организациите следва да извършват мониторинг на дейността на общинските съвети в областни и други градове като
Добрич, Ловеч, Русе, Бургас, Плевен, Хасково, Разград, Каспичан, Благоевград.
VII. 170 хиляди лв. получава Фондация "Клуб Зебра" за периода от м. януари 2021 г. до м. юли 2022
г. за изготвянето на публикации с бизнес насоченост в сайта "Клуб Зет".
Сайтът е известен със
силно негативната си редакционна политика спрямо Руската федерация.
VIII. 425 хиляди лв. получава "Икономедиа" АД
със съсобственик Иво
Прокопиев, издател на
"Капитал" и "Дневник" за
периода от м. май 2021 г.
до м. май 2022 г.

Авторът на предаването
за българската журналистика - Мария Черешева,
бивш журналист в "Капитал", е сред основателите
и ръководителите на "Асоциация на европейските
журналисти - България", също финансирана с грантове на "Америка за България".
Справка в сайта на Дарик радио показва, че журналистиката строго следва
редакционната политика на
изданията на "Икономедиа"
АД, със съсобственик Иво
Прокопиев. Голяма част от
събеседниците на Черешева са представители на
неправителствени организации, бенефиценти по
грантове на Фондация
"Америка за България".
X. 1 млн., 122 хиляди и
260 лв. получава Mediapool за периода от м. януари 2022 до м. юли 2024 г.
Изданието активно прокарва неолибералната идеология в публичния живот
у нас. Редакционната политика е силно критична
към политиката на Кремъл
и активно подкрепя действията на Белия дом.

дация "Прозрачност без
граници" на адвокат Александър Кашъмов.
Дарението подкрепя постигането на по-висока степен на прозрачност и отчетност в работата на публичните институции и административните съдилища,
които контролират значителни по обем обществени
средства. В началото на
войната в Украйна адв. Кашъмов се обяви за криминално преследване на хора, които защитават Русия
и за пълна цензура в медиите на алтернативни гледни точки към конфликта.
ХIII. Издателство "Пигмалион" получава 194 700
лв. за сайта "Дебати".
XIV. Продуцентът Джуди
Халваджиян, брат на Маги
Халваджиян, получава два
пъти по 180 000 лв. (общо
360 хиляди лв.) за сайта
Gospodari.com. Любопитна
подробност е, че компанията на братята Халваджиян
години наред ползваше под
наем цели етажи от Руския
културно-информационен
център на ул. "Шипка".
На стр. 8
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Ñëåä òðè íàöèîíàëíè
ïðåäàòåëñòâà
Георги ПИРИНСКИ

ÁÑÏ å çàïëàøåíà äà çàãóáè ïîñëåäíèòå îñòàòúöè îò äîñòîéíñòâî
è äîâåðèå ñðåä ïîääðúæíèöèòå é

В събота вечер, в найгледаното време по една от националните телевизии, Румен Овчаров особено релефно
открои трите национални предателства, извършени от кабинета "Петков - Василев". И в трите случая, по неговите
думи, България е била
употребена или за "пушечно месо", или като
"опитно зайче", или и
двете заедно!
Първото предателство - отказът от доставките на руски природен
газ. Петков-Василев отказаха първи сред
всички държави - членки на ЕС, да приложат
предложената от руска
страна формула за заплащане на доставките
чрез откриване на разплащателни сметки в
рубли. Така Продължаващите Промяната пласираха България в ролята на експериментален екземпляр, на чийто гръб да се види какво ще стане при такъв
отказ.
И се видя - руската
страна прекрати доставките! След което останалите страни от ЕС
без особени затруднения и независимо от
всички закани за "унищожителни санкции",
тихомълком се нагодиха към прилагания от
Русия режим и продължават и до ден днешен
да си получават газ на
дългосрочно договорени цени и осигурени количества за предстоящия есенно-зимен сезон. Единствена без
каквито остана употребената България!
В резултат на което,
само българските компании се оказаха принудени да търсят контракти на спот пазара
при цени, както се оказва, поне с 20 на сто повисоки. Което естествено води до десетки милиони лева повече ежемесечни разходи за
доставки, в крайна

сметка на същия този
руски газ, само че през
съседни страни и по вериги от по няколко посредника, които от своя
страна с удоволствие
инкасират добре дошли печалби.
Второто предателство - ударът по отношенията с Руската федерация с демонстративното експулсиране
на рекордния брой 70
души дипломатически и
технически персонал на
руското посолството в
София и консулските
служби в страната. Нито премиерът Петков,
нито другите подгласящи му от "Продължаваме промяната" и от
"Демократична България" успяха да докажат,
че разполагат с необходимите за подобна
крайна мярка безспорни доказателства за
дейност във вреда на
националната сигурност на страната. А що
се отнася до въпроса
за реципрочността на
броя дипломатически
персонал, то съвършено ясно е, че има предостатъчно възможности за намиране на общо решение по пътя на
градивния диалог - към
какъвто сега се заеха
да призовават и Петков
- Василев.
В този случай България отново е употребена, този път "отстреляна" като "пушечно месо", за да се види каква реакция следва да
се очаква от страна на
Русия при особено безпардонно отношение
към нейни официални
представители от държава членка не само на
ЕС, но и на НАТО. Но
не само - в случая целта е също и докрай да
се изострят отношенията между Русия и България като страна, в която позитивните нагласи към Русия не спадат
дори и в сегашния момент, с оглед да се пресекат всякакви възмож-

ности страната ни да играе конструктивна роля в търсенето на пътя
към мира и сигурността и в Черноморския
регион, и в общоевропейски мащаб - за каквато очевидно има необходимите обективни
предпоставки.
При това в момент,
когато самият Северноатлантически алианс в
своята "Стратегическа
концепция 2022", токущо приета в Мадрид,
наред със констатацията, че ".. не можем да
разглеждаме Руската
федерация като наш
партньор", същевременно заявява: "Но едновременно с това ние оставаме готови да поддържаме отворени канали на комуникация с
Москва за управление
и съкращаване на рискове, предотвратяване
на ескалации и повишаване на прозрачността.
Ние се стремим към
стабилност и предсказуемост в Евро-атлантическото пространство
и между НАТО и Руската федерация."
Именно в този момент България се оказва единствена сред
държавите членки на
Алианса с прекъснати
дипломатически отношения с Русия! Наистина "забележително"
постижение, разбира
се, не толкова на неадекватно държащия се
премиер, колкото на
"партньорите" тук, които следвало да бъдат
успокоени…
Третото предателство - на консенсусната
българска позиция по
началото на преговори
на Европейския съюз за
членство на Република
Северна Македония в
ЕС. Петков и ПП приеха безогледния натиск
от страна Френското
председателство на Съвета на ЕС за непременно приемане на предложената от него формула за откриване на
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ХV. Бенефициент е и
"Асоциацията на европейските журналисти",
която за периода от февруари 2020 до април 2022
г., получава 597 хил. и
100 лв.
Организацията се явява
партньор на "Репортери

без граници" в подготовката на класацията им за
свобода на медиите у нас.
С идването на отиващото
си вече правителство на
Кирил Петков, "Репортери
без граници" за първи път
изкачиха България напред
в класацията, очевидно по
политически причини.
ХVI. Ръководената от Ог-

Коалицията на БСП с десните партии носи само негативи на партията до момента
Снимка БГНЕС

преговорния процес задължително до 30 юни
и нито ден по-късно! Без
да са еднозначно фиксирани и сериозно обсъдени конкретните
формулировки на това
предложение и без да
има каквато и да било
яснота дали северномакедонската страна безусловно го приема.
Както се оказа, РСМ
въобще не прие като
фатална датата 30 юни
и се зае да обсъжда и
финализира своето становище по т. нар. френско предложение и
след нея. В резултат на
което, след бурния отказ за съгласие с първоначално направеното
предложение, се оказа,
че самото то подлежи
на "модификации", означаващи направо отпадане на някои от найсъществените положения, отчитащи българската позиция по спорните въпроси!
Пита се - къде е сега
реакцията на правителството в оставка и какво всъщност става с решението на Народното
събрание за откриване
на преговорния процес
именно въз основа на
първоначалната френска формула? Единствено кандидат-премиерът
Василев, на зададен в
събота журналистически въпрос по развитието на казуса с променената френска формула и контактите с РСМ,

нян Минчев Асоциация
"Прозрачност без граници" е получила през ноември 2021 г. грант в размер
на 585 хиляди и 980 лв. за
период до ноември 2024
г. Парите са за система за
местна почтеност.
ХVII. За НПО активисти
по проект "Активирай:
Изграждане на мост
между НПО, частния бизнес и активните граждани", американската държава чрез Фондация
"Америка за България" е

пределно "обрано" отговори със забележителната конструкция "ние
си свършихме работата"!? Всъщност - каква
работа, а и чия?
Що се отнася до Българската социалистическа партия, то неизбежно възниква въпросът, какви са нейното
поведение и намерения
в светлината на тези
три акта на буквално
предателство към жизнените интереси на
България? Апологетите
на Нинова и съучастниците й ни казват, че по
едни или други от тези
въпроси "тя не била питана". По други БСП заема позата на "изненадана" от "едноличните
решения" на премиера,
по трети "апелира" за
диалог и договаряне.
Без да споменаваме
позорното увъртане по
въпроса за очевидните
доставки на оръжие за
украинската армия.
От казаното дотук,
единствената допустима
и възможна позиция на
БСП, предвид горните
констатации, е да заяви
категоричния си отказ не
само да участва в ново
правителство с ПП-ДБ,
но и да оказва каквато
и да било парламентарна и обществена подкрепа за него. Вместо това, обаче, Нинова и обкръжението й отново се
кандидатират за патерици на тяхното порочно
управление. Както се

предоставила грант в
размер на 586 хил. и 816
лв. В изданията, финансирани от "Америка за България" протестиращите по
"жълтите павета" в столицата често са определяни
като "активни граждани".
Бенефициент по конкретния грант е Български център за нестопанско право.
ХVIII. Фондация "Америка за България" финансира Академия "Телерик" с
930 хил. лв. През последните две седмици в БТВ и

вижда, "партньорите" й
са готови на всякакви отстъпки и ходове в социалната сфера, само и само БСП да остане заложник на тяхната ултралиберална управленска конструкция, окончателно компрометирана в
очите на огромното мнозинство от хората.
Вместо категорично
отхвърляне на всякакви преговори за нов кабинет със старите съучастници, БСП е в процес на трескаво договаряне за нови министерски постове. В тази
връзка се появи и спекулация, че един от тези постове бил за министър на енергетиката. Да не би там някъде да се крие и особената ревност, с която
някои защитават незащитимото от каквото и
да било принципно гледище позорно поведение на Нинова и сие?
Само че поредното предателство спрямо надеждите и очакванията
на стотиците хиляди социалисти и симпатизанти на левицата неизбежно ще коства на
БСП загубата на последните остатъци от
достойнство и доверие,
които продължават да
съществуват сред все
още намиращите се
нейни поддръжници.
От сп. "Ново време"
(Заглавието и подзаглавието
са на ЗЕМЯ)

"Нова телевизия" бяха промотирани няколко млади
предприемачи от сферата
на информационните технологии, които обясняваха, че са излезли спонтанно на протест в защита на
правителството на Кирил
Петков. Сред тях бяха и
представители на компанията "Телерик".
Стефан ДЖЕНДОВ

От "Гласове"
(Със съкращения)
Заглавието е на ЗЕМЯ
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Доц. Александър
СИВИЛОВ*
На 28 юни министърпредседателят в оставка
обяви, че изгонва от
Република България
70 души от руското посолство. Ден по-късно
след ултиматум от Москва се стигна до ръба на
прекъсването на дипломатическите връзки.
Двустранните отношения достигат най-ниската
си точка от 1886 г. до
днес. Тогава правителството на Стефан Стамболов отказва да се съобрази с интересите на
империята и руският
дипломатически представител генерал Николай
Каулбарс решава да
прекрати двустранните
контакти. България и
Русия остават без дипломатически отношения до
1895 г., когато правителството на Константин
Стоилов успява да възстанови нормалните връзки. Все още не е ясно докъде ще стигне сегашната
криза, но тя бърка дълбоко в една от най-страшните линии на разделение в
нашето общество - русофили и русофоби.
Историята ни показва,
че съвременните отношения между Русия и България минават през много
перипетии, но обикновено
се възобновяват. Причината е ясна - Русия

винаги ще има
специален интерес
към Балканския полуостров, а страната ни е със
стратегическо геополитическо местоположение.
Съществуват и много
други причини да има
традиционно близки
отношения, които обаче
не се коренят в политиката, а в отношенията
между обикновените хора.
За съжаление, разделението на обичащи и мразещи и в двете държави
отново започва да излиза
на преден план. За да се
ориентираме в сегашната
ситуация, е добре да се
обърнем назад към историята, макар и в почти
телеграфен план.
От около десет години
много български политици
се опитват да забравят,
че сегашната ни държавност е възстановена през
1878 г. благодарение на
една война, която води
руският цар Александър II
срещу Османската империя. Последвалото Временно руско управление
поставя основите на
политическата и обществената система на Третото българско царство.
Естествено, зад Рускотурската война стоят

Снимка БГНЕС

Нищо не може да разруши връзките между двата народа, преминали през изпитанията на историята

геополитическите интереси на Петербург, но
независимо от това
държавата ни е независима днес заради усилието
на стотици хиляди поданици на Руската империя.
Намесата във вътрешните ни работи през
следващите десетилетия
ще доведе и до вече
споменатото прекъсване
на отношенията по време
на управлението на
Стефан Стамболов. Тук
трябва да уточним, че той
не е твърд русофоб, но
неговите вътрешни политически противници
разчитат на подкрепата
от царската дипломация.
За да остане на власт,
министър-председателят
трябва да прекъсне
връзките и го прави с
нечувана жестокост и
репресии срещу всички
инакомислещи.
След 1895 г. Русия
отново се превръща в
благосклонния покровител
на страната ни. Постепенно, благодарение на
династията Сакс-КобургГотски, политическият
елит в България завива в
посока към Германия и
Австро-Унгария. В същото
време империята се
обвързва с Великобритания и Франция. Злополучното решение да влезем в
Първата световна война
изправя руснаци срещу
българи на фронта. Странно, но независимо че са в
различни лагери и двете
държави излизат като
парии от световния конфликт. В Петроград и Москва управляват комунисти,
а властта у нас е взета от
земеделското движение.
Сближаването започва, но
установяването на дипломатически отношения с
неудобния СССР идва чак
през 1934 г.

Новият световен конфликт хвърля двете държави в противоположните
лагери. Българският
политически елит отново
се обръща към Германия
и Оста. Настроенията в
обществото са коренно
противоположни и царят
не посмява да изпрати
български войски на
Източния фронт. Независимо от неимоверните
жестокости и тоталната
война, България и Съветският съюз не скъсват
отношения до 5 септември 1944 г., а на 8 септември съветските войски
навлизат на наша територия. След победата на
правителството на ОФ,
само дни по-късно, контактите са възстановени
макар официално това да
става през лятото на
1945 г. Дори в това тежко
време те продължават да
съществуват. Благодарение на военния натиск от
Москва страната ни
успява да излезе от
прегръдката на нацистка
Германия. Българската
войска

се включва в усилието на Червената армия
за очистването на Балканите от нацизма.
Скоро след като Георги Димитров умира през
1949 г., страната ни ще
изпадне под почти пълен
контрол на генералите,
изпратени от Москва.
Този период е кратък.
Смъртта на Сталин и
настъпилите политически
промени след 1956 г.
коренно променят картината. Както през 70-те
години се шегува първият
секретар на партията
Тодор Живков - "България
е богата, защото има найголямата колония -

СССР". Благодарение на
това, че страната ни е
най-близкият съюзник на
Съветите, към нас потичат безплатни ресурси,
които поддържат висок
стандарта на живот.
Преустройството и
последвалата декомунизация отново идват като
ехо от процесите, започнали в СССР. Българската
номенклатура и създадения от нея псевдоелит
успяват да получат контрола над икономическите
лостове, но с условието
да се отрекат и прокълнат комунистическото си
минало. България тръгва
по пътя на своята европейска мечта, като се
отрича от съюзника си
Русия. Скоро и двете
страни потъват в неолибералния пъкъл на 90-те.

Историческата
реалност не може
да бъде заобиколена
и огромна част от обществото продължава да има
сантименти към страната,
която ни освобождава.
Историята ни показва,
че България и Русия са
имали търкания и дори
военни сблъсъци, но
обикновено успяват да
възстановят нормалните
си контакти. Доста почесто руската страна е
предизвиквала прекъсванията във връзките със
стремежа си да влияе у
нас и да поддържа геополитическото си влияние.
За съжаление, днес
виждаме съвсем неадекватно изцяло политическо
решение, взето от един
кабинет в оставка. Правителството само предизвиква задълбочаването на
икономическата криза у
нас, като отказа да
купува газ, при условие
че страни като Италия и

Германия продължиха.
България не иска да
играе ролята на значим
дипломатически посредник за приключването на
войната между Русия и
Украйна, за да докаже, че
е послушен последовател
на САЩ. Най-накрая
Кирил Петков обявява, че
трябва да има реципрочност в дипломатическите
ни връзки и изгонва 70
души от персонала на
посолството на Русия.
Странно колко е голямо
посолството ни във
Вашингтон и може ли да
се сравнява с крепостта,
построена на ул. "Козяк"?
Много пъти българският
и руският елит са водили
страните ни една срещу
друга, но досега винаги
отношенията са се подобрявали. България ще
стане сериозен международен фактор само когато
политиците ни осъзнаят,
че може да имаме самостоятелна политика и да
използваме всичките си
контакти, за да подобрим
живота у нас.
От предаването ''Политически
НЕкоректно'' на БНР

Подзаглавието е на
ЗЕМЯ
* Александър СИВИЛОВ
е историк, преподава в
СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е в
Историческия факултет
на Московския държавен
университет, в департамента по политически
науки на Университета
"Лойола" в Чикаго, САЩ, и
в департамента по политология на Университета
"Мейджи" в Токио, Япония.
Изследва връзките на
Русия и СССР с Латинска
Америка и Източна Азия.
Има специален интерес
към радикалната левица
в периода от 1917 г. до
края на Студената война.
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53 пожара пламнаха в Гърция
само за денонощие. Мащабна е
огнената стихия в Пелопонес. В
гасенето участват и български
пожарникари. Само част от
огнения фронт е под контрол,
съобщават пожарникарите от
Пелопонес. Огнището е в района
на Ахая и се движи на юг.
Силното пожарно огнище във
област Виотиас обхвана и
горски район. В акцията по
гасенето участват и 28 пожарникари от Румъния. Властите
предупреждават, че е абсолютно
забранено палене на огън в
близост до горски райони.

ÅÑ äîñåãà å îñèãóðèë îêîëî 6,2 ìëðä. åâðî ôèíàíñîâà ïîäêðåïà çà Êèåâ
Председателят на
Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен
заяви вчера по време на
речта си на конференцията за възстановяване на
Украйна в Лугано, Швейцария, че страната е в
състояние да излезе "посилна отпреди руската
инвазия", предаде БНР.
Тя отбеляза, че ЕС "има
специална отговорност и
стратегически интерес да
застане до Украйна" и че
ще й помогне по време на
нейното възстановяване.
Въпреки че предизвикателствата са "огромни", те не
са "непреодолими", каза
шефът на ЕК, добавяйки,
че Украйна "може да
излезе от тази война по
пътя към по-силна и помодерна държава". Председателят на ЕК сподели,
че тя и германският канцлер Олаф Шолц, в тясно
сътрудничество с международни партньори, "ще
организират международна конференция на високо
ниво след лятото", за да
гарантират, че парите на
инвеститорите ще бъдат
"изхарчени ефикасно и
ефективно" по време на
процеса на реконструкция.
ЕС ще създаде платформа за възстановяване, за да координира
възстановяването на
Украйна след войната й с
Русия, посочи Фон дер

:

Ôîí äåð Ëàéåí: Óêðàéíà ìîæå
äà èçëåçå ïî-ñèëíà îò âîéíàòà

Íàêðàòêî
НАТО

съобщи, че днес ще подпише
с Финландия и Швеция
протоколи за присъединяването на двете страни към
алианса. В предстоящото
подписване утре се предвижда да участват външните
министри на двете държави,
които подадоха заявка за
присъединяването към
алианса по-рано тази година.
Искането им бе утвърдено на
срещата на върха на НАТО в
края на миналия месец в
Мадрид. След подписването
на протоколите се предвижда процес на ратификация от
всички 30 държави от НАТО.

Сръбският премиер

Ана Бърнабич нарече
"скандално" решението на
Прищина във връзка със
сръбските регистрационни
номера и личните документи,
както и реакцията на ЕС по
този повод, като изтъкна, че
същността на всичко това не
са номерата на колите, а
"продължаването на натиска,
терора и постоянното
малтретиране на сърбите в
Косово".

Земетресение
Видеообръщение на украинския президент Володимир Зеленски по време на конференцията
в Лугано за възстановяване на Украйна

Лайен и добави, че платформата ще се използва
за точно определяне на
инвестиционните нужди,
координиране на действията и канализиране на
ресурсите. "От началото
на войната ЕС е мобилизирал около 6,2 млрд.
евро финансова подкрепа
и ще осигури още средства. Ще се ангажираме
значително в средносрочната и дългосрочната
реконструкция", посочи

още Фон дер Лайен.
От своя страна украинският президент Володимир Зеленски посочи, че
възстановяването на
страната след войната се
нуждае от колосална
инвестиция. По време на
реч чрез видеовръзка на
конференцията за възстановяване на Украйна в
Лугано Зеленски заяви, че
реконструкцията е процес,
предназначен да възстанови най-основните демокра-

тични институции на
Украйна. Той също така
призова инвеститорите и
заинтересованите страни
да участват отговорно във
възстановяването на
страната. Възстановяването на Украйна е "общата
задача на целия демократичен свят", каза Зеленски, подчертавайки, че
възстановяването на
неговата разкъсана от
война страна ще послужи
на световния мир. ç

с магнитуд 4,1 по скалата на
Рихтер е регистрирано в
13.56 ч. вчера в сеизмичния
район Вранча в Североизточна Румъния. Трусът, чийто
епицентър е бил в окръг
Бузъу, е бил на дълбочина 130
км. Това е второ земетресение
във Вранча в рамките на
вчерашния ден, след като в
7.12 ч. беше регистриран трус
с магнитуд 3. От началото на
юли в Румъния са станали 4
земетресения с магнитуд
между 2,4 и 4,1 по Рихтер.
Най-силното земетресение
през тази година беше на 16
януари и имаше магнитуд 4,4.

Åâàêóàöèÿ â Ñèäíè çàðàäè íåâèæäàí ïîòîï

Хиляди австралийци трябва да се евакуират заради потопа

Австралийските служби
за спешна помощ наредиха на хиляди жители в Сидни да се евакуират вчера,
след като прелели реки наводниха обширни площи в
резултат на трети пореден
ден проливни дъждове на
източния бряг, предаде
БНР.
Десетки души са спасе-

ни, много от тях са били
хванати в капан в автомобилите си в Нов Южен
Уелс. В щата около 32 000
души трябва да се евакуират, съобщи Ашли Съливан,
представител на службата
за спешна помощ. "Нивата на реките се повишават бързо, много по-бързо
от очакваното", каза той и

предупреди, че на някои
места може да бъдат надвишени нивата от смъртоносните потопи на австралийския източен бряг през
последните две години.
Над 20 души загинаха
през март т. г., след като
водата заля къщи до покривите им, а автомобили
бяха отнесени от пътя. ç
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Ïàïà Ôðàíöèñê îòðå÷å, ÷å ïëàíèðà ñêîðîøíî îòòåãëÿíå
Ñâåòèÿò îòåö íàðå÷å „äâîðöîâè êëþêè" ñëóõîâåòå, ÷å èìà ðàê
Папа Франциск отрече
в интервю за Ройтерс, че
има рак и планира скорошно оттегляне, като каза, че върви подготовката
за визитата му в Канада
този месец и се надява
възможно най-скоро след
това да може да посети
Киев и Москва, предаде
БНР. Лекарите "не ми казват нищо за това", каза
Светият отец, шегувайки
се, за слуховете, че има
рак. В 90-минутното интервю, взето в събота следобед във Ватикана, папата
за първи път даде детайли за състоянието на коляното му, което му попречи изпълнението на някои задължения.
Слуховете за евентуално оттегляне на папата
вървят заради съвпадения
на събития в края на август, вкл. среща с кардиналите по света за обсъждане новата конституция
на Ватикана, церемония за
обявяване на нови карди-

Папа Франциск по време на интервюто за Ройтерс, в което отрече, че
му предстои скорошно оттегляне
Снимки Интернет

нали и визита в италианския град Акуила. Този град
се свързва с папа Целестин V, който се оттегля
през 1294 г. Папа Бенедикт
XVI посещава града четири години преди да се оттегли през 2013 г. - първи-

ят ръководител на Римокатолическата църква, който прави това от 600 години, отбелязва Ройтерс.
Но Франциск се засмя
при споменаване на идеята. "Всички тези съвпадения карат някои да мислят,

че пак ще се случи същата
"литургия". Но това никога
не ми е идвало наум. За
момента - не, за момента,
наистина не." Франциск
обаче повтори често споделяното, че един ден може да се оттегли от поста,
ако поради здравословни
причини не може да управлява църквата, което бе немислимо преди това да
направи предшественикът
му Бенедикт XVI. Запитан
кога може да стане това,
той каза: "Не знам. Господ
ще каже".
Интервюто бе взето в
деня, когато папата трябваше да потегли за Демократична република Конго
и Южен Судан - посещения, които той трябваше да
отмени, тъй като лекарите
казаха, че може да се окаже, че ще пропусне пътуването до Канада от 24 до
30 юли, ако не се подложи дясното си коляно на
поне 20-дневна терапия,
посочва Ройтерс.

Папата, който се придвижваше с бастун, за първи път каза публично, че
е имал "малка фрактура" в
коляното, след като стъпил
неправилно, докато имал
възпаление на връзката.
"Добре съм, бавно се подобрявам", каза Франциск
и обясни, че фрактурата
зараства с помощта на лазер и магнитотерапия.
Той отрече и слуховете, че има рак, които тръгнаха преди година, когато
се подложи на 6-часова
операция за отстраняване
на част от дебелото черво
заради дивертикулит, състояние обичайно за възрастни хора. "Операцията
бе много успешна", каза
папата и нарече "дворцови клюки" твърденията за
рак. Папата обаче посочи,
че не иска да оперира коляното си, тъй като анестезията при операцията
миналата година е имала
негативни странични ефекти. ç

Ïåíäàðîâñêè: Ïðåäëîæåíèåòî íà Ïàðèæ å ïðèåìëèâî,
íÿìà êîíñåíñóñ çà âïèñâàíåòî íà áúëãàðèòå
â êîíñòèòóöèÿòà
ÂÌÐÎ-ÄÏÌÍÅ îòõâúðëè
ôðåíñêîòî ïðåäëîæåíèå,
ïðàâè ìèòèíã ñëåä ìèòèíã
Президентът на Република Северна Македония
Стево Пендаровски заяви,
че предложението на
Франция по казуса за
преговорите на страната
за еврочленство е приемливо за него. По думите
му засега няма консенсус
за вписването на българите в конституцията. Никой
в Северна Македония не
е против влизането на
българите в конституцията, но поляризацията на
обществото прави невъзможно събирането на дветрети мнозинство за
конституционни поправки,
заяви Пендаровски.
"Предложението се
свежда до едно искане, за
вписване на българите в
конституцията. Не вярвам,
че това е съдбовна дилема. Моята позиция е да
се приеме предложението
само за започване на
преговорите. Решението да
се приеме френското
предложение няма да бъде
исторически триумф или
исторически провал....
Предложението е приемливо за мен на този етап",
казва Пендаровски.
Президентът направи
изявление след заседание
на Съвета за национална
сигурност в Скопие и

призова правителството
на РСМ да одобри предложението на френското
европредседателство, с
което да се преодолее
ветото на България и да
стартират преговорите с
Брюксел, предаде БНР.
"Според него предложението на Франция е преходно и не подкопава македонската идентичност - с
модифицираното предложение вдигаме българската блокада, оставаме на
европейския път, заяви
той. Македонската идентичност не е потъпкана в
преговорната рамка и има
чиста формулировка за
македонския език, добави
президентът на РСМ.
Историята не става част
от условията в преговорната рамка, каза още
Пендаровски. "Историята
не е изискване и има
само едно изречение и в
предложението, и в протоколите, че историческата
комисия трябва да има
между 8 и 12 заседания
годишно".
"Убеден съм, че не
можехме да спечелим
повече. Не твърдя, че с
преговорите през последните две години не можеше да се получи нещо покачествено, но нямаше да

Обидни скандирания срещу ЕС и България се чуваха в неделя по време на втория протест пред сградата на
правителството в Скопие

има съдържание, а детайли", добави той. Посочвайки, че това е максимумът,
който Скопие може да
постигне като странакандидат, Пендаровски се
противопостави и на
твърдението на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ, че
с предложението македонците ще бъдат асимилирани.
Свиканото от Пендаровски заседание на
Съвета за сигурност беше
част от широките консултации по така нареченото
френско предложение. В
Скопие се проведе и
среща, посветена на
предложението, между
премиера Димитър Ковачевски и лидера на опози-

ционната ВМРО-ДПМНЕ
Християн Мицкоски.
Мицкоски е помолил
Ковачевски да не приема
френското предложение, а
в замяна да оттегли
искането си за предсрочни парламентарни избори,
или пък от преговорната
рамка да бъдат премахнати частите с вписването
на българите в конституцията, годишните прегледи
на напредъка и позоваването на втория протокол
между България и Северна Македония. От своя
страна премиерът Димитър Ковачевски не отговори категорично дали
отхвърля или не предложението на лидера на
ВМРО-ДПМНЕ, но посочи,

че идентичността и езикът
не са застрашени.
Пред сградата на
правителството на Република Северна Македония
в Скопие и вчера продължи протестът срещу
френското предложение
за начало на европреговорите на страната и
преодоляване на ветото
на България. Стотина
граждани блокираха
булеварда пред сградата,
а за по-късно вечерта
опозицията от ВМРОДПМНЕ отново свиква
протестен митинг, предаде
БНР. "Оставаме до края.
Целта е известна - да не
се подпише договорът",
каза един от протестиращите в Скопие. ç

ÑÏÎÐÒ

Сръбският
специалист е
един от
фаворитите за
национален
селекционер,
обяви Георги
Иванов
"Няма как да се каже
на черното, че е бяло,
след като е излязла
снимка и информация в
сръбските медии за интереса на БФС към Младен
Кръстаич. Факт е, че
президентът Борислав
Михайлов и аз се видяхме
с треньора. Да, Кръстаич
е един от фаворитите за
поста. Има обаче и други
специалисти в нашия
списък, така че не бързайте да обявявате нещо за
факт, преди да има подписан договор", коментира
пред БЛИЦ техническият
директор на БФС Георги
Иванов.
"Вече казах, че в края
на юли ще обявим името
на новия селекционер.
Това ще се случи на
Изпълкома. Дебело подчертавам, че изборът ще
бъде направен след гласуване", каза още Гонзо.
Според други източници Кръстаич е големият
фаворит и само чудо
може да спре назначението му. Той е постигнал
пълна договорка с Борислав Михайлов и вече е
получил одобрението на
повечето членове на
Изпълкома.
Националният отбор на
България ще има нов
селекционер, разкриха
сръбските медии. Това е
местната легенда Младен
Кръстаич. 48-годишният
специалист е бил догово-
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Сръбски медии публикуваха снимка, на която Младен Кръстаич (вдясно) преговаря с президента на БФС
Борислав Михайлов

рен от БФС през миналата седмица, а от публикуваната снимка на Кръстаич, Борислав Михайлов и
Георги Иванов е видно, че
това е било отпразнувано
на маса. Събитието се е
случило във ВИП залата
на елитен ресторант в
София.
Младен Кръстаич е
славна фигура в историята на Партизан. Има и
богата кариера в чужбина
- записва над 200 мача в
Бундеслигата за Вердер и
Шалке 04. Боби и Гонзо са
поканили Кръстаич за
преговори у нас през
втората половина на
миналата седмица, за да
уредят всичко около
новия селекционер на
България, който ще поеме
тима след оставката на
Ясен Петров. Както е

Ïèðèí (Áë) ïðåäñòàâè
íîâèÿ ñè òðåíüîð
Красимир Петров е новият
старши треньор на Пирин (Благоевград). Младият специалист беше официално представен на стадион "Христо Ботев". За последно той беше помощник на Александър Тунчев в Локомотив (Пловдив), след като по-рано водеше
ЦСКА 1948. Дълги години Петров
работи в школата на Левски.
"Искам да благодаря на Краси
Петров, че се съгласи да поеме
отбора. Знае нашите виждания.
Той е наясно, че имаме сплав от
опитни и млади футболисти. Със
Светослав Дяков сме обединени
в каузата да работим повече с
български футболисти. Петров е
млад треньор, който има съвременни виждания, нови методики.
На футболния терен ще говорим
повече", каза президентът на Пирин Станислав Манолев.
Техническият директор на Пирин Светослав Дяков внесе яс-
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нота около напускането на легендата на "орлетата" Петър Михтарски. Бившият нападател си тръгна от клуба, а това доведе до огромно недоволство от страна на
феновете в Благоевград.
"Петър Михтарски имаше договор до 30 юни, който изтече. Той
бе първият човек, на когото предложихме да поеме отбора. Чакахме 12 дни и това е причината да
се забавим с новия треньор. Не
се съгласи", започна Дяков.
"Имам огромно уважение към
Михтарски. Той не успя да постигне съгласие по финансовата
част и клуба бе принуден да търси нови решения. Не е гонен. На
него му бе предложено всичко,
което бе възможно като позиция.
Това решение, да не продължи, е
по-скоро негово. Много хора в
този отбор държахме Михтарски
да остане. Не всичко е така, както се представя", заяви Дяков.ç

известно, Гонзо води
временно трикольорите в
два двубоя - срама с
Гибралтар (1:1) и визитата
в Грузия (0:0).
Договорът на Кръстаич
ще е до 30 юни 2024
година. Всички детайли
вече са уточнени, като
според запознати той ще
получава по 20 000 евро
на месец.
Така след 12 години
чужденец отново ще води
националния отбор. Последният такъв - Лотар
Матеус, бе и предишният
с толкова високо възнаграждение - около 50 бона.
Всички останали треньори
след него получаваха
доста по-малко. По време
на разговорите с Кръстаич на него му е била
поставена конкретна цел класиране на България на

Евро 2024, което ще се
проведе в Германия.
Припомняме, че последното ни участие на такъв
форум бе на Евро 2004 в
Португалия.
Квалификациите за
европейския шампионат
започват в края на март
2023 година и ще приключат през ноември. Сега, в
края на септември, предстоят още два мача на
нашите от групата за
Лигата на нациите - домакинство срещу Гибралтар
(23 септември) в Разград
и гостуване на Северна
Македония (26 септември)
в Скопие. Тези срещи ще
са опознавателни за
Младен Кръстаич, в които
той ще трябва да си
изгради мнение за състезателите преди квалификациите за Евро 2024.ç

Португалската звезда Кристиано Роналдо не поднови тренировки с Манчестър Юнайтед. Нападателят трябваше да се яви в
базата на клуба вчера, но това
не се случи. Роналдо е информирал ръководството на "червените дяволи", че поради "семейни причини" е възпрепятстван да
пристигне в Манчестър по план.
Според трансферния гуру
Фабрицио Романо Кристиано Роналдо е твърдо решен да напусне "Олд Трафорд" това лято, а
неговият агент Жорже Мендеш
проучва различните възможности за трансфер. От Манчестър
Юнайтед продължават да твърдят,
че португалецът не се продава.
В залеза на своята кариера
Роналдо предпочита да се присъедини към клуб, който може
да удовлетвори желанието му да
се бори за титли и купи. Петкратният носител на "Златната
топка", който има още година
до края на договора си с манчестърския гранд, игра 19 поредни години в най-престижния
европейски клубен турнир и е
водещ реализатор в историята
на Шампионската лига. Португалският нападател стана голмайстор на Манчестър Юнайтед
с 24 попадения във всички турнири, но кампанията му беше
помрачена от трудностите на тима първо при Оле Гунар Солскяр, а след това и под ръководството на временния мениджър
Ралф Рангник.ç

Манчестър Сити привлече
халфа Калвин Филипс от
Лийдс. Английският национал
идва срещу 45 милиона лири.
Договорът на 26-годишния
футболист с "гражданите" е за
6 сезона. Филипс е третото
ново попълнение след Ерлинг
Холанд и вратаря Стефан
Ортега. Аржентинският
нападател Хулиан Алварес
също ще стане играч на
Манчестър Сити това лято.
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Родният тим
обърна
Полша
с подкрепата
на феновете
в "Арена
Армеец"
Женският национален
отбор по волейбол на
България обърна Полша с
3:1 (22:25; 25:13; 25:17;
25:22) гейма в най-важния
си мач от тазгодишното
издание в Лигата на
нациите и запази мястото
си в надпреварата и за
догодина. Момичетата на
Лоренцо Мичели показаха
характер в четвъртата си
среща от група 6, в домакинския турнир в София,
за да ликуват в "Арена
Армеец" с четвърта победа от началото на надпреварата. Българските
"лъвици" завършиха с 4
успеха, 8 загуби и 12
точки, като заемат 14-о
място във временното
класиране. Тимът на
Полша е със същия баланс и точки на 13-ата
позиция.
По същото време
прекият ни конкурент
Белгия надви трудно
Япония с 3:2 (25:16; 18:25;
25:19; 11:25; 15:10) гейма в
последен мач от турнира
в Канада. Белгийките са с
най-задно класиране от
отборите "претенденти" за
изпадане. Те имат същия
актив като нашите - 4
победи и 8 загуби, но са
зад България с 8 точки.
На практика българските

Áúëãàðñêèòå âîëåéáîëèñòêè çàïàçèõà
ìÿñòîòî ñè â Ëèãàòà íà íàöèèòå

Националният отбор по волейбол за първи път успя да запази мястото си в Лигата на нациите

волейболистки останаха
на 3 точки и една победа
от осмото място в крайното класиране, което зае
Тайланд и се класира за
финалите на Лигата на
нациите в Анкара (13 - 17
юли).
Селекционерът на
българския национален
отбор Лоренцо Мичели
определи победата с 3:1
гейма над Полша не само
като най-важната за
оцеляването на тима в
Лигата на нациите, но и
като етап от изграждането
на отбора в цялост. "Не
започнахме добре, през
първата част не успяхме
да се възползваме от
възможностите за атаки
през центъра. Трябваше

да изчистим грешките и
да включим повече риск.
Ако не играеш на предела
на възможностите си,
няма как да успееш.
Трябва да балансираш във
всеки един момент, да
гониш всяка топка. Но
нямахме избор. Знаехме,
че трябва да спечелим на
всяка цена. Показахме
нашата нагласа, нашият
манталитет", коментира
Мичели.
"Изпитвам удовлетворение. Резултатът е много
хубав за момичетата и
всичко, което направихме
заедно през последния
месец. Живяхме с емоциите през този период. Да
видя как момичетата
постигат резултата, за

Ñâåòêàâè÷åí òóø äîíåñå áðîíçîâ ìåäàë
íà Ãåîðãè Èâàíîâ íà Åâðîïåéñêîòî

Само 57 секунди бяха необходими на Георги Иванов, за да тушира своя съперник

Георги Иванов донесе четвърти медал за България от европейското първенство по борба
за юноши до 20 години в италианската столица Рим.
Родният борец спечели бронза в тежка категория до 125 кг
на свободния стил след бърза

победа над украинеца Володимир Дяченко - туш за 57 секунди.
При 61-килограмовите Хюсеин Ибрахим не успя да преодолее репешажите, след като отстъпи пред Хаик Абрахамян (Армения) с 0:12.

Така България приключи участието си с четири медала - Едмонд Назарян (63 кг) взе злато
при класиците, а Радомир Стоянов (79 кг) и Георги Иванов в
свободния стил и Фатме Шабан
(59 кг) при девойките се окичиха с бронз.ç

който живеехме и тренирахме, е истинско удоволствие. Щастлив съм от
тяхното себераздаване, че
успях да помогна на
Българската федерация по
волейбол и на момичетата
да постигнем целта. Това
е първият път, в който
успяваме да запазим
своето място във волейболната Лига на нациите и
съм страшно доволен от
този факт. За мен резултатът е напълно логичен,
но аз не обичам да бъда
човекът, който обира
позитивите. Момичетата
са актрисите, които заслужиха аплодисментите. Те
ги заслужиха", каза още
италианският специалист.
"Феновете бяха страхот-

ни. Още преди първия ни
мач в София казах, че бих
желал да видя същата
подкрепа, каквато видях
за мъжкия национален
отбор. И емоциите, които
изживяхме заедно, бяха
незабравими. Да видя
всички тези български
знамена по трибуните, да
усещам как феновете бяха
част от отбора - беше
прекрасно. Чувствах се
един от вас в тези моменти. Искам да благодаря на
всички тези хора, те ни
помогнаха много, те са
част от нашия успех,
подкрепиха ни много в
тежките ни моменти. А по
начина, по който започна
мачът с Полша, щеше да
е много трудно без фантастичните фенове", добави италианският селекционер на България.
"Ясно е, че напрежението се усеща във всеки
момент. Но ние продължаваме да работим по
изграждането на идентичност на този отбор. Важно е, че оставаме в Лигата на нациите, защото
това ни дава шанс да
премерим сили с найдобрите отбори, найдобрите състезателки в
света. Сега ни предстои
подготовка за световното
първенство. Преди това
ще има малко почивка.
След това ще имаме
турнири в Италия и Полша", завърши селекционерът на България.ç

Ñîëåíè ãëîáè çà Öèöèïàñ
è Êèðüîñ ñëåä ðàçïðàâèèòå
íà "Óèìáúëäúí"
Тенисистите Стефанос Циципас (Гърция) и Ник Кириос (Австралия) бяха глобени за неспортсменско поведение в мача помежду им от третия кръг на Откритото първенство на Великобритания. Общата санкция е найголямата до момента на "Уимбълдън".
Гъркът получи две предупреждения за безрасъдно удряне на
топката, веднъж в публиката и
веднъж много силно в едно от
таблата, като бе глобен с 10 хиляди долара. Толкова бе санкцията за австралиеца след победата му в първия кръг на "Уимбълдън", когато призна, че е плюл
по посока на зрител, който му
се подигравал. Кирьос бе глобен с нови 4 хиляди долара за
псувни по време на мача с Циципас, когато призова съдията на
стола да дисквалифицира гърка
за това, че почти удари зрител с
топката.
"Наистина лошо от моя страна. Никога друг път, не съм да
пращал топката извън корта по
този начин. Извиних се на хората, не знам какво съм си мислел

в този момент. За щастие, не ударих никого. Но отговорността е
моя със сигурност", призна Циципас.
Новак Джокович се класира
за 13-ия си четвъртфинал на
"Уимбълдън", след като преодоля Тим ван Райтховен в четири
сета 6:2, 4:6, 6:1, 6:2, за близо
два часа и 40 минути игра. Шесткратният шампион в турнира започна по категоричен начин мача си срещу нидерландеца, който преди няколко седмици грабна титлата в Хертогенбош, побеждавайки на финала световния номер 1 Даниил Медведев.
След колебания във втория сет,
Джокович бе категоричен до края
на срещата.
В другия мач от четвъртфиналната фаза в горната половина на схемата един срещу друг
ще се изправят Давид Гофен и
Камерън Нори. Белгиецът спечели истински петсетов трилър с
американеца Франсис Тиафо след
7:5 в заключителната част, докато представителят на домакините се справи с друг тенисист от
САЩ - Томи Пол, в три сета.ç
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Тв програма - вторник, 5 юли
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко
Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /6
сезон, 2 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджиева
22.00 Викингите - тв филм /5 сезон, 11
епизод/ (16)
22.45 Устойчивост: Истории на хора, които правят промяната - Хърватия документална поредица
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 сезон, 6
епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Библиотеката /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /6
сезон, 2 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30 "Богатствата на България" - документална поредица
06.00 "Да живее крал Джулиън!" - анимация, сериал, еп. 2
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване
07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, с. 3, еп. 63
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.
82
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4,
еп. 20

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

00.00 "Столичани в повече" - сериал,
с. 13, еп. 13 (последен)
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 10
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

ÇÅÌß

bTV ACTION
05.15 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Приключенията на котарака в чизми" - сериал, с.
2, еп. 17 - 20
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 1
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 8
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 7
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 3
13.00 Премиера: "Тъмната лига на справедливостта: Войната на Апокалипс" - анимация, екшън, приключенски (САЩ, 2020), режисьори
Мат Питърс и Кристина Сота
15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 3, еп. 2
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 4
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" сериал, с. 8, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): Закон и ред:
"Специални разследвания" - сериал, с. 22, еп. 10
21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 12
22.00 Бандата на екшън: "Нападение над
участък 13" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Франция, 2005), в
ролите: Итън Хоук, Лорънс Фишбърн, Гейбриъл Бърн, Мария Бело,
Дрей де Матео, Джон Легуизамо,
Брайън Денехи и др.
00.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 12
01.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 8
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 9
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 4
04.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
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zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Фантастични животни и къде да
ги намерим" - фентъзи, приключенски (Великобритания,
САЩ, 2016), в ролите: Еди Редмейн, Езра Милър, Колин
Фарел, Рон Пърлман, Джон Войт, Саманта Мортън,
Джема Чан, Катрин Уотърстън, Кармен Иджого

10.15
12.15

14.15

16.00

bTV COMEDY
05.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
06.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 1, 2
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Маса 19" - комедия, романтичен
(САЩ, 2017), в ролите: Ана Кендрик, Лиса Кудроу, Крейг Робинсън,
Чарлз Грийн, Тони Револори, Стивън Мърчант и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Комиците и приятели" (2017)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 7, 8
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,
еп. 15, 16
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.
34
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп. 1
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 9, еп. 16, 17
00.00 "Маса 19" /п./ - комедия, романтичен (САЩ, 2017)
02.00 "Приятели" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2017)
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 12, еп. 1
08.00 "Кибритлии" - криминален, комедия

Времето
Днес ще бъде
предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България
ще се развива купеста облачност,
на места ще превали краткотраен
дъжд, придружен
с гръмотевици. Вятърът ще е слаб, в източната половина от страната до умерен. Максималните температури ще са без съществена промяна - предимно между 31° и 36°. Повишава се вероятността за
локални значителни количества валеж. НИМХ/БТА

18.00

21.00

23.45

01.45
03.45

(САЩ, 2003), в ролите: Никълъс
Кейдж, Алисън Ломан, Сам Рокуел,
Брус Макгил, Найджъл Гибс, Шийла
Кели и др.
"Случаите на Поаро" - сериал, с. 12,
еп. 2
"Незабравимо" - трилър (САЩ,
2017), в ролите: Росарио Доусън,
Катрин Хайгъл, Джеф Стълтс, Изабела Кай и др.
"Измамените" - трилър, драма, военен (САЩ, 2017), в ролите: Ел
Фанинг, Колин Фарел, Никол Кидман, Кирстен Дънст, Ангари Райс,
Уейн Пер, Мат Стори и др.
"Войната с дядо" - комедия, семеен
(САЩ, 2020), в ролите: Робърт Де
Ниро, Оукс Фегли, Ума Търман,
Джейн Сиймор, Кристофър Уокън,
Роб Ригъл, Колин Форд, Лора Марано, Чийч Марин и др.
"Троя" - екшън, исторически, приключенски (САЩ, Малта, Великобритания, 2004), режисьор Волфганг Петерсен, в ролите: Брад Пит,
Ерик Бана, Орландо Блум, Роуз
Бърн, Даян Кругър, Шон Бийн, Джон
Шрапнел, Гарет Хедлънд, Питър
О`Тул, Брайън Кокс, Брендън Глийсън и др.
"Фантастични животни и къде да ги
намерим" - фентъзи, приключенски
(Великобритания, САЩ, 2016), в
ролите: Еди Редмейн, Езра Милър,
Колин Фарел, Рон Пърлман, Джон
Войт, Саманта Мортън, Джема Чан,
Катрин Уотърстън, Кармен Иджого
"Поклонение" - екшън, исторически, драма (Ирландия, Белгия, САЩ,
2017), в ролите: Том Холанд, Ричард Армитидж, Джон Бърнтол, Хю
О`Конър, Стенли Уебър, Тристан
Макконъл и др. [14+]
"Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 12, еп. 2
"Обратна тяга 2" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, Белгия, 2019), в
ролите: Джо Андерсън, Уилям Болдуин, Доналд Съдърланд, Алиша
Бейли, Аластър Макензи и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.00
06.00
07.00
09.30
12.00
12.30
13.30

"Една жена" - сериен филм /п/
"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериен филм
"Ти си моята съдба" (премиера) сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,
сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
05.45 От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
06.45 "Падингтън 2" - приключенски филм
с уч. на Хю Грант, Сали Хокинс, Хю
Боневил, Джули Уолтърс, Брендън
Глийсън, Самюел Джослин и др.
08.50 "Правила на перфектната булка" романтичен филм с уч. на Ариел
Миранда, Камерън Ричардсън, Джейк
Сандвиг, Спенсър Лок и др.
11.00 "Не забравяй, че те обичам" романтичен филм с уч. на Емили
Улеруп, Клейтън Джеймс, Робърт
Уиздън, Тийгън Винче и др.
12.45 "Последният оцелял" - екшън с уч.
на Марк Уолбърг, Тейлър Кич, Емили Хърш, Бен Фостър, Ерик Бана и
др.
15.10 "Дора и градът на златото" - приключенски филм с уч. на Ева Лонгория, Майкъл Пеня, Джоуи Виейра,
Изабела Монер и др. /п/
17.15 "Белият дом: Под заплаха" - екшън
с уч. на Чанинг Тейтъм, Джейми
Фокс, Маги Гиленхал, Ричард Кларкин, Джейсън Кларк, Ричард Дженкинс, Джеймс Уудс и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7
21.00 "Стажанти" - комедия с уч. на Винс
Вон, Оуен Уилсън, Роуз Бърн, Асиф
Мандви, Макс Мингея и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7 /п/
00.30 "Кръв и пот" - екшън-комедия с уч.
на Марк Уолбърг, Дуейн Джонсън,
Антъни Маки, Тони Шалуб, Ед Харис, Роб Кордри и др.
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ВОДОРАВНО: Каламити. Ямата. Силиколит. Рон.
ПАСАРЕЛ. Силаги (Георги). Зико (Артур). ЕЛИНИКОН. Пача. Адипоза. ПЕ. "Еноти". Илов (Никола).
"Ветаро". Олин (Лина). КА. "Тасо". Етер. БАН. Пи.
ИТАЛА. Имари. Мимика. Егирин. Тарикати. Анани.
Илона. Атека. Кенана. Агора. Нат (Мари Жозе). "Тимора". Ен (Ханс). То. Ол. Мер. Лана. Лора. Анимикит. Топ. Колода. ИКО. Заводи. Ана Мар. "Никотина". АТАРИ.
ОТВЕСНО: "Маса за петима". Енолози. "Лисичета".
"Ирина". Опак. Салака. Асимилатор. Во. Миро. "Еротикон". Лакот. Нике. Ано (Жан Жак). "Аканат". "Оди".
ТОЛЕДО. Елата. ИМАЛИН. Рил. Литота. "Амено".
"Исипиле". Агорида. Тятино. Иригатор. Мана. Лизин. Минерали. Ат. Каракал. Барака. Акима. Того.
Окарина. ЕНИКАР. "Ванина Ванини". Инатори.
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Äíåñ îò 18.00 ÷. ãàëåðèÿ „Âèäèìà“
ïðåäñòàâÿ „Çàâðúùàíå“ - ñàìîñòîÿòåëíà
èçëîæáà æèâîïèñ íà Ìîì÷èë Ìèòåâ

Националният филхармоничен хор бе специален гост на концерта на
Андреа Бочели в Обединеното кралство. Повече
от 8 хиляди души аплодираха шоуто на прочутия тенор на Каледонския стадион в Инвърнес,
Шотландия. Сред специалните гости на Бочели
бе и световно известната цигуларка Никола Бенедети. В програмата звучаха известни арии от
опери на Верди, Пучини
и Белини, популярни песни и канцонети от Веласкес, Родриго, Денца.
Бочели и неговият
екип оцениха високо професионализма на хоровата формация на Софийската филхармония, а големият артист им благодари специално от сцената под бурните аплаузи на шотландската публика. ç

Успява да ни пренесе
в едно пространство на
митичност, ангелски
създания, планетарни
системи, мечти.
Момчил Митев е
родом от с. Малки
Вършец и израснал в с.
Градище, Севлиевско.
Завършва художествената гимназия в София
през 1981 г. Работи над
20 години в рекламния
бизнес, най-големите
световни брандове "Кока-Кола", "Нестле",
"Сушард", "Сони".
През годините работи
и като илюстратор,
негово дело са над 100
корици на книги, найизвестните от които са
българските издания от
началото на 90-те години на фантастичните
поредици "Дюн", "Властелинът на пръстените",
"Фондацията" и много
други. Няколко години е

художник за един от
най-големите лейбъли
за джаз музика "Лейбър
Рекърдс", Ню Йорк,
САЩ. Занимава се с
интериорен дизайн.
Известно време
работи в Англия, в
родния град на Шекспир, Стратфорд на
Ейвън, където се завръща към живописта.
Реализира изложби в
България и чужбина,
както и множество
участия в общи изяви.
Творбите му се намират
в частни колекции на
пет континента. Той е и
сред единиците художници в света, които
владеят уникалната
техника за рисуване със
свещ, когато лист хартия се прокарва над
пламъка и пушека оставя ефирни линии, които
той майсторски превръща в образ. ç

Струнен квартет "Добрич" ще
представи лятна програма с произведения на Брамс, Дворжак, Моцарт
и популярна и филмова музика на 7
юли от 12:00 часа пред музея в парк
"Св. Георги".
Квартетът в състав Ирина Олшанска - цигулка, Ивелина Калчева - цигулка, Веселина Зайранова - виола
и Олена Мошинска - виолончело,
прави своя дебют на 26 юли 2019 г. в
Нимфеума в Държавен културен институт "Двореца" в Балчик, припомнят от Общината. Оттогава форма-

цията има изнесени няколко благотворителни концерта - в Многопрофилната болница за активно лечение, Дома за стари хора и една от
детските градини в областния град.
Един от големите успехи на дамите бе тяхното представяне на
Международния фестивал "Софийски музикални седмици" като част от
състава на Български камерен оркестър - Добрич. За изпълненията
си на 9 юни в НДК те получиха високо признание от музикалната критика и публиката. ç

Ñåðèÿ îò ãðàâþðè íà Ïèêàñî ùå áúäå ïîêàçàíà â Áóðãàñ
Най-голямата серия от
гравюри на Пикасо ще бъде
показана у нас. Става въпрос за над 50 изключителни
офорти, рисувани от твореца през 1968 г. Ще ги видим
за първи път на 14 юли в
Бургас.
Изложбата "347 Suite" се
организира от Община Бургас в партньорство с Музея
за изкуство и история (МИИ)
в Женева. Кураторите са
двама - Марк-Оливие Уолър,
директор на Музея на изкуство и история в Женева, и
Стефан Стоянов, галерист и
куратор, който работи с известни представители в света на съвременното изкуство.
Художествените произведения ще бъдат изложени в

:

Ñòðóíåí êâàðòåò „Äîáðè÷“
êàíè íà ìàòèíå ñ êëàñè÷åñêà
è ðîìàíòè÷íà ìóçèêà

Íàêðàòêî

Продават на търг
„Мислителят“ на Роден
за 14 млн. евро
"Мислителят" на Роден се
нарежда сред най-известните
произведения в историята на
изкуството, като негови копия
има из целия свят, произведени от разнообразни
материали. Бронзово копие
на "Мислителят" на Огюст
Роден - знакова творба на
френския скулптор, ще бъде
на търг на "Кристис" в Париж.
Около 40 копия на произведението - мъж, седнал в
добре познатата замислена
поза, са направени, докато
художникът е още жив, и
след това в отделни периоди
след смъртта му през 1917 г.
Подобно на "Мона Лиза" на
Леонардо да Винчи и "Викът"
на Едвард Мунк, "Мислителят"
на Роден се нарежда сред
най-известните произведения
в историята на изкуството.

Трети летен фестивал
„Музи на водата“ на
Софийската опера и балет
на сцената в Панчарево

Културния център "Морско
казино" при строго спазване на всички охранителни

мерки. Произведенията са
създадени от Пабло Пикасо
между 16 март и 5 октомври

1968 г., със сътрудничеството на майсторите печатари
Алдо и Пиеро Кромелинк. ç

"Музи на водата" продължава
от 8 юли до 4 септември.
Постоянната лятна сцена ще
приеме почитателите на
оперната музика с постановките "Летящият холандец",
"Пепеляшка", "Мадам Бътерфлай", "Евгений Онегин", "Сън в
лятна нощ", "Лебедово
езеро", "Хиляда и една нощ",
"Кармен", "Жената от езерото", мюзикъла "Мамма миа".
Над красивата водна шир ще
се носят звуците на Вагнер,
Бизе, Чайковски, Пучини,
Росини - все класици на
оперното изкуство.

