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Îïÿâàé, îò÷å, îïÿâàé! Êàêâîòî
çà âñè÷êè, òîâà è çà ìåí!

Õàéäå, ïîíå
áúäåòå ìúæå!
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Подвигът и саможертвата на илинденци и преображенци от българския бунт през лето 1903-то продължава да пари сърцето ни
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Ñïåêóëàòà
се развихря

Ïîñêúïâàò ïëîäîâå, äîìàòè è êðàñòàâèöè, êàøêàâàëúò è ñèðåíåòî

È

ндексът на тържищните цени
(ИТЦ), който отразява цените на
хранителните стоки на едро, се повиши през тази седмица с 1,61 на
сто, до 1,453 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържища. За две седмици ИТЦ
се повиши с 3,49 на сто, съобщи
БНР.
Цената на оранжерийните домати се повиши тази седмица с 14,6
процента, до 1,65 лева за килограм,
а на оранжерийните краставици - с

8,1 процента, и се продават по 1,20
лева за килограм.
Въпреки че сме в средата на лятото, прасковите поскъпват с 10,1
на сто до 1,42 лева за килограм.
Кашкавалът, тип "Витоша", е поскъп с 3,2 процента и се купува по
11,00 лв./кг. Олиото се повишава с
2,9 процента до 2,12 лева за литър,
а пилешкото месо - с 3,0 на сто, и
се търгува по 4,12 лева за килограм. Захарта поскъпва с 2,2 на сто
и се продава по 1,40 лв./кг.
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Âúçìîæåí å
äðóã ïúò ïðåä
Áúëãàðèÿ
социалисти на Бузлуджа лидерката на БСП
К о р не л ия Нино ва .
Въпреки пандемията от
COVID-19 социалистите се поклониха пред
делото на основателите на партията във
връзка със 129-ата годишнина на социалистическото движение у
нас.
<3

ÑÏÎÐÒ

ÑÂßÒ

Êèòàé îò÷èòà
49 çàðàçåíè,
Óêðàéíà - 1112

Китайските здравни власти са регистрирали 49 нови случая на заразяване с коронавирус и още 20 безсимптомни носители на инфекцията,
съобщиха властите. През последните
24 часа няма починали, а 14 души са
били изписани от болници. В Украйна са регистрирани над 1000 случая на коронавирус за денонощие,
съобщи ТАСС. Новозаразените са
1112, починалите са 16, а възстановилите се - 235. Новите случаи за
5-и пореден ден надхвърля хиляда. ç

Радой РАЛИН

Âëàñòòà ïàê
ñå ïîäèãðà ñ
ìàéêèòå îò
„Ñèñòåìàòà
íè óáèâà“

Íèíîâà íà Áóçëóäæà

"Бузлуджа е нашата
клетва пред България клетва за почтеност и
грижа за хората, за
вярност към нашите
идеи и каузи. Но е клетва и за бъдещето пред
българския народ, че
можем да му покажем
различен път за развитие на България." Това заяви пред над 1000

Простакът е кремък корав и могъщ,
Простакът е демон
без лик, вездесъщ.
Акула на сухо,
безкрил, а хвърчи.
Удариш на кухо,
простакът звучи.
Простакът не чака,
не знае предел
и стига простакът
до своята цел.
Защото простаци
край него вървят
и дават му знаци,
и правят му път.
Надкласов, безкласов,
без род и съюз,
но винаги касов,
но винаги в плюс.
Без ден да протакаш,
дори да кърви,
война на простака
до смърт обяви.
За срам на Европа,
на всичките нас,
когато докопа
в ръцете си власт,
по-страшен от спина,
по-жилав от рака,
сега-засега
се оказа простака.

Äåðìåíäæèåâ
âèêà 40-ãîäèøåí
â íàöèîíàëíèÿ

Селекционерът на националния отбор
на България Георги Дерменджиев
подготвя сензационна вест, съобщава
БЛИЦ. Специалистът предвижда да
извика за мачовете от Лига Европа
ветерана Мартин Камбуров. Нападателят, който на 13 октомври ще навърши 40 години, може да попадне
в разширения състав за първите
изпитания на "трикольорите" на 3 септември в София срещу Ейре
и три по-късно, когато отборът
гостува на Уелс.
< 13

Властта отново се подигра брутално с майките
на деца с увреждания от
движението "Системата ни
убива", които в събота протестираха пред дома на
Бойко Борисов. В течение
на часове бус, пълен с майки и техните деца с увреждания, бе държан под
полицейски кордон в центъра на София, въпреки че
целта на майките бе да се
включат в протеста. Покъсно вчера социалният
министър Деница Сачева
свика пресконференция, на
която отправи остри критики към майките и по каноните на любимия на тази власт подход "Разделяй
и владей" даваше думата
на представители на други
организации на хората с увреждания, които се разграничаваха от събратята си
по съдба. Сачева не пропусна да се похвали с "постиженията" на властта в
социалната сфера и да заяви, че правителството няма намерение да подаде оставка.
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Íàêðàòêî

Æàíäàðìåðèÿ èçòëàñêâà áëîêèðàëèòå ïúòÿ çà Ãúðöèÿ
Жандармерия е пристигнала на
мястото, където протестиращи
блокираха пътя за Гърция, съобщава БТВ от региона.
Органите на реда притиснали
демонстрантите към мантинелата
и се опитвали да регулират трафика по натоварения път. Протестиращите са от едната страна на
магистралата, а полицаите - от
другата. Част от протестиращите
тръгнали към Благоевград, следвани от полицията. Вероятно идеята им е да блокират други участъци на път Е-79. Малко по-рано,
към 10:30 ч., недоволни от правителството направиха блокада на

изхода на Благоевград в посока
Кулата, на кръговото кръстовище
след Полигона.
Пътят беше блокиран и в двете посоки, но протестиращите
пропускат трафика или към София, или Гърция, периодично, на
ротационен принцип. От едната
страна бяха застанали протестиращи със знамена, а посред платното беше оставен автомобил с
транспарант "Оставка". Движещите се по път Е-79 в посока Гърция и София, трябва да са внимателни в района на Благоевград
предвид възможността за нови
блокади, предупреди БТВ ç

Öÿëà íîù íàïðåæåíèå ìåæäó
ïðîòåñòèðàùè è ïîëèöèÿ
Ñëåä äâà ïðåç íîùòà äâàìà ìúæå ñà
îïèòàëè äà çàïàëÿò åäíà îò øàòðèòå
íà ïðîòåñòèðàùèòå íà Îðëîâ ìîñò
Кръстовището пред СУ
"Климент Охридски" осъмна
блокирано от протестиращи, след като цяла нощ на
него полицията държа
блокиран бус, превозващ
майки на деца с увреждания от движението "Системата ни убива", предаде
БГНЕС. Това доведе до
опъване на палатки и пред
Софийския университет и
блокиране на трето кръстовище на столицата. От
полицията обясниха, че
жените са свободни да
продължат пеша, но не
могат да пропуснат буса в
посока Орлов мост, тъй
като той е блокиран от
протест и превозни средства не се движат в този
участък. Снощи бусът
поиска да се присъедини
към хората на Орлов мост,
пропуснат е от полицията
край Софийския университет, но метри по-надолу бе
спрян от втори кордон
униформени с обяснението,
че возила не се допускат
до Орлов мост заради
сигурността на протестиращите. В превозното средство се возели пет майки от
инициативата "Системата ни
убива", които се връщали от
протеста пред дома на
премиера в Банкя и искали
да се присъединят към
антиправителствения

протест. Полицията твърди,
че не е давала позволение
на нито едно превозно
средство, извън камионите
за доставка на хранителни
продукти за магазините в
района, да преминава през
блокираните трасета.
Спирането на буса предизвика ескалация на напрежението между униформените и протестиращите. В
неделната сутрин бусът на
майките от "Системата ни
убива" все още беше на
място, а пред него стоеше
полицейският кордон, който
не пропуска движението по
булеварда. Пред буса пък се
намираше група от протестиращи. Очаква се този
периметър да остане отцепен, затворено беше и
кръстовището пред Софийския университет. Палатковите лагери също останаха,
протестиращите бяха категорични, че няма да си тръгнат, докато правителството
не подаде оставка. Второ
денонощие остана блокиран
и подходът към АМ "Тракия"
при Стара Загора. От
полицията в града заявиха,
че заради сигурността на
протестиращите те няма да
бъдат допуснати до магистралата. На Орлов мост
обстановката беше спокойна, но през нощта имаше
нови словесни пререкания и

напрежение между протестиращите от палатковия
лагер и граждани.
По разказ на демонстрантите, след два през
нощта двама мъже са
дошли тук и са направили
опит да запалят една от
шатрите на протестиращите. До инциденти не се е
стигнало. Полицейските
служители са се намесили
веднага, предаде БНР.
Няколко часа по-късно
остава неприятният спомен
за демонстрантите, които
показаха пред журналистите следите от вандалската
проява и увредената им
шатра. СДВР изнесе своя
версия за ситуацията на
протестите в столицата и
блокираните кръстовища,
както и напрежението през
цялата нощ с бус на инициативата "Системата ни
убива". Според комисар
Тони Тодоров, зам.-началник отдел "Охранителна
полиция" към СДВР, в
Столична община е било
заявено и съгласувано
автошествие от гражданска
инициатива "Системата ни

убива" с маршрут пл.
"Батенберг" - Банкя. Не е
имало разрешение за
движение в друг периметър,
заяви той. Към 22:20 ч.
обаче бус от шествието се
е насочил към кръстовището на Софийския университет, като управляващите го
шофьори са заявили, че
искат да отидат на Орлов
мост. Принципна позиция
на СДВР е да се пропускат
само автомобили, които
носят вода или храна на
протестиращите, уточни
комисар Тодоров. Той каза
още, че на буса не е било
забранено да се придвижва
където и да е, освен към
Орлов мост. Ще бъде
извършена проверка за
действията на полицаите и
техните правомощия през
изминалата нощ. Това не е
проблем, категоричен е
комисарят, но уточни, че
поведението на протестиращите се приема като
провокация към полицейските служители, и призова
българската полиция да не
бъде използвана като
инструмент.ç

146 нови случая
на коронавирус
за денонощието
146 са новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие, сочат данните на Единния информационен портал.
Пробите са при направени 3955
теста. Общият брой на заразените е 11 836 души. Най-много
положителни проби са установени в София и Варна - по 29
души, следвани от Пловдив - 15,
и Добрич - 12. Хоспитализирани са общо 793 души, от които
43 са в отделения за интензивни грижи. Излекувани са 6396,
от които 77 за последните 24
часа. Починали са 2 души, с което общият брой на жертвите
става 385.

COVID-19 удари
бюджета: Приходите
към края на юни
намалели
с 1,6 милиарда
COVID-19 удари бюджета. Приходите към края на юни намалели с 1,6 млрд., съобщи Епицентър.бг. Данъчните и неданъчните приходи в бюджета към
края на юни спадат с 1.274
млрд. лв. спрямо шестте месеца на предходната година, сочат данните на Министерството на финансите за изпълнението на бюджета. Общо приходите за полугодието са 21,4
млрд. лв., или 48,3 % от годишните разчети. Приходите се
забавят вследствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с
COVID-19, отбелязва министерството. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни
вноски, възлиза на 17 млрд.
лв., което представлява 48,9 %
от планираните за годината данъчни приходи. Въпреки това
бюджетът продължава да е с излишък към края на юни. Такива
са прогнозите и за края на юли.
Приходите, помощите и даренията към юли 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 25
233,1 млн. лв. Съпоставени със
същия период на 2019 г., данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юли 2020 г.
се свиват с 1122,0 млн. лв.,
докато постъпленията от помощи нарастват с 375,2 млн. лв.
Номинално нарастване спрямо
същия период на предходната
година се отчита основно при
социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за
персонал и други, посочват от
финансовото ведомство. Частта от вноската на Република
България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.07.2020 г. от
централния бюджет, възлиза на
755,3 млн. лв.

Ðåíåòà Èíäæîâà ñúñ ñ÷óïåíà êèòêà,
áëúñíàòà îò íåïîçíàò íà óëèöàòà

Бившият служебен премиер Ренета Инджова е с травми, след като е блъсната от непознато лице
на улицата, съобщиха от СДВР. Тя
е със счупена китка. Образувано е
досъдебно производство за лека
телесна повреда. Инцидентът с нея

е станал сутринта в събота около
9 ч., когато Инджова е отивала на
пазар, уточнява Днес.бг. Сигналът
е подаден след 18 часа. Потърсила е помощ в болница и е съобщено за битов инцидент, уточниха
от полицията. Тя е разказала ве-

черта пред органите на полицията, че сутринта, тръгвайки за пазар и завивайки зад ъгъла, е чула
бързи стъпки, някой се е блъснал
в нея, тя е загубила равновесие и
е паднала.
БНР съобщи по-рано, че бив-

шият служебен премиер е претърпяла инцидент и е потърсила лекарска помощ в "Пирогов". Състоянието на Инджова е добро и без
опасност за живота. Тя е първата
и единствена жена на поста министър-председател на България.ç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Áóçëóäæà å
íàøàòà êëåòâà ïðåä Áúëãàðèÿ

Пламен Караджов

По решение на Изпълнителното бюро на БСП
ръководството на партията, членовете на Парламентарната група и активисти и симпатизанти на
социалистите поднесоха
цветя пред историческите
монументи под връх Бузлуджа, свързани с основаването на партията по случай нейната 129-а годишнина. В словото си лидерката на БСП Корнелия Нинова заяви:
"Скъпи другарки и другари, скъпи социалисти и симпатизанти, благодаря Ви, че
сте тук на този ден.
Световната пандемия от
COVID-19 ни попречи тази
година да направим традиционния си събор така, както винаги го правим. Но
вярвам, че днес десетки хиляди социалисти, стотици
хиляди наши симпатизанти
сме заедно където и да се
намираме. Заедно със сърцата и умовете си. Събира
ни миналото, но ни събира
и настоящето, и бъдещето.
Тук сме за миналото, за
да се преклоним пред нашето начало. Пред Дядото
Благоев, пред нашите първооснователи. Да почетем
онези стотици хиляди социалисти, които за 129 години
са дали сили, младост, труд,
а някои и живота си за нашите идеали - справедливост, солидарност, равенство, мир и родолюбие.
Но тук сме и заради
настоящето. Защото тези
идеали и днес имат нужда
от битка. Днес няма справедливост. Милиони живеят на прага на бедността.
Неравенствата растат.
Българчетата нямат достъп
до образование, а българи - до здравеопазване.
Ще дадем най-голяма почит на предците си днес,
ако ние, съвременните социалисти, продължим делото им. Хубавото на днешния ден е, че с наша помощ, с наши усилия българският народ се освободи от страха и от апатията. Излезе на улицата и поиска свободата си, поиска справедливост. Не мо-

Тук на Бузлуджа идеите и енергията на учредителите винаги са
били извор на силата и
посланията на днешните социалисти, за силата и посланията на
днешните социалисти,
за силата и нашите политики и куража на нашите действия. След 129

же паралелната държава
да убива институционалната, да убива социалната,
и ние, българските социалисти, да приемем това.
Днес, това е нашата битка, Бузлуджа е нашата
клетва пред България.
Клетва за почтеност и
грижа за хората. Клетва за
вярност към каузата на героите на България и на нашите първооснователи.
Но е клетва и за бъдещето пред българския народ, че можем да му покажем път. Че можем да водим по този път, че подаваме ръка днес от тук на всеки почтен, честен, истински
българин родолюбец, който
милее за отечеството. Нека
си тръгнем от тук с тази
клетва - грижа към хората,
вярност на каузата, смелост
за бъдещето и единение за
България.
Благодаря ви, че бяхме
заедно, бъдете здрави, предайте силата, красотата и
емоцията на това свещено
за нас място до всеки социалист", завърши Корнелия
Нинова.

Борисов няма капацитет и план за излизане
от кризата
"Много хора излязоха по
улиците в битка за морала,
върховенството на закона,
правовия ред, край на задкулисието и олигархичните
кръгове. Но се задава и изключително тежка икономическа и социална криза, която ще усетим наесен, като
някои хора още сега я усещат, защото вследствие на
кризата с коронавируса
има 200 000 души нови безработни. Това е битка и за
хляба, защото 2 милиона
българи са под прага на
бедността." Това заяви председателят на БСП Корнелия
Нинова в телевизия "Евроком" в навечерието на празника на БСП.
"Социалната политика ни
бе абсолютен приоритет
през този мандат. Отмяна
на плоския данък и замяната му с прогресивен би
повлияло на бедността и ог-

ромните неравенства в нашата страна", каза Нинова.
Тя припомни, че левицата
е обсъждала различни варианти - от необлагаем минимум, през запазване на
ставката за средната класа на 10% до много висок
данък на най-богатите хора, през данък "лукс", като
идеята на БСП винаги е била една - през данъчната
политика да се борят неравенствата и да се помага
на хората за по-високи доходи: "В цял свят се прави
политика чрез бюджета.
Освен отмяната на плоския данък, ние предлагаме
и семейно подоходно облагане. Това означава, че работещите родители ще получат отстъпка при плащане на данък - при първо дете - 50 лв., а при второ - 100
лв. Ще плащат по-малко данъци, за да се помогне на
семействата с малки деца".
Тя подчерта, че БСП многократно е предлагала безплатни учебници и помощи
за ученици. "Социалната
част е характерът и лицето
на БСП. Ролята на държавата в икономиката е идеологическа основа на левите
партии", каза Корнелия Нинова.
"Добре е, че отпуснаха
още пари на болниците заради пандемията. Но с какво това променя факта, че
в единствената болница във
Видин бяха закрити няколко отделения и хората трябва да пътуват по 200 км., за
да отидат на лекар. С какво помага на факта, че медицинските сестри и лека-

ри напускат страната и няма достатъчно такива? Кризата показа нужда от нашето предложение - болниците да спрат да бъдат търговски дружества", категорична бе Нинова. Лидерът
на левицата подчерта, че
даването на 50 лв. за пенсионерите, които и без това живеят под прага на бедност, и то само за три месеца, е цинизъм.

9% ДДС за виното и
бирата! А за лекарствата и храните!?
Корнелия Нинова изрази
недоумение защо управляващите не са приели предложението на БСП за 9 % ДДС
върху лекарствата, което в
тази здравна криза е изключително важно и е щяло
да помогне на всички, а
вместо това са намалили
ДДС на виното и бирата, и
то само в ресторантите и заведенията. Тя определи, като по-разумно, вместо да се
намали ДДС за определен
бранш, той да се намалява
за стоки и това да обхваща
всички българи. Нинова припомни, че левицата настоява за 9% ДДС върху храните и лекарствата, като според нея това ще помогне на
всички българи.

От 4 години се борим с
модела "ГЕРБ", докато
други искаха кръгла
маса с тях
Лидерът на социалистите
посочи, че от началото на
кризата действията на управляващите показват, че не мо-

Ñèëíà è åäèííà ÁÑÏ - çà ïðàâîâà è ñîöèàëíà Áúëãàðèÿ
години и ние днес водим същите битки за
свобода, достоен труд,
социална справедливост и равенство пред
закона, за мир и солидарност. Но Бузлуджа
не е сакрално място за
задължително поклонение, тя е част от всеки
социалист и той я носи
в себе си, както християнин носи вярата си.
Така всеки достигнат от
нас връх се превръща
в една малка поредна
Бузлуджа.
БСП e преживяла
спорове и разцепления,
преминала е през фашистки гонения, преживяла е разсипията на

прехода и реставрацията на агресивния капитализъм. БСП е жива! И е единствената
демократична и идейна
партия в днешна България!
Ние живеем в бурни и интересни времена, на световни кризи,
пандемии, на морално
и институционално деградирало управление в
България, на икономическа криза, засягаща
цялото ни общество с
изключение на управляващите и техните приближени. Политическата
пандемия на управляващите разгради държавата. Затова народът се

намеси! Това, което става по площадите, магистралите и жълтите
павета, е дневният ред
на обществото. Нашите депутати и ръководството на партията от
години алармират за
държавата на чекмеджетата, на корупцията, осветляваха задкулисието и поредните
гейтове на тази власт.
Днес повече от всякога имаме необходимост от превръщането
на социалистическата
идея в алтернатива,
привличаща нови сподвижници, с което да реализираме своите програми. БСП в момента
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гат да овладеят кризата. "Отпуснаха се 500 млн. в Българската банка за развитие.
От тези 500 млн. са отпуснати 7 млн. лв. за 4 месеца.
Колко години трябва да ги
чакаме, за да помогнат на
бизнеса?", попита тя. Нинова допълни, че от 27 000 заявления, подадени от малки
и средни фирми, досега са
разгледани само 4 хиляди.
"На 13 юни предложих на
Националния съвет национална подписка за искане оставката на това правителство. Тогава нямаше очаквания
за тези протести, но анализирайки различни параметри, видях, че протести ще
има", каза лидерът на БСП:
"Това беше правилно предложение - сега щяхме да имаме не само четирите години
зад себе си, в които постоянно настояваме този модел
да бъде прекратен, но щяхме да имаме и силата на тази подписка, на стотици хиляди хора от страната, към
които сме подали ръка и сме
дали сила и кураж. Тогава така наречената вътрешна опозиция в БСП отхвърли това
мое предложение. Дори
предложиха да правим кръгла маса с ГЕРБ. След като 4
години се борим срещу тази
мафия, накрая, когато виждаме, че си отиват, да седнем на една маса, за мен
това е неприемливо и морално невъзможно. Ако ме бяха
послушали тогава, сега щяхме да имаме друга легитимност. И сега ходим на протестите, но не сме инициаторите", завърши Корнелия Нинова.

е носител на национална Визия за нов модел
на управление - социална, правова, демократична България, водена от върховенството
на закона.
Можем да бъдем в
местната, регионалната, националната власт.
Ние имаме решения, с
които ще спрем разрухата и ще гарантираме
бъдещото развитие на
страната, на икономическия растеж и запазване на работните места и социалната сигурност за хората. България има нужда от силна и единна БСП, застанала зад лидер, който ще бъде избран от
всички социалисти. За-

това да си припомним
думите на Хаджи Димитър: "Кого ли боли нашата рана, когато помежду си не се потрудим да се намери лекът? В нищо друго няма спасение, освен в
съгласието и постоянството, за да докараме
край на мъчителствата
и угнетенията на бедния
ни народ български".
Честит празник, другари!
Пламен КАРАДЖОВ,
председател на Групата на
общинските съветници
от БСП в ОбС-Казанлък.
Текстът е изказване пред
паметника на основателите на партията
на връх Бузлуджа
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Èíäåêñúò íà òðúæíèòå öåíè ñå ïîâèøè
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äîìàòèòå ñå âäèãàò ñ 15 íà ñòî
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който
отразява цените на хранителните стоки на едро, се
повиши през тази седмица
с 1,61%, до 1,453 пункта,
съобщава Държавната
комисия по стоковите
борси и тържища (ДКСБТ).
Базовото нивото на индекса от 1.000 пункта е от 2005
година. За две седмици
ИТЦ се повиши с 3,49%,
съобщи БНР.
Цената на оранжерийните домати се повиши
тази седмица с 14,6%, до
1,65 лева за килограм, а
оранжерийните краставици
поскъпват с 8,1% и се
продават по 1,20 лева за
килограм.
Цената на картофите

пада с 2,8 на сто и те се
продават по 0,70 лв. за
килограм. Морковите
поевтиняват с 3,8% и се
търгуват по 0,76 лв./кг.
Цената на зелето се
понижава със 7,8%, до
0,59 лв./кг. Червените
чушки поевтиняват с 5,2%,
средно до 1,84 лв./кг.
Цената на зелените чушки
се повишава с 2,4% до
1,29 лева за килограм.
Ябълките поевтиняват с
8,5 на сто, до 1,72 лв./кг.
Лимоните се продават по
2,85 лв. за килограм.
Кайсиите се търгуват по
2,16 лева, с 4,9% по-скъпо
от предишната седмица.
Прасковите поскъпват с
10,1 на сто до 1,42 лева за
килограм.

Кравето сирене поскъпва с 0,1 на сто и се търгува по 6,81 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", поскъпва с 3,2 процента и се
купува по 11,00 лв./кг.
Олиото поскъпва с 2,9
процента до 2,12 лева за
литър. Пакетче краве
масло от 125 грама поевтинява с 1,5 на сто и се
продава по 1,94 лева в
края на седмицата. Пилешкото месо поскъпва с 3,0

на сто и се търгува по 4,12
лева за килограм.
Захарта поскъпва с 2,2
на сто и се продава по
1,40 лв./кг. Брашното тип
"500" поевтинява с 1,0
процент и се продава по
0,99 лева/кг. Цената на
ориза се вдига с 2,2
процента и той се продава
по 2,32 лева за килограм.
Яйцата се продават средно по 0,17 лева за брой на
едро. ç

Ïåòúð Âèòàíîâ: Ìåðêèòå íà âëàñòòà ñà ïðåäèçáîðíè, à íå àíòèêðèçèñíè
"Новите мерки са опаковани като
средства за борба с коронавируса.
Те обаче са изцяло предизборни и
няма да донесат необходимия ефект,
както стана с първия пакет", заяви
евродепутатът в предаването "Брюксел 1" по телевизия Bulgaria On Air.
Според него мерките се правят "на
парче" и остава неясно какви резултати трябва да се очакват.
"Дотук 500 млн. бяха предвидени
за малки и средни предприятия през
Българската банка за развитие, от
тях към момента са усвоени едва 9
млн. лева. Има 30 000 заявления от
компании (за суми до 10 000 лв.),
обработени са едва 3000, одобрените са само 1000. С този административен капацитет и 5 години няма да
ни стигнат, за да се дадат средствата, които са необходими сега и веднага. По мярката "60/40" беше отпуснат 1 млрд., в момента сме на 180

млн. и за част от секторите тази мярка е абсолютно неприложима", каза
Витанов.
Той определи като "подаяние" сумата от 150 лв., която се предвижда българските пенсионери да получат в следващите три месеца.
"Пенсионерите са може би най-ощетената прослойка на българското общество през последните години, но
по отношение на коронавируса техните пенсии не намаляха. По-уязвени в случая са хората от частния
сектор, които загубиха 40-50% от
своите доходи. За мен това е опит
да се печели време и гласоподаватели. Българските пенсионери заслужават много повече. Отдавна
трябваше да има преизчисление на
пенсиите, за да станат адекватни на
средата, в която живеем", категоричен е евродепутатът.
Според него намаляването на да-

Âðåìåòî ïðåç àâãóñò
Средната температура през август ще се задържи около нормата. За равнините тя е между 21 и
24 градуса, за високите полета между 18 и 20 градуса, а за планините - в интервала 13-17 градуса. Най-ниската температура
през месеца ще е около 9-13 градуса, а най-високата - до 38 градуса. През август месечната сума
на валежите ще е около нормата
в повечето райони на страната.
За равнините и високите полета
е между 30 и 50 л/кв. м, по Черноморието - от 20 до 35 л/кв. м,
а в планинските райони - между
50 и 80 л/кв. м.
Първото десетдневие на месеца ще започне с по-ниски температури заради студен фронт,
който ще започне да нахлува от
северозапад. Около 3 август времето ще се затопли и ще бъде
преобладаващо слънчево. Към
края на периода се очакват превалявания, придружени от гръмотевици, в западните райони. Тогава ще се понижат и дневните
температури. По морето ще се
задържи топло и слънчево. Вто-

рото десетдневие ще е предимно слънчево. Около 15-и, както
и около 19 август има вероятност за преминаването на студен фронт. Прогнозира се в западните и централните райони на
страната отново да има краткотрайни валежи и гръмотевици.
Третото десетдневие ще стартира с температури, близки до нормалните за периода. През повечето дни над страната ще е предимно слънчево, но около 26 август отново се очакват превалявания и гръмотевична дейност.
На 12 август ще наблюдаваме пика на най-популярния метеорен поток - Персеиди, който
ще озари небето с до 100 метеора на час. Неговият максимум
ще е в 16:19 часа, но ще можем
да го наблюдаваме и през нощта. Метеорният поток ще остане
активен до 24 август. ç

нъка за виното и бирата е поредната нерелевантна мярка, която ще
доведе до съмнителен резултат.
"Може би това би помогнало на туроператорите в някаква степен, но
моето разбиране е, че когато намаляваме данъците, трябва да намалим общата цена, за да повишим потреблението. Сега може би
един бранш ще бъде подпомогнат,
но общата цена няма да се намали", каза той и припомни, че много от европейските държави използваха огромен ресурс, до 30% от
брутния си вътрешен продукт, за
да подкрепят своите икономики
още в началото на кризата, докато
България отпусна по-малко от 2%.
Според Витанов управляващите
нямат ясни разчети какви ще бъдат
резултатите от предприетите мерки, което отново сочи към неефективно разходване на средствата. ç

ПОКАНА
за годишно общо събрание на
СНЦ "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ"
Уважаеми дами и господа,
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава, и въз основа на Решение на УС
за свикване на годишно Общо събрание по Протокол от 24.06.2020 г. Ви каним да
участвате в редовното годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе
на 03.09.2020 г. от 13,30 часа в АРТЕ СПА и Парк хотел, гр. Велинград,
ул. "Юндола" № 200 при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за работата на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм" през 2019 г.
2. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм" за дейността им
през 2019 г.
3. Приемане на годишния счетоводен отчет на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм" за 2019 г.
4. Приемане на основни насоки за дейността на СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм" за периода октомври 2020 - септември 2021 г.
5. Разни.
Материалите ще бъдат на разположение за запознаване в седалището на Сдружението/СНЦ "Български съюз по балнеология и СПА туризъм" - София.
Поканват се всички членове лично или чрез изрично упълномощени представители
да присъстват на Общото събрание.
Юридическите лица, членове на сдружението, участват в Общото събрание чрез
законните си представители или чрез изрично упълномощени за това лица.
При липса на кворум на основание чл. 25, ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ,
Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен
ред от 14.30 ч., независимо от броя на явилите се и представени членове.
Сийка Кацарова - Председател на УС

Националният политически съвет на Политическа партия "Възраждане на
отечеството", на основание чл. 32 от устава на ППВО и чл. 26 ЗЮЛНЦ,
свиква заседание на Конгреса на ПП "Възраждане на отечеството" на
05.09.2020 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. "Г. С. Раковски" 108, ет. 2, зала 4,
при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ПП "Възраждане на Отечеството" за периода от
09.03.2019 г. до 05.09.2020 г.
2. Именения и допълнения в устава на партията.
3. Избор на ръководни органи на партията.
4. Подготовка за участие в изборите за 45-то Обикновено Народно събрание.
5. Разни.



Ñïåêóëàòà ñå ðàçâèõðÿ, õðàíèòå
ïîñêúïâàò

Êàëåíäàð
Събития
 1492 г. - Христофор
Колумб отплава от пристанището Палос де ла
Фронтера в Испания на
първата си експедиция с
корабите "Санта Мария",
"Пинта" и "Ниня".
 1529 г. - В Италия е
подписан "Мирът на
дамите" - мирен договор
за прекратяване на
военния конфликт между
Испания и Франция.
 1778 г. - В Милано е
открит оперният театър
"Ла Скала".
 1903 г. - ИлинденскоПреображенско въстание:
В град Крушево, Македония, българските въстаници
обявяват създаването на
Крушевска република,
която съществува само
10 дни.
 1914 г. - Първа световна война: Германия
обявява война на Франция.
 1980 г. - В Москва са
закрити XXII олимпийски
игри, Народна република
България печели 8 златни,
16 сребърни и 17 бронзови медала и заема 3-то
място в крайното класиране.
 2014 г. - Тежко наводнение в град Мизия с жертви
и стотици евакуирани
хора.
Родени
 1898 г. - Калина Малина, българска писателка
 1921 г. - Иван Пръмов,
български политик, заемал
постовете на министър на
земеделието, секретар на
ЦК на БКП и председател
на Централния кооперативен съюз
 1935 г. - Георгий Шонин,
съветски космонавт
 1940 г. - Мартин Шийн,
американски актьор
 1961 г. - Борислав
Кьосев, български волейболист
Починали
 1924 г. - Джоузеф
Конрад, английски писател
 1927 г. - Стоян Михайловски, български поет и
баснописец
 1968 г. - Константин
Рокосовски, съветски
офицер, маршал на СССР
 1977 г. - Макариос III,
кипърски духовник и първи
президент на Кипър
 2008 г. - Александър
Солженицин, руски
писател и дисидент,
Нобелов лауреат
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70% îò çåìÿòà íè â ðúöåòå
íà 5% îò ôåðìåðèòå
Ñëåä 2012 ãîäèíà èíâåñòèöèèòå
â çåìåäåëñêàòà çåìÿ ïî÷òè
äîãîíâàò òåçè â òåõíèêà
За слабата инвестиционна активност в земеделието е писано много, но
анализите по темата са
крайно недостатъчни.
Именно заради това и
екипи от Института по
пазарна икономика разработиха през 2020 г. няколко
анализа, свързани с поземлените отношения и
прогнозите за значението
им в земеделието през
следващите години. Днес
ще представим част от
изводите, направени от
доцент доктор Минка
Атанасова - Чопева по
отношение на активността
при инвестициите в земя и
проблемите, свързани с
достъпа на средства за
подобни вложения. Особено ще акцентираме и върху
главозамайващия извод, че
днес 70 на сто от цялата
земеделска земя се владее
от едрите стопанства (ЕТ,
ЕООД, ШД и ЗК), чийто
относителен дял е едва 5%
от всички стопанства в
страната. Изследването е
включено в общ труд,
озаглавен "Поземлените
отношения - динамика и
бъдещи промени".
Точно преди новия
програмен период 2021 2027 г. фермерите трябва
да знаят в какви посоки са
инвестирали техните колеги
досега, за да се ориентират къде биха могли да
насочат средствата от
европейските фондове в
бъдеще. В тази връзка е
интересно да се види как
фермерите са инвестирали
свободните си пари и
каква част от тях са били в
състояние да го направят.
Проучването обхваща
разпределението на инвестициите в селското стопанство между 2007 и 2016
година, като за периода от
2013 до 2015 година липсват данни, което остава
основна пречка при анализирането на икономическата активност в селското
стопанство. И все пак
изследването показва, че
през първия програмен
период след влизането на
България в Европейския
съюз най-големите инвестиции са били в машини и
оборудване, като те държат
първото място до 2016
година, а и след това.
Останалите наблюдавани
инвестиции са в земеделска земя, стопански сгради
и трайни насаждения, като

през отделните години
интересът към тези инвестиции се променя, а това е
свързано със засилващия
се интерес на земеделците
към най-ценния актив,
какъвто е земеделската
лието се събужда още с
предприсъединителната
програма САПАРД, което
чрез еврофинансирането
раздвижва и пазарът на
земеделска земя. Динамиката на сделките се ускорява от една четвърт през
2004 година процентът на
сделките със земя през
2009 г. нараства с 50 на
сто. Ето и числата - през
2002 г. е имало 36 хиляди
земя.
Анализът показва, че от
2007 до 2016 година общите
инвестиции средно за едно
земеделско стопанство са
нараснали 4,45 пъти, но
трябва да се знае, че
подобни инвестиции се
правят само от големите
стопанства със стандартен
икономически размер над
15 хиляди евро. Ако се
проследят вложенията в
комбайни и трактори, ще
се види, че през 2007 г.
едно стопанство средно е
заделяло по 62 219 лева за
техника, докато през 2016
година тези инвестиции
нарастват трикратно - до
181 016 лв.
В същото време инвестициите в земя през 2007 г.
са били доста скромни едно стопанство средно е
влагало по 12 767 лв.,
докато през 2016 година
сумата набъбва до 130 824
лева, или над десет пъти
повече. Преломна година
за тези инвестиции се
оказва 2012 г., когато
земеделците започват да
купуват активно, първоначално наетата земя, която
обработват, а после и
имоти в други региони от
страната. Експертите
обвързват тази тенденция с
интереса към трайните
насаждения, тъй като след
2012 година инвестициите в
градини рязко нараства.
Ако през 2007 г. средно
едно стопанство е заделяло по 495 лв. в градини, то
през 2012 г. инвестициите
вече са 2550 лв., за да
достигнат през 2016 г. 32
603 за едно стопанство.
Сравнително плавно
развитие има по отношение на инвестициите в

стопански сгради - през
2007 г. средно едно стопанство е влагало по 26 638
лв., докато през 2016 г.
сумата вече е 110 487 лв.
Но да се върнем към
земеделската земя, която
от 2003 г. до 2012 година се
оказва, че носи по-висока
доходност дори от акциите
в публичните дружества,
които се котират на Българската фондова борса.
Това се посочва в анализ
на проф. д-р Пламена
Йовчевска от Института по
аграрна икономика, която
сравнява доходността,
получавана от фондовете
за земеделска земя,
създадени със Закона за
дружествата със специална
инвестиционна цел през
2003 г. Ако през 2013 г.
инвестициите в земя са
носили 1% доходност, то
през 2012 г. тя нараства до
13,1%. Сравнено с инвестициите в задгранични и
български дружества, се
оказва, че инвестициите в
земеделските фондове
носят 2-3 пъти по-висока
доходност от акциите в
дружествата от останалите
икономически сектори.
Изследването показва,
че интересът към земеде-

сделки със земя, докато
през 2006 г. вече са 100
хиляди. Търсенето безспорно вдига и цените, които от
140 лева за дка през 2002
г., през 2008 година заковават пик от 350 лв. на дка. А
размерът на продадената
земя надхвърля 1,370 млн.
дка през 2008 г., при 354
хил. дка през 2002 г.
Големият проблем е, че
раздвижването на пазара
на земеделска земя,
стимулирани от външния
фактор европодпомагане,
започнало още с програма
САПАРД, създаде сериозни
проблеми по отношение на
първичните отрасли в
страната, каквито са
животновъдството и производството на плодове и
зеленчуци, превърнали се
в най-чувствителните
сектори, засегнати от
външната конкуренция.
Европейското подпомагане силно изкриви съотношението между сектора на

зърнените и маслодайни
култури и на плодовете и
зеленчуците, в резултат на
което днес 80 на сто от
подпомагането е насочено
към 20 на сто от стопанствата, а 20 на сто от подпомагането - към 80 на сто от
стопанствата (eurlex.europa.eu/legal_content/
BG/).
В тази връзка в анализа
на проф. Йовчевска се
припомнят и новите политики, предложени от ЕК, за
да се преодолеят диспропорциите в подпомагането
на редица европейски
държави, особено България. Съсредоточаването на
земеделската земя в
едрите стопанства подробно е засегнато и в анализа
на доц. д-р Чопева. Тази
концентрация подробно е
представена и в данните
през 2016 година, които
показват, че 70 на сто от
цялата земеделска земя в
страната се владее от
едрите стопанства (ЕТ,
ЕООД, ШД и ЗК), чийто
относителен дял е 5% от
всички стопанства. Тези
диспропорции създават
големи проблеми за развитието на селските райони,
които продължават да
обезлюдяват. Именно
затова и в бъдещата ОСП
предложенията на Европейската комисия бяха
насочени в съвсем нови
насоки, свързани с подкрепата на младите хора,
зелените практики и инвестициите в нови технологии.
Неслучайно 2 процента
от националния пакет за
директни плащания, предвидени през следващия
период ще се насочат
само за млади фермери,
които очевидно срещат все
по-големи трудности в
покупката на земеделска
земя и във всички останали инвестиции. Значителни
средства ще бъдат заделени също и за зелени
практики и за обвързаната
подкрепа, които би трябвало да стимулират уязвимите сектори и да активизират екологичното използване на земеделската земя,
се посочва в двете анализа на Института по аграрна
икономика. за разработването на Националния
стратегически план 20212027 г.
От сайта Синор.бг.
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Çåìåäåëöèòå îæúíàõà ïîä 200 êã
æèòî îò äåêàð òîâà ëÿòî
Ïðè ïðîäúëæàâàùàòà ñóøà
çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå â Äîáðóäæà
òðÿáâà äà îïòèìèçèðàò ñîðòîâàòà
ñòðóêòóðà, ñìÿòà ó÷åí
Зърнопроизводителите
масово отчитат средни
добиви до 200 кг/дка от
жътвата на пшеница тази
година. Това показват
резултатите от анкетата на
Агри. БГ "Какви са средните Ви добиви от пшеница
за 2020 г.?" На този въпрос
отговориха 529 души, а
резултатите потвърждават
статистиките на национално ниво за големи загуби
в зърнения сектор от
реколта 2020. 31% от
фермерите споделят, че
средният им добив на
пшеница не надвишава 200
кг/дка. До 300 кг/дка
средно са добили 17% от
участвалите в анкетата,
последвани от тези със
среден добив между 300 и
400 кг/дка - 13% Половин
тон от декар пшеница са
ожънали едва 12 % от
земеделците. Равен е
броят на зърнопроизводителите, които са споделили,
че добивът им варира
между 500 и 600 кг/дка, и
тези, събрали над 700 кг/
дка - 10%. Най-малък брой
стопани са отчели среден

добив от 600 до 700 кг/дка.
Те са едва 4 % от анкетираните. Сравнението между
първенците по добиви на
пшеница и тези с много
ниски такива показва, че
вторите са значително
повече. 164 души са споделили, че средният им
добив е до 200 кг/дка, а 53
заявяват, че са отчели
завидните 700 кг/дка.
При продължаващата
суша в Добруджа зърнопроизводителите трябва да
оптимизират сортовата
структура за предстоящата
есенна сеитба на пшеницата, коментира пред БТА
професор д-р Иван Киряков, завеждащ селекцията
на зърнено-житните и
бобовите култури в Добруджанския земеделски
институт. По думите му,
ако преди кампанията не
завали, подготовката на
площите ще бъде трудно и
новите пшеници няма да
поникнат равномерно.
От три-четири десетилетия в Добричкия регион не
се е случвало в две последователни години да няма

сняг и да паднат толкова
малко дъждове, заяви
професор Киряков и
посочи, че от екстремната
суша могат да се извлекат
и поуки. Според учения
земеделските производители трябва внимателно да
избират сортовете от
различните селекционни
центрове, като се даде
висок приоритет на българските пшеници, които
издържат на засушаване,
както и на ниски температури през зимата. Професор Киряков смята, че
стопаните трябва да
преразгледат и технологията за отглеждане на
конкретните сортове
пшеница, които изискват
различни сеитбени норми
и норми за подхранване.
В новата кампания трябва
да се внимава и с азотните торове, като нормите
трябва да бъдат съобразени с фенофазата в развитието на растенията и
наличието на влага в

чернозема, добави ученият. През това лято в
Добричка област бяха
прибрани 216 000 тона
пшеница при среден добив
178 килограма. През
миналата стопанска година реколтата достигна 719
400 тона зърно при среден
добив 553 килограма.
Заради негативното
влияние върху сектор
"Зърнопроизводство",
породено от коронавирус
пандемията, Държавен
фонд "Земеделие" обяви
отпускането на нисколихвени кредити за производството на пшеница за
реколта 2021 в размер на
15 млн. лв. Средствата се
предоставят от бюджета
на ДФЗ за 2020 г. до
изчерпване на финансовия
ресурс. Всеки стопанин,
който отговаря на изискванията, може да получи 250
лв./ха - 80 лв./ха за закупуване на минерални
торове и 170 лв./ха за
закупуване на семена.ç

Â Äîáðóäæà ñå âúçâðúùà èíòåðåñúò êúì òðèòèêàëåòî - êóëòóðà çà õëÿá, áèîãàç è ñèëàæ
С развитието на биологичното
земеделие се възвръща интересът
на зърнопроизводителите в Добруджа към отглеждането на тритикале - култура, от която може да
се омеси хляб и да се добие биогаз и силаж, заяви пред БТА селекционерът д-р Христо Стоянов
от Добруджанския земеделски институт. Научната база представи
най-новите сортове тритикале на
изложението "Селското стопанст-

во и всичко за него" в Добрич.
Тритикалето е по-устойчива
култура от пшеницата, съдържа помалко глутен, повече фибри и полесно усвоими захари. От сорто-

вете "Атила", "Колорит", "Добруджанец" става най-хубавият хляб,
казва селекционерът. По думите
му, ако брашно от тритикале и
пшеница се смеси в съотношение 50-50 или 75-25 процента,
се изпича дълготраен хляб с деликатен вкус и аромат.
Добруджанския земеделски
институт притежава сертификати
за 11 сорта тритикале, които имат
продуктов потенциал по 8-9 тона

ÇÊ "Ñåÿ÷" òúðñè íà÷èíè çà ñïðàâÿíå ñ
æåñòîêàòà ñóøà ÷ðåç ùàäÿùè îáðàáîòêè
"Земеделието е пред сериозно изпитание. Дори и да се съвземем след пораженията от сушата, последствията ще се усещат най-малко 2-3 години", смята Кирчо Шарков, председател на
ЗКПУ "Сеяч" във варненското село Царевци. "Едва изкарахме семена за посев, не ни стигат и в
момента купуваме. Имах 350 дка
елитни семена за възпроизводство, но всичко замина. Зърното е
спаружено и свито", допълва още
стопанинът. През миналата есен
в кооперацията са заложени 4400
дка пшеница. 2000 дка от тях пропадат на 100 % и са презасети с
царевица и слънчоглед.
Според Кирчо Шарков проблемът със засушаването не е нов.

"Като започнем от миналото лято, есента и зимата - нямаше валежи и сняг. Пролетта на 2020
също. Така още в началото на
април пшеницата започна да съхне", връща се назад във времето
производителят. От 20 дни станцията в кооперацията показва 0
% влага. "При пролетните култури нещата бяха добре, но и там

вече се влошават. При нас не е
валяло от началото на юни. Явно
и при царевицата и слънчогледа
няма да имаме реколта, а само
загуби ",казва земеделецът.
"Лошите" подаръци на природата изискват съответна реакция.
От 3 години кооператорът проучва
възможностите за прилагане на NoTill и Strip-Till технологиите. "Трябва

до 10.8 тона зърно от хектар. Селектираните сортове са с отлична устойчивост на засушаване и
на редица болести - брашнеста
мана, ръжди, фузариум, септория.
За есенната сеитба институтът ще
осигури семена от "Акорд", от
"Респект", който бързо налива зърното, от "Добруджанец" и "Дони52" - с висока устойчивост на
оронване на класовете, посочват
от научната база.ç
да намерим начин да запазим почвената влага. Ако имаме още една
такава година, много хора ще бъдат принудени да се откажат и ще
фалират", разсъждава Шарков. Той
смята, че за да се приложи каквато и да е технология, трябва да
има подготовка на почвата. "Найкъсно от догодина почвам поетапно да работя в тази посока. Убедил съм се, че това трябва да правим - да пазим влагата в почвата.
От 3 години следя процесите при
щадящите технологии у нас, посещавам колеги, гледам по полетата, проучвам", споделя още земеделецът. Той уточнява, че през тази година е мислел да си закупи
необходимата техника, но инвестицията ще се забави. Въпреки това
промяната в начина на обработка
на почвата е належаща и необходима, за да продължи да прави
земеделие, пише Галина Недкова
от Агри.БГ.ç

Äîáèâèòå îò
ïøåíèöà â Ðóìúíèÿ,
Áúëãàðèÿ è Óíãàðèÿ
ñà ñ íàé-ëîøè
ïðîãíîçè
Метеорологичните условия
през юни, близки до средните,
с добре разпределени валежи
и сравнително малко горещини са благоприятни за земеделските култури в много части на Европа, съобщава метеорологичният бюлетин на ЕК
за периода 1 юни-20 юли. Екстремни метеорологични събития със значително отрицателно въздействие- най-вече върху зимните култури- има в голяма част от Централна Европа, югозападна Финландия и
южна Русия.
Преобладаващите благоприятни метеорологични условия са допринесли за подобряване на перспективите за
добив в няколко региони в ЕС.
В сравнение с прогнозите за
доходност, представени в предишния брой на Бюлетина, найсилната ревизия в посока нагоре на равнище ЕС има за
пролетния ечемик (+ 6.4%), отразяващ подобрени или продължени благоприятни условия
в почти всички големи страни
производители.

Прогнозата за зимната пшеница беше леко преразгледана надолу. Това се дължи главно на резкия спад на прогнозата за доходност в Румъния,
България и Унгария, свързана
с много неблагоприятен сезон,
влошен от тежките дъждове
около узряване на зърното.
За повечето други зимни и
летни култури, балансът е леко положителен.
Прогнозите за добивите на
царевица и слънчоглед за зърно остават доста над средната
за 5 години, отразяваща устойчивост и положителни перспективи във всички основни
страни производители.
Международният съвет по
зърнените култури (IGC IGC понижи очакванията си за добива на пшеница в световен мащаб, като прогнозата за юни
от 768 млн. тона падна до 762
млн. тона. Agra-Europe посочва, че очакваната в момента реколта от пшеница вече е оказала влияние върху цените на
водещата европейска фондова
борса: лимитът от 185 евро/
тон е надвишен за договорния
месец септември. Не се очакват обаче много по-високи цени предвид сегашното много
стабилно евро. За първи път от
2016/2017 г. насам ще има поголямо предлагане на зърно отколкото търсене. Настоящата
оценка на IGC увеличава световните запаси от 619 млн. тона до 625 млн. тона. Запас от
635 млн. тона беше прогнозиран миналия месец.ç
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Õàéäå, ïîíå
áúäåòå ìúæå!

Ñÿêàø â ÃÅÐÁ æèâåÿò ïî äðóãè ìîðàëíè çàêîíè, èìàò äðóãà öåííîñòíà
ñèñòåìà, êîÿòî ïîçâîëÿâà êàðóöàðñêèÿ åçèê, âóëãàðíîòî îòíîøåíèå, ïñóâíèòå
äîðè è êúì æåíèòå, îòêàçà äà ïîåìåø îòãîâîðíîñò è äà ñå èçâèíèø
"Възможно е да сме
водили подобен разговор
по телефона... Лично аз не
си спомням да беше с
толкова епитети и толкова
цветен", така го заусука в
четвъртък вечер вицепремиерът Томислав Дончев,
попитан за скандалния
запис, в който гласът на
премиера в разговор с
него сипе вулгаризми и
ругатни по адрес на президента на републиката.
И този самоотвержен
Дончев, това интелектуалното гуру на правителството, Гьоте на изпълнителната
власт, се оказа най-обикновена шушумига, която няма
доблест да признае: Да,
водихме такъв разговор,
беше напрегната обстановката, премиерът беше
ядосан, аз не му реагирах,
защото така си говорим по
мъжки... Или каквото и ще
да измисли, но да се
държи достойно.
Поне като мъж, защото
като управленци достойнството на всички от властта
вече е в канавката.

И само те
не го разбират!
Борисов също трябваше
да признае автентичността
на поредния запис - да
каже, че е бил афектиран,
да се извини за неподходящия речник към държавния глава, към пилотите, да заяви, че го уважава като противник, но той
е бил заблуден в оценките
си по казуса с горивата. И
с това щеше да приключи
темата. Пак щеше да има
тежки имиджови щети, но
поне като мъж щеше да
покаже достойно поведение.
А сега - и двамата с
Дончев се ошмугват като
страхливци, които се крият
в царевичака и си мислят,
че ще им се размине. В
същото време Борисов
омайно ни разказва
приказки как "никога не си
е позволил да обижда,
защото "майка ми с една
люта чушка ходеше и ако
кажа глупост, веднага ме
налютява". Е, Бог да я
прости, но ако майка му
беше чула този запис,
какво щеше да прави с
чушката? (Извинявам се,
че споменавам човек,
когото не познавам.)

Срамно!
Унизително!
Отвратително!
Ами, ако беше чула
записа с "нежното" му
отношение към председателя на парламента? И
тогава Борисов не намери
истинско мъжество публично да се извини, както
изисква доброто възпитание, налагано и без люти
чушки. Придърпването,
свойското гушкане и
цункване по главата пред
тв камерите на Председателя на Българския парламент е по-унизително дори
от оценката за нея, че е
ПКП.
А най-смайващото е, че
самата Караянчева с нищо
не показа, че се е почувствала засегната нито от
факта, че е ПКП, нито от
това, че публично се
държат с нея като с момиче от улицата. В цялата
тази сцена беше унижена
държавността, но никой в
ГЕРБ не го осмисли. От
този момент всяка нейна
санкция, натискайки звънеца в парламента срещу
какъвто и да е език от
парламентарната трибуна,
няма никакво значение!
Защото Караянчева сама
позволи да подритват в
прахоляка на политическия
вулгаризъм нейното лично
човешко достойнство. И
сега предизвиква смях и
подигравки, когато прави
забележка на някого, който
нарекъл премиера с умилителното определение
"мишка".
Сякаш в ГЕРБ живеят
по други морални закони,
имат друга ценностна

система, която позволява
каруцарския език, вулгарното отношение, псувните
дори и към жените, отказа
да поемеш отговорност и
да се ИЗВИНИШ. И ако
тази простащина се случваше в някаква приятелска
компания, ще кажем - това
си е тяхна работа, така са
ги (не) възпитали. Но това
отвратително поведение е
между хора на върха на
държавата, където срам и
отговорност очевидно
няма.

Не е мъжко и това
шикалкавене с проверката на автентичността
за записите?
За цялата държава е
ясно чий глас се чува?
Кого лъжат? Тази лъжа и
измама във властта, трупани с години, изкара младите на площадите. Това е
взривяващо техния мироглед. Новите млади искат
почтеност, искат интелигентно управление, не искат
да слушат просташки език,
не искат чалгата да бъде
норма на поведение, не
искат повече животът им
да се случва по правилата,
наложени от загубилите
всякакъв свян управници.
Те не са тулупи, нито са
простаци, които се оправят
с един..., по думите на
Борисов.
Много правителства са
идвали и са си отивали,
проваляйки се малко или
много с политиката си.
Но правителството на
ГЕРБ ще е единственото,
на което ще се лепнат
цинизмите и псувните като
аргумент на битката им с

противниците.
Страната ни е била
подлагана на много критики отвън, но никога досега
в 30-годишната ни демократична история България не
е получавала оценката
"Държава като кочина",
както се случи сега, по
време на третия кабинет
на Борисов (репортаж на
немската ARD, който информира за снимките от спалнята на премиера с банкноти от 500 евро и пистолет
до главата му - б. а).
И за нито един министър-председател американското Politico не е направило извода: "Кризата с
корупцията в България
"сложи въжето" на премиера", както го стори за
Борисов.
И още нещо за мъжеството -

Борисов, изглежда,
вече е загубил връзка
с реалността,
защото като че ли не си
дава сметка, че е записван
и подслушван от своите, не
от други. Не от дронове. Че
неговите са го прецакали,
унижавайки мъжкото му
достойнство. Че има натрупана банка със записи и
снимки от неговия личен и
обществен живот, които
някой е правил с цел един
ден да използва този
архив срещу него. И този
някой е под крилото му.
Премиерът трябва да си
даде сметка, че е обграден
от предатели. И това едва
ли е само Цветан Цветанов, на когото в ГЕРБ
искат сега да прехвърлят и
тази вина. Цветанов няма
да обикаля с телефон
спалнята на премиера и да
се рови в чаршафите му.
Ченгето Борисов, който е
израснал със службите, се
оказа прецакан най-тежко
от службите. Защото не са
го опазили или не са му
показали как да се пази
ефективно. Едно е да си
препасал пистолета, друго
е да опазиш интимното в
живота си, което е найуязвимо.
След записите и снимките, които излязоха,
Борисов вече няма контрол нито върху личния си
живот, нито върху контактите си, няма контрол и

върху най-близките хора
около себе си. Защото е
предаден отвътре. И няма
никакво значение, че
пистолетът е до главата му.
Не го е опазил.
Иска се мъжество да
признаеш и това. И да
реагираш адекватно. А не
да си мислиш, че като
отбягваш темата, тя не
съществува. Да ставаш за
смях на цял свят и да
правиш цялата държава за
смях.
Най-странното е, че
комуникативният Борисов е
загубил рефлексията за
адекватната комуникативност. Той обикаля с джипката като гламав из държавата и си говори сам в
нея, за да избяга от истината за себе си. И това го
виждат всички. Паническите му ходове издават
страх, объркване, неадекватност. Борисов е взривен
отвътре и няма опора, с
която да се изправи. Той
не владее достатъчно
собственото си правителство, не владее партията си,
не владее дори вече
присъствието си във властта. Това зависи от други
сили, които в един момент,
когато решат, просто ще
натиснат копчето. Той знае
това и се опитва да намери верния път за спасение.
И не го намира. Защото
закъсня. Ужасно закъсня,
обладан от чувството за
собственото си величие,
което е погубващо за
всеки управник. Силният
му инстинкт, който винаги
го е спасявал досега, вече
му изневерява.
За нас като общество е
смущаващо, че

един от най-пазените
мъже в държавата е
осветен като в Биг
Брадър
и той се оказва безсилен
да се справи с теча на
информация около себе си.
А пък за него е ужасяващо
да живее в тази реалност
на коварство.
Ясно е, че това няма да
спре. И че до изборите
целият Борисов ще светне
отвътре. Че това ще доунищожи образа и имиджа му
- няма съмнение!
Но това е удар и върху
реномето на България.
За това е нужна истината.
Трябва мъжество всичко на масата!
Ако все още мъжеството го има в държавата...
www.epicenter
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Îïÿâàé, îò÷å, îïÿâàé! Êàêâîò
Подвигът и саможертвата на илинденци и
преображенци от българския бунт през лето
1903-то продължава да пари сърцето ни
Петър ХАДЖИЕВ
Сложен път на развитие
извървява Вътрешната македоно-одринска революционна
организация до историческия
конгрес в Солун от 2- 4 януари 1903 година, когато в една от стаите на мъжката българска гимназия се взема историческото решение за въстание в Македония и Одринско. Този път е изпълнен с
много противоречия относно начина на добиване на
свободата, но едновременно
с това е белязан със стотици
примери на жертвоготовност
в името на тази свобода. Седемнадесет са делегатите, които под председателството на
Иван Гарванов - обсъждат
въпроса за едно близко въстание, като всеки представител излага състоянието на
своя район. "След това председателят постави на разискване въпроса: трябва ли да
има въстание напролет? - четем в протокола на конгреса. - Сериозни и дълги разисквания се почнаха от
страна на всички членове,
разкриха се и се обсъдиха
всички страни на въпроса.
Разискванията продължиха и
на другия ден, 3 януарий.
След като се намери въпросът напълно изчерпан, пристъпи се най-сетне към гласуване, и всички единодушно гласуваха в положителен
смисъл. Това стана на 3 януарий, на единадесет часа и
двадесет минути преди обед,
минута свещена и съдбоносна за един петвековен роб.
Дано тя, изходяща от мрачното минало, озари бъдещето с щастие на страдалческия народ! Това бе общ сърдечен клик на членовете, които решаваха съдбата на народа. Разискван и въпросът,
какво трябва да бъде въстанието, частично или повсеместно стратегично, реши се
да стане повсеместно-стратегично."
Решението на Солунския
конгрес, взето в отсъствието
на най-важните членове на
ВМОРО, сред които е и Гоце
Делчев, среща много критики, но верни на положената
клетва да се жертват за отечеството, то е прието и веднага започва конкретна работа по подготовката на въстаническите действия. Конгресът на Битолския революционен окръг, проведен през
април 1903 г. в с. Смилево,
Битолско, конкретизира детайлно много от въпросите,
свързани с предстоящите битки. Запазеният протокол от
заседанието дава изчерпател-

на информация за разискванията. На участниците в бунта се възлагат десет задачи,
сред които са: да прекратят
пътните, телеграфните и пощенските съобщения, обезоръжаване на турското население доколкото може, нападение на правителствените
учреждения, нападение според обстоятелствата на всяка турска команда била тя
войска или башибозук, бранене на християнското население, включително и чуждите
поданици от турските нападения и не на последно място, "запрещаване да се нападат мирното турско население
и да се посяга на турските
жени, деца и страци".
На Смилевския конгрес се
приема и въстанически дисциплинарен устав. Той е изработен от Борис Сарафов и
Н. Дечев и в него се регламентират правата, длъжностите и наказанията на въс-

щитата на бойната светиня,
каквато за българина е знамето.
--От много години в родната ми къща в Добринище
на стената стои закачена фотография, с която много се
гордея. Мъже, снимани в
четническа униформа. По лицата им се чете решителност
за големи дела. И наистина
през бунтовната 1903 г. тези
мъже се сражават за свободата на родния Пирински
край. Единият от четниците
на снимката е и моят прадядо Лазар Хаджиев. Не се знае
в нашия род много за неговия "комитлък", но от поколение на поколение се предава тази снимка, която разказва за историята на едно
въстание. И от поколение на
поколение се предава името
му Лазар - най-напред на
моя баща, а след това и на
моя син.
Радонов гроб в Рила планина.

Добринищката чета със знамето, 1903г.

таниците, десетниците, центровите и районните войводи. Уставът е изработен на
базата на действащите по
онова време военни устави
в Княжество България, което е още едно доказателство
за българския характер на
въстанието. За много от провиненията единствено наказание е смърт. Със смърт се
наказва неизпълнението на
дадената клетва, неизпълнение заповедите на началниците, проявите на малодушие, мародерството, пиянството, блудството, изнасилване на жени. Специално място в устава е отделено на задълженията на въстаника
към знамето. "Знамето, докато е жив, да пази длъжен е
всеки, да му направи скъпа
постеля от собственото си тяло, та тогава да се повали
то", четем в този забележителен документ. Ще минат само броени месеци и историята ще документира десетки
примери на невиждан въстанически героизъм при за-

Ядрото на Добринищката
чета е сформирано в Самоков, откъдето тя тръгва за
родния Разложки край след
обявяването на въстанието.
Преди да потеглят, четниците се снимат с ушитото за
четата специално знаме. То
е извезано от учителката Невена Г. Малчова от Самоков,
за която се знае, че родителите й са от Разлог. Изработката на знамето много се
харесва на четниците. Историците по-късно ще отбележат, че от Охрид до Лозенград и от Разложко до Солунското поле се развявали знамена с едни и същи български лозунги и символи. Найчесто това е яркият девиз на
революцията "Свобода или
смърт" и лъвът, символ на
българската бойна мощ. После четниците повикват фотограф, след което подаряват тази снимка и на Невена Малчова със следния изписан
текст на гърба: "В знак на
признателност за услугата
Ви, показана нам в изработ-

ването на знамето, подаряваме ликовете си на г-жа
Малчова. От ляво надясно:
Г. Чорбаджийски, Г. Демянов,
Л. Хаджиев, Ап. Демянов,
Ил. Демянов, 8.ІХ.1903 г.,
Самоков". Днес се знае, че
четникът, който държи знамето е от съседното на Добринище село Елешница.
По време на въстанието
знамето гордо се развява в
четата. В нея участват още
и Иван Деницин, К. Бозов,
К. Прътев, Д. Мумин, Д. Пишаров и др. Добринищката
чета води последен бой през
есента на 1903 г. около с. Годлево, след което през Рила
се оттегля на свободна територия. Шепа историческа памет е останала за моя прадядо Лазар Хаджиев. Казват,
че е бил много буйна глава,
което впоследствие му взема
и… главата. Снимката с комитата Лазар Хаджиев обаче и днес напомня за онези
бунтовни и огнени дни на
въстанието, напомня за героичните ни деди и ни задължава да разказваме на нашите деца за нейната история, както и за въстанието,
в пламъците на което изгоряха хиляди българи. И да
не забравяме никога, че Гоце Делчев и плеядата комитаджии около него посяха семената на революцията, с която може да бъде горд всеки
свободолюбив народ!
--На 2 август 1903 г. (Илинден) в ранни зори пукотът
на пушките и тържественият
звън на камбаните призовават населението в Битолския

революционен окръг на борба. Щабът на въстанието издава позив, в който се казва:"... Ний вземаме оръжие
срещу тиранията и безчеловечието; ний ратуваме в името на свободата и човещината; прочее, нашето дело
стои по-високо от всякакви
национални и племенни различия. Поради това ний
трябва да наречем свои братя всички страждущи в тъмното царство на султана. Като нас българите страдат и
власи, страдат и гърци, страдат и самите турци селяни.
Ако днес гъркът и турчинът
не са борци в нашите редове, ний отдаваме това на
тяхното невежество и не можем да ги третираме като
врагове, нито даже да ги поменем като такива. Наш враг
е само турското правителство и оня, който излезе с оръжие или с донос против нас
или отиде да се разправя с
беззащитните старци, жени
и деца вместо нас; с него ще
се бием, нему ще отмъщаваме...". След седемнадесет дни,
на 19 август (Преображение),
на бунт се вдигат и българите в Одринска Тракия, за
да изпълнят взетото на конгреса Одринския революционен окръг на Петрова нива
решение за въстание. През
този период се създаде в
Странджа същинска комуна,
която с право наричат Странджанската комуна. Цялото
движимо и недвижимо имущество на населението принадлежеше на революционната организация.
На стр. 9
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òî çà âñè÷êè, òîâà è çà ìåí!
От стр. 8
--На 20.VІІІ.(2.ІХ.)1903 г.
конгресът на Серския революционен окръг, който заседава
няколко дни в м. Ливадката
над с. Пирин, обсъжда въпроса за участието на окръга в
избухналото вече ИлинденскоПреображенско въстание. Делегатите решават да не се вдига повсеместен бунт в градовете и селата с масово участие на населението, а въстаническите действия да се изразяват главно в активни нападения на четите на постове
на турските войски, в прекъсване на телеграфни и телефонни линии, взривяване на мостове и други. Тези акции имат
за цел да облекчат продължаващите въстанически действия
в Битолския и Одринския окръг. В спомените си Георги Ив.
Белев, публикувани през 1928
г. в сп. "Илюстрация Илинден", пише следното: "Решение
в кой ден да бъде обявено въстанието в Серския революционен окръг бе взето на 5 септември 1903 г. от обединените
революционни сили на дейците на ВМОРО и тия на
Върховния македоно-одрински
комитет… Съветът взе следните решения:
1. Въстанието в Серския революционен окръг да бъде обявено на 14 септември, Кръстовден, и да бъде то общо, повсеместно… 4. Отрядите на Атанас Янкова, Христо Таношева, Димитър Зографова, Александър Манова, Владимир Каназирева, Никола Лефтерова,
Серафим Парталева, Цвятко
Бизева, Константин Молерова и др. под началството на
Анастас Янкова да действуват
в Разложко… Започваше кървавата драма. Пирин се готвеше да види едно от най-големите зрелища, които историческата роля му бе отредила…"
Съгласно плана на 14/
27.ІХ.1903 г. въстава и Разложко. Но поради липса на
съгласуваност в действията
важният опорен пункт, какъвто е тогавашният град Мехомия, остава незавзет. В града
са изгорени над 200 български къщи, загиват над 45 българи. В завързалите се през
септемврийските дни сражения
загиват въстаници в Бачево,
Обидим и Кремен. Последните две села са напълно опожарени.
--В септемврийските дни на
1903 г. един български учител
на име Радон Тодев, преди да
поведе своята чета от 70 комити в боен поход по време
на Илинденско-Преображенското въстание, отвежда другарите си в църквата "Св. Троица" в Банско. И тогава се случва нещо невиждано не само в
родната, но и в световната история. Войводата нарежда на
свещеника да опее приживе
като мъртъвци цялата чета, за-

ския елемент, който й бе найопасният враг, рушител на и
без това прогнилата империя.
Битолският валия ясно го казал: "... да се унищожат всички български села". С такава
директива тръгват аскер и башибозук "да потушават" въстаналите области в Македония и Одринско. И докато
въстаниците се въздържат да
посягат на мирното турско население, освен там, където то
излиза с оръжие да подкрепи
войската, аскер и башибозук
се нахвърлят върху беззащитни села, избиват старци, деца
и жени, ограбват и палят къщите. Фактите само за родния Пирински край са повече
Възванието на щаба за въстанието.

щото е знаел, че отиват на
сигурна смърт. И когато попът стига до един от най-младите герои, в храма изведнъж
отеква гласът му: "А, не, Господи! Теб не мога да те опея!
Та миналата неделя аз те венчах тук с младата ти булка!"
"Опявай, отче, опявай! Каквото за всички, това и за
мен!", отсякъл младоженецът.
После цялата Радонова чета
потеглила към своята Голгота. В последвалата битка с 600
души аскер намират геройската си смърт 26 от четниците, както и войводата им Радон Тодев.
Запомнете имената на героите, те трябва да се знаят и
помнят от нашите деца и внуци, ако искаме да я има днес,
а и утре България: Иван Дъскаров от Банско, Тодор Кърлев от Банско, Георги Везелов от Банско, Тодор Топорилов от Банско, Иван Говедаров от Банско, Георги Скабрин от Банско, Иван Баряков
от Банско, Георги Бърдарев от
Банско, Иван Витанов от Банско, Илия Мехомийски от
Банско, Костадин Донюв от
Банско, Марко Зехтенджийски от Банско, Христо Мутафчиев от Банско, Иван Пидов
от Банско, Костадин Кючуков
от Банско, Васил Драгосинов
от Банско, Лазар Тренчев от
Банско, Иван Гемков от Банско, Атанас Дворнов от Банско, Лазар Иляничин от Банско, Георги Керанджиев от Банско, Минчо Кюркчиев от Банско, Петър Попов от Годлево,
Тома Дамянов от Годлево, Димитър Бенгьов от Годлево и
Янаки Абаджиев от Годлево.
В наши дни в двора на църквата "Св. Троица" в Банско
има мраморна плоча, на която са изписани за вечни времена имената на героите - мъченици.
--Въстаническите действия от
лятото и есента на 1903 г., с
които поробеното население в
Македония и Одринско искаше свобода и сносен човешки
живот, за турската власт бе
достатъчен повод, за да се започне изтребление на българ-

Паметникът на Петрова нива.

от жестоки...
В Неврокопска околия: с.
Обидим, българско село от
250 къщи. След сражението,
станало на 16 септември, селото е било запалено и цялото опожарено. Изклани били
26 души мъже, жени и деца.
Много от изкланите жени
предварително били обезчестени. Останалите жители на
селото избягали в България.
Кремен, българско село от
198 къщи. След сражението на
18 септември войската навлязла в селото, ограбила го "до
игла" и цялото опожарила.
Изклани били 17 души. Жителите му избягали в България.
В Мелнишка околия: с.
Пирин, българско село от 140
къщи. След сражението на 1
септември войската нахълтала в селото, ограбила го и опожарила 17 къщи и 40 плевни.
Убити и изклани повече от 35
души. Селският свещеник бил
заклан по пътя при завръщането му в селото.
В Разложка околия: Мехомия (сега гр. Разлог), наброяващ тогава 650 български
къщи и 200 мохамедански.
При сражението, станало на
14 септември в града, войската нападнала българската махала, ограбила я и опожарила 95 къщи и толкова плевни. Убити и изклани 18 души
и много други живи изгорени. Голям брой жени обезчестени и отвлечени в харемите.
Село Бачево, състоящо се

от 130 български къщи и 120
мохамедански, след сражението на 14 септември войската
навлязла в селото, ограбила
го и опожарила 4 къщи. Убити и изклани над 50 души,
между които и едно двегодишно дете. Повечето от селяните
избягали в България.
Село Белица, съставено от
540 български къщи и 110 мохамедански, на 18 септември
при завързалите се в селото
сражения войската опожарила цялата българска махала,
след което четниците запалили и изгорили мохамеданската махала, чиито жители участвали с оръжие срещу четите
и убивали местните българи.
По тоя начин цялото село било обърнато в пепелище. Аскерът изклал 120 души старци, жени и деца. Всички българи избягали в България.
Освен горните села ограбени били и селата Годлево,
Недобърско, Горно Драглище
и Долно Драглище.
--Героичната борба на българското население в Македония и Одринско продължава
няколко месеца. За епичните
битки пишат влиятелни западни вестници, а свое мнение дават и дипломати. Август Карл, австрийски консул
в Битоля ще отбележи: "Българското въстание започна...Това въстание не е дело
на отделни агитатори и престъпници, както си позволяват
много вестници да твърдят. Това е изблик на недоволството
на един цял народ...В тия области (става дума за въстаналите масово) живеят 250 000
българи, по-голямата част от
които се отнасят със симпатия към революцията и я подкрепят открито или тайно."
"Въстанието, може да се каже, е народно, що се отнася
до македонските българи. От
богатите търговци, които малко има да спечелят, а всичко
могат да изгубят, и до нещастния селянин, който носи по
ходилата си белезите от "търсенето на оръжие", всички са
замесени във въстанието",
отбелязва Джеймс Баучер, английски публицист и кореспондент на в. "Таймс".
--През 1904 г. революционната организация, повдигнала бунта от 1903 г., издава Мемоар, в който е направена
равносметка на жертвите, дадени по време на Илинденско-Преображенското въстание.
Използвани са различни сведения, в които за времето от
20.VІІ. до 20.ІХ.1903 г. са отбелязани опожарените селища, изгорените и разрушени
къщи, изкланите мирни жители, затворените, броя на бежанците в 4-те въстанали вилаета. Мемоарът отразява
болката и трагедията на хиляди хора, дръзнали с оръжие
в ръка да добият свещеното
право на всеки човек на сво-

Паметникът на илинденци в
Македония, град Крушево

боден живот. Според справката на Вътрешната организация за по-малко от два месеца в Битолския, Одринския,
Солунския и Скопския вилает са опожарени 201 села и
12 440 къщи, 4694 души са
убити или изклани и около 70
000 души са напуснали завинаги родните си места. Голяма част от бежанците намират подслон в България, други отиват в Европа и Америка. Тези цифри обаче не са пълни, защото в мемоара не са
посочени опожарените църкви, манастири и общини. Не
е точен и броят на бежанците, които според някои документи са много повече.
--От онези трагични времена изминаха 117 години, а
подвигът и саможертвата на
илинденци и преображенци
продължава да пари сърцето
ни. Българското въстание в
Македония и Одринско, естествено продължение на славната Априлска епопея от 1876
г. още един път доказа, че свободата без кръв не може да се
извоюва. Ръководителите на
бунта са знаели, че той е обречен на неуспех, че гоненията и преследванията ще бъдат големи и жестоки, но въпреки това вдигат народа на
смъртен бой с надеждата, че
гласът на поробените ще бъде чут, така както навремето
априлци събудиха задрямалата съвест на Европа. За жалост тогава същата тази Европа не можа, а и не поиска
да реши кървящата рана, наречена македонски въпрос.
Именно тази рана илинденци
се опитаха да затворят през
1903 г., но за жалост усилията им останаха безплодни.
Въпреки това великият ден на
жертвоприношението има своето място и значение в националната ни история. Историците са категорични в оценката си, че въпреки неуспешния и кървав край на въстанието, то показа на цял свят,
че българите от Македония и
Одринско обичат свободата и
не търпят хомота на чуждото
национално робство. А старата пожълтяла семейна снимка не само днес, но и в бъдеще ще напомня на моите деца, а и на техните деца за онези бунтовни и огнени дни на
Илинденско-Преображенската
епопея, за подвига на хилядите българи, които саможертвено изгоряха в пламъците
на бунта. Забрава на имената им няма да има, докато я
има България!
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17,85 млн. са заразени
в света

Хора чакат на опашка да си
напазаруват храна в индийския
град Колката. Полицията в Индия
арестува 25 души по подозрение в
продажба на фалшив алкохол,
отнел живота на най-малко 69
души. Смъртните случаи от фалшив
алкохол са често срещано явление
в Индия, където бедните не могат
да си позволят лицензираните
марки, продавани в държавните
магазини. През 2019 г. най-малко
133-има починаха след консумация
на фалшив алкохол при 2 отделни
инцидента в североизточния щат
Асам. Жертвите бяха работници от
чаените плантации. Същата година
други 80 души починаха след
консумация на фалшив алкохол в
северния щат Утар Прадеш.

Над 17,85 млн. души в
световен мащаб вече са
регистрирани като
заразени с новия
коронавирус, а 683 767
са починали вследствие
на COVID-19. Това сочат
данни, систематизирани
от Ройтерс. Инфекции са
установени в над 210
държави и територии,
откакто през декември
2019 г. бяха открити
първите случаи в Китай.

Подновяват полетите
Турция - Иран

Ïîëèöèÿòà â Åðóñàëèì àðåñòóâà
äåìîíñòðàíòè ïðîòèâ Íåòàíÿõó
70-ãîäèøíèÿò ïðåìèåð îòðè÷à
äà å èçâúðøèë íåùî íåðåäíî
Израелската полиция е
задържала 12 демонстранти, отказали да прекратят протеста пред
резиденцията на премиера Бенямин Нетаняху,
предаде ДПА.
Високопоставен служител от ерусалимската
полиция заяви, че органите на реда са приложили
"уместна сила" срещу
шепата протестиращи,
които не желаели да
освободят улицата пред
резиденцията.
Около 1000 души са
участвали в митинг при
частната резиденция на
Нетаняху в крайбрежния
град Кесария, а подобна
демонстрация се е състояла и в Тел Авив, съобщи
полицията.
Организаторите на
протестите не са съобщили свои оценки за броя
на участниците.

Заради демонстрациите бяха мобилизирани
стотици полицаи, след
като на митинг против
Нетаняху във вторник
протестиращи бяха нападнати от предполагаеми
десни активисти.
Демонстрациите срещу
Нетаняху и антивирусната
политика на неговото
правителство, които
стават всяка събота след
залез слънце, привличат
все повече хора.
Хората обвиняват
Нетаняху, че прекалено
рано е отслабил ограничителните мерки и че
властите не били готови
за втората вълна от
разпространение на
коронавируса. Недоволство предизвиква и нивото
на безработица, достигнало 20 на сто.
Към икономическите
искания има и политичес-

Опозиционен съюз
създават в Черна гора

Полиция се опитва да разгони демонстранти на последния протест пред
резиденцията на 70-годишния премиер Нетаняху. Един от демонстрантите каза, че полицаите са били изключително агресивни, докато изблъсквали групата в Ерусалим. Хиляди протестираха и в други градове.

ки - че дългогодишният
премиер не може да стои
на поста си, докато е
подсъдим по обвинения в
измама, злоупотреба с
доверие и вземане на
подкуп.
Срещу Нетаняху се
води съдебен процес, в
който той е обвинен в

злоупотреба, безотговорно управление и корупция. Много израелци са
против това Нетаняху да
продължава да заеме
поста министър-председател, след като срещу него
тече дело за корупция.
Нетаняху отрича да е
извършил нещо нередно.ç

Ðàçêðèõà ïðè êàêâè óñëîâèÿ
æåíèòå ïúëíåÿò ïî-áúðçî

Неомъжените и разведените жени, както и вдовиците, по-често от
другите жени имат малък брой социални контакти и затова са
изложени на по-големи рискове от напълняване и затлъстяване. Тук
няма значение те на каква възраст са и от каква националност.

Турция и Иран възобновяват редовните авиовръзки на 4 август,
съобщи секретарят на
Асоциацията на иранските авиолинии Магсуд
Асади Самани, предаде
ТАСС. Първият полет ще
бъде изпълнен от
авиокомпания "Махан
еър" (Mahan Air).

Жените с ограничени социални контакти са посклонни да пълнеят, отколкото мъжете със сходни нива на социално взаимодействие.
До този извод са стигнали авторите на ново проучване от университета на
Британска Колумбия, Канада, съобщава сайтът на
учебното заведение.
За целите на изследването учените са направили
мащабен анализ, в който са
сравнили социалните контакти на близо 30 000 души
на възраст между 45 и 85
години с индекса им на телесна маса, обиколката на
талията и други фактори, насочващи към затлъстяване.

Направеният анализ показва, че самотните жени,
които на практика нямат социални контакти или нивото им е сведено до минимум, са значително по-податливи на риск от развитие на коремно и общо затлъстяване в сравнение със
самотниците от мъжки пол.
Този фактор ги излага на
повишен риск от затлъстяване.
При мъжете, от друга
страна, вероятността да напълнеят е по-голяма за семейните и тези с повече социални контакти", пишат изследователите, допускайки,
че тази разлика вероятно
се обяснява с особености,
характерни за половете.ç

Голям опозиционен съюз
бе създаден в Черна
гора, в него са обединени Демократичният
фронт, Социалистическата народна партия,
Народното движение
,Истинската Черна гора"
и непартийни личности,
съобщава сръбския в.
"Курир". Листата на
коалицията ще бъде
водена от професора в
Машинния факултет
Здравко Кривокапич,
втори е Андрия Мандич,
председател на Нова
сръбска демокрация,
трети е Милан Кнежевич, лидер на Демократичната народна партия.
Четвъртата позиция е
запазена за жена, а на
петата е Небойша
Медоевич, съпредседател на Демократичния
фронт заедно с Андрия
Мандич. Парламентарните избори са насрочени
за 30 август.

Афганистан освободи
317 талибани
Правителството на
Афганистан е освободило 317 талибански
затворници от началото
на празника Айд ал Адха
(Курбан Байрям) в
петък, съобщи канцеларията на националния
съвет за сигурност,
предаде ТАСС. Така
общият брой на освободените от затвора
талибани възлиза на
4917, се казва още в
съобщенията. Тези 317
затворници са част от
500-те, които в петък
президентът Ашраф Гани
разпореди да бъдат
пуснати на свобода като
жест на добра воля.

ÑÂßÒ

3.08.2020 ÇÅÌß

11

Снимки Интернет

Çàïî÷âà ïðîöåñúò ïî ðåñòàâðàöèÿ
íà ãëàâíèÿ îðãàí íà "Íîòð Äàì"

Експерт проверява състоянието на органа в "Нотр Дам", преди да
започнат работите по възстановяването му. През април 2019 г. в
"Нотр Дам" избухна силен пожар, който едва не разруши напълно
катедралата. Той започна от скелето, издигнато за започналата
тогава реставрация на един от символите на френската столица.

Главният орган на "Нотр
Дам" преминава процес на
почистване и реставрация
след опустошителния пожар
в парижката катедрала миналата година, предаде
ДПА.
В понеделник ще започне работата по разглобяване на 8-те хиляди тръби на
органа и други негови части, която се очаква да завърши до края на годината.
Почистването и реставрацията им следва да продължат до април 2024 г., когато се очаква музикални-

ят инструмент да зазвучи
отново.
Главният орган на найизвестната катедрала в света не бе засегнат от пламъците при пожара и пострада относително малко от водата, използвана при гасенето. Органът обаче бе покрит с оловен прах, а някои
части получиха топлинни
изкривявания, особено по
време на горещата вълна
през юли 2019 г.
Органът е ценност на катедралата и неговото разглобяване е важна стъпка в
процеса по възстановяване-

то й, заяви Жан-Луи Жоржлен, ръководител на дейностите.
Големият симфоничен
орган е "гласът на катедралата" от 1733 г. 8000-те тръби са разделени в 115 регистъра. Той е най-големият музикален инструмент
във Франция.
В началото на юни, след
пауза във възстановителните работи заради пандемията, започна демонтирането на строителното скеле на
шпила на катедралата, което се разтопи при пожара. ç

Ñêî÷èõà ãîðñêèòå ïîæàðè ïðåç þëè
â àìàçîíñêàòà äæóíãëà â Áðàçèëèÿ
Îáâèíÿâàò ïðåçèäåíòà Æàèð Áîëñîíàðî,
÷å íàñúð÷àâà íåëåãàëíèòå äúðâîñåêà÷è
Броят на пожарите в
амазонската джунгла в
Бразилия е скочил с 28
процента през юли спрямо същия месец на миналата година, сочат официални данни, цитирани от
Ройтерс.
Екозащитници предупреждават, че нарастването на пожарите през
последната седмица може
да е сигнал за повторение
на миналогодишното
унищожение на найголямата в света тропическа гора.
Бразилската агенция за
космически изследвания
"Инпе" е регистрирала
6803 пожара в Амазония
миналия месец спрямо
5318 през юли 2019 г.
Данните все пак бледнеят в сравнение с миналогодишния пик през
август, когато бяха регистрирани 30 900 пожара.
Въпреки това екоорга-

низации твърдят, че има
тревожни сигнали какво
може да последва, като
последните дни на месеца
сочат рязко увеличение.
Над 1000 пожара са
регистрирани на 30 юли,
което е най-високият
дневен брой от 2005 г.
досега.
Екоактивистите обвиняват президента Жаир
Болсонаро, че със своята
визия за икономическо
развитие на региона
насърчава нелегалните
секачи, миньори и спекуланти със земи да унищожават гората.
Болсонаро защитава
своите планове за развиване на земеделието в
защитените резервати
като начин за извеждане
на региона от бедността.
Бразилия въведе подобна временна политика
през 2019 г., но едва след
като горските пожари в

Тази година президентът Жаир Болсонаро разпореди разполагане на армията от май до ноември за борба с
горските пожари и обезлесяването. Той също така забрани паленето на огън в района за период от 120 дни,
отбелязва бразилският клон на "Грийнпийс".

Амазония провокираха
протести по целия свят.
Мат Финър, който
ръководи проект за проследяване на пожарите,
каза, че повечето големи
пожари са станали в

неотдавна обезлесени
райони. Показател за
това са високите нива на
аерозоли в дима, което
сочи за големи количества горяща биомаса.
В повечето случаи

престъпници извличат
ценния дървен материал
от джунглата преди да
предизвикат пожар на
терена, за да увеличат
стойността му за земеделие и скотовъдство. ç

Ãåðìàíöè àòàêóâàò ñëúí÷åâèòå
ïëàæîâå íà Áàëòèéñêî ìîðå

Германски летовници се наслаждават на слънчевото време на плаж на
остров Рюген в Балтийско море. Очаква се хубавото време в северната
част на страната да приключи с началото на тази седмица и пак да
започнат поройни дъждове.

Германската полиция бе
принудена да отправи апел
към желаещите да се порадват на слънчевото време на брега на Балтийско
море да променят плановете си и да си останат вкъщи заради огромните задръствания по магистралите и претъпканите плажове, предаде ДПА.
Един от най-топлите дни
за годината привлече рекорден брой посетители на балтийските плажове в северната провинция Мекленбург
- Предна Померания, които
пренебрегнаха страховете

от втора вълна на коронаепидемията.
Плажовете в региона се
оказаха претъпкани, потвърди Германската асоциация
на спасителите, тъй като
много хора опитаха да се
възползват от хубавото време, което според прогнозите ще продължи кратко.
Местни жители и еднодневни туристи изпълниха
плажовете на островите
Узедом и Пьол.
Тези с по-малко късмет
прекараха деня по магистралите в километрични задръствания, образували се

заради многото автомобили, които се насочиха към
бреговата ивица.
Към обяд полицията
предупреди новопристигащите да не се отправят към
крайбрежието или да се
подготвят за 17-километрово задръстване.
Полицията също така
призова плажуващите да
спазват хигиенните разпоредби, насочени към ограничаване на епидемията,
на фона на страховете, че
в Германия започва втора
вълна в разпространението на коронавируса.ç
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Áîæèíîâ íàïóñíà Èòàëèÿ ïðåäè
áàðàæèòå çà îñòàâàíå â Ñåðèÿ "Á"
34-годишният
футболист
иска да се
върне на
“Герена”
Валери Божинов напусна Пескара преди баражите за оставане в Серия
"Б" и се завръща в България, съобщава Sportal.bg.
34-годишният футболист,
който се контузи в началото на месеца и пропусна последните мачове, е
говорил с президента на
клуба Даниеле Себастиани, след което станало
ясно, че контрактът му
няма да бъде продължен.
Така бившият играч на
Фиорентина, Ювентус,
Манчестър Сити, Парма и
Левски вече е свободен
да си търси нов отбор.
Както е известно, Божинов съобщи преди няколко седмици, че няма
никакво намерение да
спира с футбола. Мечтата
на опитния футболист е да
завърши кариерата си на
"Герена".
Авантюрата на бившия
национал в Пескара беше
изключително неуспешна.
Българинът, който бе
привлечен от "делфините"
през февруари, записа
едва три мача за Пескара
под ръководството на

Преди година с екипа на Левски Валери Божинов отбеляза решителен
гол за класирането на "сините" в Лига Европа, но след това беше
освободен от тима

Никола Легроталие, а
също така влезе в историята с червен картон, без
да е записал една минута
за "синьо-белите". "Да,
няма да остана в Пескара. Говорих с президента
и се разбрахме, че няма
да подновяваме договора
ми, който е до 31 август.
Съжалявам, че се контузих, тъй като с новия
треньор можеше да
помогна на тима. Вече
съм напълно здрав и
започнах тренировки,
след като три седмици се
възстановявах. Благодаря
на президента Себастиани, на клуба и съотбор-

ниците ми, като се извинявам, че не успях да
помогна. Изживяхме много
странни и трудни месеци
заради пандемията, но се
надявам отборът да се
спаси и да остане в Серия
"Б". Не съм мислил за
бъдещето си. Със сигурност искам да играя и
този сезон. Бих искал да
остана в Италия, където се
чувствам наистина щастлив. Левски? Всички знаят,
че Левски ми е на сърце.
Там ситуацията е много
трудна, но аз винаги съм
готов да помогна, ако имат
нужда от мен. Никой не
ми е звънял.

С Георги Тодоров сме в
контакт, но не сме коментирали подобна тема.
Нямам какво да кажа на
този етап, тъй като досега
бях играч на Пескара и
мой приоритет беше да
остана тук.
Сега първо искам да си
видя децата след дълги
шест месеца. След което
ще преценя какво ще
правя през следващите
седмици, но както вече
споделих: желая да играя
футбол и през новия
сезон", заяви Божинов
пред Sportal.bg.
Пескара беше 16-ият
клуб в богатата кариера на
Божинов, който е играл в
осем различни държави Италия, Англия, Португалия, България, Сърбия,
Китай, Швейцария и
Хърватия, като е обличал
екипите на Лече, Фиорентина, Ювентус, Манчестър
Сити, Парма, Спортинг
(Лисабон), Верона, Виченца, Левски, Тернана,
Партизан (Белград), Мейджоу Хака, Лозана, Риека
и Ботев (Враца).
Интересното е, че
последното му попадение
беше преди година,
когато класира "сините" в
Лига Европа, след като
донесе победата с 1:0 над
Етър в баража на стадион
"Георги Аспарухов". Валери Божинов има 43 мача
и 6 гола за националния
отбор на България. ç

Àîèÿìà çàâúðøè
ñúñ çàãóáà â Òîêèî
Българинът Даниел ИвановАоияма завърши със загуба
участието си в големия летен
турнир по сумо в японската
столица Токио. В схватка от
последния 15-и кръг "маегашира-4" Аоияма претърпя поражение от "маегашира-8" Чийотайрю, който използва техниката "цукиотоши" за успеха. Така българинът приключи
надпреварата с баланс от 5
победи и 10 загуби, като само петима състезатели останаха с по-лоши показатели.
"Маегашира-17" Терунофуджи надделя над "секиваке"
Митакеуми и завърши на върха в класирането с 13 успеха
от 15 двубоя. Така 28-годишният монголец заслужи втора
титла в кариерата си след дебютния си триумф на майския турнир в Токио през 2015
година. Той се възползва от
контузията на единствения
действащ велик шампион в
турнира Хакухо, който се отказа три кръга преди края.
"Йокодзуна" Хакухо е рекордьор с 44 купи на Императора в кариерата си.

Роденият в Елхово Даниел
Иванов-Аоияма завърши 11-и
на силния турнир в Токио

×èðî Èìîáèëå âçå "Çëàòíàòà îáóâêà" è ïðåêúñíà õåãåìîíèÿòà íà Ìåñè è Ðîíàëäî
Голямата звезда на Лацио Чиро Имобиле е новият носител на "Златната обувка" за голмайстор
№1 в Европа. Това се случи още преди края на
срещите от последния кръг на Серия "А", тъй като
основният му конкурент за наградата Кристиано
Роналдо така или иначе остана извън групата за
мача на Ювентус с Рома. Така португалската звезда
на шампионите завършва сезона с 31 гола, а Имобиле беше с 35 попадения преди гостуването на
"орлите" срещу Наполи, където също отбеляза. Така Чиро приключи сезона с 36 гола.
Имобиле е голмайстор на Серия "А" за трети
път, а в класацията за "Златната обувка" на Стария континент той завършва пред Роберт Левандовски, вкарал 34 гола за Байерн. Звездата на
Лацио събира 72 точки в класацията, а полският
национал е с 68.
От 2010 година насам само Луис Суарес (сезон 2015/2016 с 40 гола) бе нарушавал хегемонията на Лионел Меси (6 пъти) и Кристиано Роналдо
(3 пъти) в спора за тази награда. Сега това стори
и Чиро Имобиле. Меси спечели приза през последните три години, като миналата ликува със "Златната обувка" след 36 гола в Ла Лига, но през
настоящия сезон аржентинецът стана голмайстор
на испанския елит само с 25 попадения.
В същото време Рома спечели убедително с
3:1 при визитата си на Ювентус в последния 38-и
кръг на Серия "А" и развали шампионските празненства на "бианконерите" в Торино. Мачът бе без
значение и за двата отбора, които играеха само
за честта си. "Старата госпожа" отдавна си осигури титлата, а и без победата "вълците" нямаше
как да мръднат от петата позиция в крайното класиране. Това позволи и на треньорите да напра-

Голямата звезда на Лацио Чиро Имобиле е новият носител
на "Златната обувка" за голмайстор №1 в Европа
Снимка Пресфото БТА

вят доста промени в съставите си, а Кристиано
Роналдо дори не бе в групата на домакините,
които поведоха с гол на Гонсало Игуаин (5). Гостите обаче обърнаха нещата в своя полза чрез
попадения на Никола Калинич (23) и Диего Пероти (44 - дузпа, 52). Така Рома прекъсна серията
на Юве от 39 поредни мача без загуба като домакин и записа първи успех над "бианконерите"
като гост от 10 години насам. Второто поредно
поражение вгорчи празненствата на торинци, които получиха титлата след края на двубоя.
Интер победи с 2:0 при гостуването си на Аталанта в директния сблъсък за сребърните медали. Данило д'Амброзио (1) и асистиралият му Ашли Йънг (20) бяха точни за "нерадзурите", които
завършиха втори след Ювентус с 82 точки и 4
повече от бергамаските, които останаха на третата позиция.
Четвъртият Лацио загуби с 1:3 при визитата
си на Наполи и завърши на точка зад Аталанта и
на 5 след Интер. Фабиан Руис (9), Лоренцо Инсиние (54 - дузпа) и Матео Политано (90+2) бяха
точни за успеха на Наполи, който завърши седми с 62 точки. Чиро Имобиле (22) се разписа за
"орлите" и грабна голмайсторския приз в Серия
"А" с 36 гола.
Милан пък приключи сезона с убедителна домакинска победа над Каляри с 3:0. Рагнар Клаван
си вкара автогол в 10-ата минута, а Златан Ибрахимович (55) и Саму Кастийехо (57) оформиха крайния резултат с два бързи гола след почивката.
Така "росонерите" завършиха шести с 66 точки, а
тимът от остров Сардиния е 13-и с 45 точки.
Бреша пък се сбогува с елита, завършвайки 1:1
със Сампдория в последния си мач за сезона.ç
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Николай
Михайлов
свалил 22 кг,
треньорът
Георги Тодоров
ще разчита на
вратаря
Наставникът на Левски
Георги Тодоров обяви, че
към този момент има
светлина в тунела, тъй като
собственикът на тима
Наско Сираков е обещал
на футболистите да им
изплати част от заплатите
днес. Специалистът допълни, че се надява някои хора
да не подведат Сираков,
защото ако го направят и
той не се разплати с
играчите, това ще е краят
на "сините". Раздираният от
финансови проблеми
Левски надигра с 2:1 Витоша (Бистрица) в генералната си репетиция преди
началото на сезона в efbet
Лига. "Сините" дръпнаха с
два гола след точни изстрели на 16-годишния талант
Марин Петков (22) и на
Найджъл Робърта (50),
който вкара атрактивно от
фаул. Бистричани намалиха
чрез Алекс Терзийски в
84-тата минута.
"Доволен съм от проверката. Исках да видя от
футболистите дали има
някаква промяна от това

Вратарят Николай Михайлов за първи път от много време започна като
титуляр за Левски

монотонно темпо, в което
водехме мачовете. Има
известна положителна
промяна. Но сме много
далече от това, което
трябва да правим. Колко
футболисти ще останат за
първия мач? Това е найтрудният въпрос. Съжалявам, но не мога да отговоря. Надявам се следващата седмица да има движение на входящи трансфери
и Левски да изглежда
така, както трябва. Нужни
са ни централни защитници, хора в средата на
терена. Ако остане Найджъл, Паулиньо и Стаси,
горе-долу напред ще
решим проблемите, но в
защита и особено в средата на терена трябва по
най-спешен начин да
намерим футболисти",

Íîâàê â åëèòà ïîñòèãíà
óñïåõ íà "Àðìèÿòà"
ЦСКА падна с 2:3 от новака в
елита Монтана в последната си лятна контрола. Преди началото на
двубоя се състоя официалното
представяне на отбора на "червените" за новия сезон, който беше
подсилен с петима нови - Димитър Евтимов, Юнус Санкаре, Амос
Юга, Юрген Матей и Жул Кейта.
Мачът се игра пред празни трибуни. Избраниците на Стамен Белчев започнаха по-активно, като в
9-ата минута Али Соу удари греда.
При втората си възможност голмайсторът на "червените" се разписа. В 13-ата минута Соу отбеляза след асистенция на Енрике Рафаел - 1:0. В 35-ата минута нова-

нието на легендарния голмайстор. Евентуалното му извикване
в националния отбор наистина ще
се счита за сензация, тъй като
последната му изява с екипа на
България датира отпреди 10 години - на 11 август 2010 година
при загубата с 0:1 като гост на
Русия в контрола. ç

Кирил Десподов ще
има нов наставник,
ако остане в италианския
Каляри и през следващия
сезон. В момента начело на
тима е легендата Валтер Дзенга,
но той обяви, че си тръгва.
Българинът и съотборниците му
ще разберат тази седмица кой
ще поеме клуба, като фаворит е
Еузебио Ди Франческо.
Шансовете на футболист №1 на
България за 2018 година да
остане в Каляри обаче са много
минимални.

Григор Димитров
записа първа
победа

в последния си мач от турнира
в Ница. Хасковлията, който
прекара коронавирус, победи с
3:1 (14:11, 13:15, 15:14,
12:10) Никола Маю. Срещата
бе само протоколна, тъй като
първата ни ракета няма шанс
за класиране в следващата
фаза. В предходните си два
мача от турнира Димитров
претърпя поражения от Ришар
Гаске и Фелисиано Лопес.
Двубоите са по странни
правила с игрово време, а на
моменти и двамата тенисисти
изпитваха трудности да
разберат изцяло нормативите.

Арсенал обърна
Челси с 2:1

на "Уембли" в лондонски финал
и спечели за рекорден 14-и
път трофея в най-стария
футболен турнир в историята ФА Къп. Кристиан Пулишич (5)
даде ранен аванс на "сините",
а след това фамозен гол на
Никола Пепе не бе зачетен
заради засада на МейтландНайлс. Все пак Пиер-Емерик
Обамеянг (28 - дузпа, 68)
избухна с два гола за пълния
обрат и донесе първата
значима купа в треньорската
кариера на Микел Артета.

Çà ïúðâè îò 1923 ã. äàäîõà äâå
äóçïè â ìà÷ îò ïëåéîôèòå

кът в елита, воден от треньора Никола Спасов, стигна до изравняване, като точен бе Борислав
Балджийски. В края на полувремето ЦСКА отново поведе. Капитанът Валентин Антов вкара за
2:1.
В 74-тата минута гостите от
Монтана изравниха чрез Росен
Кръстев, а секунди преди края
резервата на Монтана Валери
Христов също наказа Евтимов и
"червените" загубиха с 2:3.
ЦСКА започва новото първенство с мач срещу ЦСКА 1948 на
"Васил Левски" (на 7 август от
20 часа). Монтана пък приема
Арда ден по-късно.ç

Äåðìåíäæèåâ âèêà 40-ãîäèøåí
â íàöèîíàëíèÿ òèì
От стр.1
Макар и на години, Камбуров
не спира да вкарва голове и е
все по-близо до рекорда на Петър Жеков за най-много попадения в елитното ни първенство.
Мартин напусна Берое и подсили новака ЦСКА 1948 именно с
тази цел - да подобри постиже-

призна Тодоров.
"Ако резултатите са
положителни, ще бъда
радостен. Въпреки вероятността за това в този
момент да е малка. Но
имаме 10 дни до мача с
Берое. Дано има някаква
промяна и да направим
отбор, който да е конкурентоспособен. Младите
момчета се включиха
добре, но много трудно ще
стане само с тях. При
първия неуспех ще викат
"какви са тея". Толкова
години съм на "Герена" и
ми е ясно какво ще стане.
Затова искам да направим
един конкурентен отбор и
покрай по-опитните да
израстват и младите", каза
Тодоров, след което продължи: "Защо останах
треньор? Защото не можех

да откажа на Сираков. Ако
не беше Сираков, сигурно
нямаше да се хвана. За
него е най-трудно. Ще
бъда до момента, в който
нещата се стабилизират.
След това съм му казал,
че трябва да намери
подходящ, по-млад треньор. За мен това е Станимир Стоилов."
"В понеделник (днес б. р.) се надявам да има
някаква светлина и да
започнат да се изплащат
заплатите на момчетата.
Вярват на Наско. Надявам
се да не подведат Сираков, защото ако го подведат и не се случи, това е
краят на Левски. На някои
отстрани ситуацията им се
вижда розова, но не е.
Сега футболистите са поспокойни, защото Сираков
влезе в съблекалнята и им
каза, че има някаква
светлина", призна Георги
Тодоров.
Наставникът на "сините"
разкри, че вратарят на Левски Николай Михайлов, който беше титуляр под рамката срещу Витоша (Бистрица), е отслабнал с 22 килограма. "Михайлов свали
22 кг от теглото си, но със
сигурност ще трябва и още.
Той е изключително важен
за нашия отбор и аз разчитам много на него. Тренира
индивидуално и е амбициран да си върне формата
отпреди години", обясни Тодоров. ç
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Джонатан Друан се издъни при дузпа за
Канейдиънс в продължението

Монреал Канейдиънс записа
успех с 3:2 след продължение над
Питсбърг Пингуинс в първи двубой от предварителния кръг на
плейофите на НХЛ. Играе се до
три победи от пет мача. Сезонът
в най-силното хокейно първенство се поднови след близо петмесечно прекъсване и още първия ден донесе исторически момент.

На мача между Монреал и
Питсбърг се случи нещо, което
не се помни от близо един век.
За първи път от 1923 г. в плейофен мач бяха дадени две дузпи.
Първо Конър Шиъри имаше шанс
да донесе победата на "пингвините" с точно изпълнение на наказателен удар 3:03 минути преди края на редовното време, но
пропусна. След това Джонатан

Друан се издъни при дузпа за
Канейдиънс в продължението.
Единственият друг случай, в
който в плейофен мач от НХЛ са
свирени повече от една дузпа, е
във финалната серия през 1923
г. Тогава в първия двубой между
Отава Сенатърс и Едмънтън Ескимос са отсъдени три наказателни удара, като нито един от
тях не е реализиран.ç
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ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

тална поредица /п/
03.50 Династията на Борджиите 2 тв филм
/7 епизод/п/ (16)
04.40 Потомци на слънцето тв филм /15
епизод/п/ (12)

bTV
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.45
13.00
14.00
15.45
16.30
17.15
17.30
18.30
19.15
20.00
21.00
22.55
23.30
00.10
01.10
02.30
03.30
04.30

"Не се страхувай" (п)
"Лява политика" (п)
Документален филм
"Дискусионен клуб" (п)
"Общество и култура" (п)
ТВ пазар
"Проект Земя: Да спасим горите" документален филм
ТВ пазар
"Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм
"Холивудски знаменитости"
ТВ пазар
"Общество и култура" (п)
"Следобед с БСТВ" с водещ Елена
Пенчукова
"Легенди" - музикално предаване (п)
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
"Студио Икономика" (п)
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Не се страхувай" с Васил Василев
Киносалон БСТВ: "Малката Москва"
(2008 г.) Полша
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Следобед с БСТВ" (п)
"Общество и култура" (п)
"За историята свободно" (п)
"Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1
06.00 Нарисувани писма детски тв филм /
България, 2016г./
06.15 Търсачи на реликви тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" тв филм
/4 епизод/п/
09.45 Тайните на войната документална
поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Парижката кухня на Триш 2 документална поредица /п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 Вяра и общество с Горан Благоев /п/
13.40 Супер камери док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс анимационен филм
15.00 Търсачи на реликви тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Парижката кухня на Триш 2 документална поредица
17.10 Тайните на войната док. поредица
18.00 По света и у нас
18.20 София в един снимачен век документална поредица
18.45 Какво ще се случи? 2 - 22-серийна
документална поредица /Великобритания, 2014 г./
19.10 Корпорация "Приключения" тв филм
/5 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар 3 тв
филм /20 епизод/ (12)
22.00 Династията на Борджиите 2 тв филм
/7 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Потомци на слънцето тв филм /15
епизод/ (12)
00.35 БНТ на 60 Нидал и Мадлен Алгафари
/п/
01.35 България от край до край 2 /п/
02.05 Госпожо Държавен секретар 3 тв
филм /20 епизод/п/ (12)
02.50 Какво ще се случи? 2 док. поредица /п/
03.25 София в един снимачен век докумен-

05.30 "Фитнес" /п./- сериал, еп.5
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп.4
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2
еп.57
15.30 "Търговски център" - сериал, с.14
еп.129 - 131
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с.14 еп.18
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3
еп.31
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" сериал, еп.25
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал, еп.16
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с.3 еп.19
01.00 "Гранд" - сериал, еп.19
01.30 "Домашен арест" - сериал, с.4 еп.12
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп.49

bTV Action
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, с.3 еп.8 - 11
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.3
еп.15
09.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.9
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.2 еп.1
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп.32 (последен)
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.6
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.13,
14
15.00 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.1
16.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.10
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.7
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.1
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с.2 еп.2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" сериал, с.7 еп.4
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Мост на дракони"
- фантастика, екшън, романтичен
(САЩ, 1999), в ролите: Долф Лундгрен, Кари-Хироюки Тагава, Валери
Чоу, Гари Хъдсън, Башар Рахал, Велизар Бинев, Боян Милушев и др.
00.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.4
01.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.1
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.2 еп.2
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.7
04.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.10

bTV COMEDY
05.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с.6
еп.13, 14
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Ледена епоха" - анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2002),
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
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zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Великата стена" - фентъзи, трилър,
мистъри (САЩ, Китай, 2016), в ролите: Мат Деймън,
Уилем Дефо, Педро Паскал, Анди Лау, Джин Тян,
Нуман Ачар, Хан Лу, Кени Лин
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
04.00

"Гранд" /п./ - сериал
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Приятели" - сериал, с.6 еп.21, 22
"Дивата Нина" - сериал, еп.48
"На гости на третата планета" - сериал, еп.1
Премиера: "Модерно семейство" сериал, с.10 еп.9, 10
Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с.3
еп.1
Премиера: "Гранд" - сериал, с.3 еп.11,
12
"Двама мъже и половина" - сериал,
с.11 еп.15, 16
"Ледена епоха" /п./ - анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2002)
"Без пукната пара" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.6 еп.5, 6
08.00 "Шефове гадняри 2" - комедия (САЩ,
2014), в ролите: Джейсън Бейтман,
Джейсън Съдекис, Чарли Дей, Дженифър Анистън, Кевин Спейси, Джейми
Фокс, Крис Пайн, Кристоф Валц и др.
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.6
еп.7, 8
13.00 "Троя" - екшън, исторически, приключенски (САЩ, Малта, Великобритания, 2004), 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.
16.00 "Реката на тайните" - криминален,
мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим Робинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фишбърн, Марша Гей Хардън, Лора Лини,
Кевин Чапман, Еми Росъм и др.
19.00 "Деца на килограм" - комедия, семеен
(САЩ, Германия, 2003), в ролите:
Стив Мартин, Бони Хънт, Хилари Дъф,
Пайпър Перабо, Аштън Къчър, Том
Уелинг и др.
21.00 Премиера: "Великата стена" - фентъзи, трилър, мистъри (САЩ, Китай,
2016), в ролите: Мат Деймън, Уилем
Дефо, Педро Паскал, Анди Лау, Джин
Тян, Нуман Ачар, Хан Лу, Кени Лин
23.15 "Ефектът на пеперудата" - фантастика, психотрилър (САЩ, Канада, 2004),
в ролите: Аштън Къчър, Ейми Смарт,
Мелора Уолтърс, Елдън Хенсън, Итън
Суплий, Ирина Горовая, Ерик Столц,
Логан Лърман и др.
01.45 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.6 еп.7, 8
04.00 "Бившата" - трилър (САЩ, 2019), в
ролите: Алиша Зиглър, Маяра Уолш,
Филип Бойд, Джак Кризманич и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Тайна от цветните поля" - с уч. на Ева-Мария Грайн,
Кристиан Натер, Моника Баумгартнер, Терез Кроец- Релин и др.
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал,
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал,
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал,
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал,
03.30 "Остани с мен" - сериал, /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9
07.00 "Любителката на мистерии: В сенките" - мистерии с уч. на Кели Мартин,
Кейси Сандър, Кларънс Уилямс III
09.00 "Любителката на мистерии: Играта
започва" - мистерии с уч. на Уилям
Кат, Джейми Елман, Кейси Сандър,
Кели Мартин, Кларънс Уилямс III, Еди
Милс и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9
12.00 "Улични танци 2" - романтичен филм
с уч. на Том Конти, Фалк Хеншел,
София Бутела, Джордж Семпсан /п/
13.50 "Да скачаш от радост" - семеен филм
с уч. на Линдзи Пулсифър, Уейн
Сейбъл, Джо Естевес, Сам Хенингс,
Ранс Хауър, Виктория Джаксън и др.
15.50 "Венчален шок" - романтична комедия с уч. на Джон Ларокет, Карън
Валънтайн, Френч Стюарт, Марина
Блек, Кели Овъртън, Джейми Рей
Нюман, Себастиан Тилинджър и др.
17.50 "Корумпиран град" - криминален екшън с уч. на Марк Уолбърг, Ръсел
Кроу, Катрин Зита-Джоунс, Джефри
Райт, Бари Пепър, Кайл Чандлър /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11
21.00 "ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК" - Зрителят
избира между два филма на
greatmonday.bg
23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11 /п/
00.10 "Детектив" - криминален филм с уч.
на Том Беринджър, Анабет Гиш, Рик
Гомес, Сибил Шпепард, Дейвид Аткинсон, Франк Уоли и др., II част /п/

Горещо

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 144

Времето от днес започва пак да се затопля. Единствено над
планините могат да се развият купести облаци.
Минималните температури за сутринта са от 15 до 20 градуса, в северозападните полета - до 13-14.
Максималните температури ще са от 28 до 32 градуса, в
района на Кърджали и Свиленград ще стигнат до 33.
По Черноморието ще е слънчево. Следобед по северното крайбрежие може да се появят облаци. Вятърът ще бъде до умерен от
североизток. Максималните температури на въздуха ще бъдат от
29 до 31 градуса. Температурата на морската вода ще е около 24
градуса по северното крайбрежие и около 26-27 градуса по южното.
В сряда жегите ще се завърнат. Над планините може да се
развиват купести облаци. В четвъртък и петък ще бъде топло.
Възможни са превалявания следобед над планините от западните райони.

ВОДОРАВНО: "Жени в градината". Репер. Терилен. Балонет. Корени. Кемер. Ванон. Лад. Варан. Лири. Тек. Нерит. Кил. Марон. Нотис. Ерик. Горолом. Пекинез. Нона.
Новак (Витезслав). Латек (Удо). Бес ("Порги и Бес"). "Витес". "Рале". "Как". Ретик (Георг). Мит. Атлас. Белег. Ратан.
Нариман. ПОМОРИН. Нила. Давид. "Морал". Дик. Фазан.
Тати. Каба. "Ана не". Ом. Сал. Номос. Нома.
ОТВЕСНО: "Терасата". ЕЛЕКТРОНИКА. Нел. Дерек (Бо).
Салам. "Кал". Щипок. Корин (Павел). Катод. Венев (Стоян). Нинов (Иван). Сарафан. Агреман. Кевир. Нива. Терен.
"За теб". Низам. Нат (Мари Жозе). Рарог. Кетен. "Дано".
Дек. Нитон. СИЛАН. Нас (Ингеборг). Киров (Любо). "Тирол". Керим (Усин). Нирал. Сонар. Гилотен (Жозеф). Каленик. ЛАТАМ. Мара. Тенорино. Елица. Атом. МАНИНИЛ.
Макет. Налима.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Êèïÿùî îò ñòðàñòè å êèíîòî íà
Ïåäðî Àëìîäîâàð
Творчеството на неповторимия в образите и
цветовете Педро Алмодовар поставя много въпроси. Със смелия си подход към жените героини,
въпросите за вярата,
семейството, смъртта,
фетишите, Педро Алмодовар изгражда безподобни
картини на освобождение, жажда за живот и
карнавалност на цветове.
Ако героите винаги са
смели, такъв е и самият
стил на Алмодовар.
"Лошо възпитание"
(2004) е ослепителен и
ужасяващ шедьовър.
Филм като огледална
зала, обитавана от духове.
Дълбоко тревожен и
непоносимо секси. Алмодовар създава отровно-

любовен свят на желания,
който минава и дълбоко
през ума. Освен ключовите моменти за корупцията
в католическата църква,
насилието, травмите и
всички видове цинични
работи, "Лошо възпитание"
е дълбоко оптимистичен
филм, който сам по себе
си е оръжие за силата на
киното.
"Всичко за майка ми"
е ода за жените и филмите, които са го вдъхновили. Алмодовар печели
"Оскар" за чуждоезичен
филм през 1999 г.
"Всичко за майка ми"
обръща внимание на
всички велики жени на
киното, а повратна точка
във филма е пресъздаването на сцена от филма

на Джон Касаветис
"Премиера" (1977) с
Джина Роуландс. "Всичко
за майка ми" е болезнено великолепен филм,
направен със страстното
майсторство.
"Говори с нея" е филм,
с който Алмодовар спечели награда "Оскар" за

Íàêðàòêî

Пленер по дървопластика в берковското
село Слатина
Пленерът започва на
2 август и се провежда
за девета поредна година
с творци от цялата страна. Те ще пресъздават
красотите на природата в
китното балканско село,
откъдето се откриват
гледки към връх Ком и
голяма част от западна
Стара планина. След края
на пленера ще бъде открита изложба с направени на него дървопластики и картини.

най-оригинален сценарий
през 2003 г. Това е чувствена и страховита история за двама мъже,
медицинска сестра и
писател. Историята
разгръща кадри, даващи
детайли за две отделни
връзки, които се преплитат помежду си. ç

Ñíèìêèòå íà Òîì Êðóç
â êîñìîñà ñòðóâàò
200 ìèëèîíà äîëàðà
Компанията Universal
Pictures е отделила 200 милиона долара за филма,
продуциран от Круз, пише
"Дедлайн". Филмовите критици приписват това доверие на добрата репутация
на Том, защото от комерсиална гледна точка проектът повдига въпроси. Все
още не е написан сценарий
за него, а реализацията му
е изпълнена със значител-

ни трудности. Някои от сцените се планира да бъдат
заснети в открития космос,
за разлика от обичайната
досегашна практика за използване на компютърна
графика.
Според слуховете вторият спонсор на филма може
да е Илон Мъск, чиято компания "СпейсХ" успешно изследва космическото пространство. ç

160 àíòè÷íè ïðåäìåòà ïîäðåæäàò â Ñîçîïîë
Много антични предмети
показват от 30 юли в Созопол. Акцент в експозицията
е най-богатата колекция от
предримска керамична
пластика. Тя се показва за
първи път комплексно.
Пластиките, изобразяващи божества от Пантеона
на древните аполонийци, са
украсявали светилища и домашни олтари.
Сред статуетките с митологични сюжети, интерес
представляват изображенията на Деметра, Коре и
Персефона, Кибела, Атина,

Афродита и статуарна група от четвърти век преди
Христа, свързана с култа
към Дионис, представен на
кон в царствена поза с персонажи от неговата свита сатири, менади, танцьорки
и мисти. Дървена статуетка - ксоанон на Аполон от
пети век преди Христа, е
единствена по рода си в
България.
Виждаме идеала на древните за женската красота в
изящни пропорции и детайли на дрехите и прическите. В изложбата са илюст-

рирани античните традиции,
свързани с култа към виното. Има и антични съдове

Íà 12 ñåïòåìâðè
÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ
çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè
ïðÿêî ùå èçáåðàò
ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен конгрес на Българската
социалистическа партия!

за вино и храна, древни
морски карти в залите на
музея "Старият Созопол". ç

На 27 ноември премиера на анимацията
"За душата"
"За душата" - най-новия
оригинален анимационен
филм на "Дисни" и "Пиксар". Историята е за Джо
Гарднър - музикален учител, чиято голяма любов
е джазът. "За душата" най-новият оригинален
анимационен филм е
невероятно пътешествие
от улиците на Ню Йорк
до безкрайните предели
на метафизични селения.

Çàïî÷âà ìóçèêàëíèÿò
ôåñòèâàë â Çàëöáóðã
В Залцбург се открива традиционният музикален фестивал, който ще
продължи през целия август. Ще се играят само
90 от предвидените 212
представления заради
мерките срещу коронавируса. Сцените са редуцирани от 16 на 7, а оперните спектакли ще са два
- "Така правят всички жени" на Волфганг Амадеус
Моцарт и "Електра" на Рихард Щраус.
Вместо обичайните
235 хиляди билета тази
година контингентът е също редуциран до 70 хиляди билета. Значително
съкратен е и бюджетът
на изданието на фестивала тази година. Предвидените 69 милиона евро са намалени и новият бюджет ще се вмести
в рамките от 38 до 40 милиона евро. ç

 Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
 За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
 Очаквайте допълнителна
информация за условията, при които
ще може да се гласува с подвижна
избирателна кутия.
 На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!

