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"За нас разграничителната линия е ясна - ние с ГЕРБ и с малкия ГЕРБ, с ДПС и с
малкото ДПС, правителство не бихме направили, те са част от корупционния модел",
категоричен е Божанков, като уточни, че малкият ГЕРБ е "Възраждане", а малкото
ДПС - "Има такъв народ". Това заяви народният представител от "БСП за България"
в 47-ото народно събрание Явор Божанков в ефира на "Нова телевизия". Той допълни,
че биха работили с всеки друг, готов да довърши съдебната реформа, който застава
ясно от страната на антикорупцията. ç
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Ëóäîãîðåö ïðîäàäå
íàïàäàòåë íà
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Представителите на
Украйна на юнската
среща на върха на НАТО
са обсъждали с минис-
търа на отбраната на
Великобритания Бен
Уолъс планове за
унищожаване на Кримс-
кия мост, съобщава
депутатът от Върховната
рада Алексей Гончарен-
ко, цитиран от ТАСС.
Това информира агенция
"Фокус". "(Министърът на
отбраната на Великобри-
тания) Бен Уолъс и аз
обсъдихме плана за
унищожаване на Кримс-
кия мост още през юни",
заяви Гончаренко в своя
Телеграм канал.
В същото време Уолъс
информира, че Лондон
ще прехвърли на Украй-
на реактивни системи за
залпов огън M270
американско производс-
тво с ракети, способни
да поразяват цели на
разстояние до 80 км. ç

Äà ñïðåì
ïîëèòè÷åñêàòà
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ñà îáñúäèëè àòàêà
ïî Êðèìñêèÿ ìîñò

Лудогорец реализира
пореден силен изходящ
трансфер. Единадесетк-
ратният шампион на
България продаде
нападателя Пиерос
Сотириу на японския
елитен Санфрече Хиро-
шима, съобщава сайтът
на "орлите". Преговорите
около сделката бяха
финализирани преди
седмица, като вчера
кипърският голмайстор
мина успешно медицинс-
ките изследвания и
фитнес тестовете, след
което подписа своя
договор. Преди това
голаджията бе играл за
Копенхаген, АПОЕЛ
(Никозия), Олимпиакос
(Никозия), както и за
всички формации на
националния отбор на
Кипър. С екипа на
Лудогорец нападателят
отбеляза 29 гола в
62 срещи. Пиерос стана
голмайстор на първенст-
вото за сезон 2021/
2022 г. ç

редстоят ни
отговорни парла-
ментарни избори,
на които ще
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"Цар Самуил е вла-
детел на голяма сред-
новековна държава, ко-
ято по-голямата част от
съвременната истори-
ческа наука смята за
Българско царство с
център в територията
на днешната Републи-
ка Северна Македония."
Това се казва в офици-
ални препоръки на
Съвместната истори-
ческа комисия до пра-
вителствата в София и
Скопие за съвместно

азговори с "Газпром" ще бъдат водени най-
рано през следващата седмица, ако е необ-
ходимо, заяви  вчера министърът на енер-
гетиката Росен Христов при посещението
си в комплекс "Мини Марица-изток". Спо-
ред него приоритетът е да се набавят коли-
чества газ, които хората да могат да си
позволят да купят. "Когато стане ясно как-
ви количества втечнен газ ще ни бъдат дос-
тавени, ще решим какво ще се договаря с
"Газпром". Ще вземем предвид и завърш-
ването на интерконектора. Не искам да вли-
зам в преговори, без да знам от какво имам
нужда", заяви той. Министърът на енерге-
тиката посочи, че крайният срок за пуска-
не на търговски количества газ по новата
връзка с Гърция е 1 октомври. Припомня-

П
трябва да избираме
между два провалени
модела на управление -
на  "ГЕРБ" и на "Продъл-
жаваме промяната".
Общото между тях са
корупционните схеми,
кръговете от фирми и
посредници, некомпе-
тентността и калинките
в управлението, но и
унизителният слугинаж
във външната политика.

Затова днес на
България е нужна
алтернатива! И тя все
още може да бъде БСП,
ако изработи ясна,
модерна и патриотична
програма - за социална
държава,  здравна
реформа, реални
демогрфски мерки,
обществен ред и сигур-
ност, ръст на доходите,
независима и баланси-
рана външна политика.

Но вместо ръководс-
твото на БСП да гради
мостове към социално
мислещите хора, а
партията, единна и
мобилизирана, да стане
авангард на българската
левица, то се държи
крайно неадекватно!?
Защото медийните
изяви на приближените
на Нинова са като
извадени от циклостил.
Те цитират едни и същи
опорки и избирателят
може да се обърка, че
предстоят президентски
избори, а Румен Радев
е "враг", "предател",
"водач на вътрешната
опозиция", "реваншист",
"агент на ГЕРБ" и се
кани да осъществи
"военен преврат"???

Разбира се, нищо от
това не е вярно, защото
ген. Румен Радев два
пъти стана президент на
Република България с
гласовете на българите,
като почти 95% от
социалистите дадоха
своя глас за него.
Мажоритарният избор
на Румен Радев през
2016 г. вдъхна нов
живот и рестарт за БСП
и той поведе българския
народ срещу порочното
управление на ГЕРБ и
Бойко Борисов. Прези-
дентът изпълни основ-
ните си предизборни
обещания и днес е
фактор за стабилност в
България по време на
тежка социално-иконо-
мическа, политическа и
духовна криза.

Èñòîðè÷åñêàòà êîìèñèÿ:
Ñàìóèë å áúëãàðñêè öàð!

следващата седмица

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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отбелязване на личнос-
ти и събития от обща-
та ни история, предаде
БНТ.

Те бяха представени
от македонския екип в
Двустранната мулти-
дисциплинарна коми-
сия по исторически и
образователни въпроси
на брифинг в Скопие.
Става въпрос за прие-
тите решения на Коми-
сията за съвместни чес-
твания и препоръките
за подобряване на учеб-

ниците по история за
шести клас в Северна
Македония и за пети
клас в България.

За светите братя Ки-
рил и Методий истори-
ческата комисия, съста-
вена от български и ма-
кедонски историци, по-
сочва, че "делото им е
развивано в книжовни-
те центрове на Преслав
и Охрид, които тогава
са се намирали на те-
риторията на среднове-
ковната българска дър-

жава, където техните
ученици намират усло-
вия за работа". Това,
посочват историците,
дава основание на съв-
ременните страни да от-
белязват деня на Кирил
и Методий заедно. ç

ме, че бившият финансов министър Асен
Василев обърна на 180 градуса позицията
си за доставка на руски газ. "Ако "Газп-
ром" могат да подадат евтин газ, който да
сложим в Чирен, и след това да знаем, че
ни е гарантирано да си го ползваме - за-
що не", обяви в неделя съпредседателят на
ПП пред бТВ, който неколкократно праве-
ше най-острите русофобски изказвания при
предишния кабинет.

Ако "Газпром" предложат най-изгодна-
та цена, няма да имаме основания да ги
спрем. Можем без руски газ, но ако те пред-
лагат най-добри условия, защо да не из-
ползваме газ оттам. Това коментира в ефира
на "Нова Нюз" съпредседателят на "Зеле-
но движение" Владислав Панев.
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Троянски
манастир.

Православна
България
отбеляза
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Òåæêà êàòàñòðîôà ñúñ ñðúáñêè àâòîáóñ
íà ÀÌ "Òðàêèÿ", ïîñòðàäàëè ñà äåöà

Çà ùàñòèå, íÿìà ïðÿêà îïàñíîñò
çà æèâîòà èì, îñíîâíàòà âåðñèÿ
å ÷îâåøêà ãðåøêà

Осем деца и четирима
възрастни се нуждаят от
хоспитализация след
катастрофата в неделя
вечерта със сръбски
автобус на магистрала
"Тракия", съобщи Минис-
терството на здравеопаз-
ването.

На сигнала, получен
малко след 20.00 ч. в
неделя, незабавно са се
отзовали линейки от
филиалите на Центъра за
спешна медицинска помощ
в Сливен и Стара Загора.
На място е извършена
оценка на състоянието на
пострадалите и лицата,
при които е установена
необходимост от болнично
лечение, веднага са транс-
портирани за оказване на
медицинска помощ в
болнични условия.

Основната версия е
човешка грешка. Такива
са били първоначалните
данни. Те се потвърждават
и от данните в хода на
разследването.

Това заяви служебният
министър на вътрешните
работи Иван Демерджиев
пред журналисти.

Той поздрави екипите
на полицията, пожарната и
Бърза помощ за бързата
реакция.

В постоянен контакт
сме с министъра на здра-
веопазването д-р Асен
Меджидиев. Първо ще
бъдат извозени малолетни-
те и непълнолетните лица
(до границата със Сърбия).
МВР ще осигури ескорт,
каза още министър Демер-
джиев. Там ще ги посрещ-
нат сръбските власти.

Вицепремиерът и
министър на вътрешните
работи в служебния

всичко, за да се окаже
максимално качествена
помощ на ранените, а
хората, които не са пост-
радали, да се върнат по
домовете си възможно
най-скоро, което ще стане
след приключване на
процедурите и даване на
информация на компетент-
ни български институции",
каза Йович.

Министерството на
труда и социалната поли-
тика и Агенцията за соци-
ално подпомагане оказват
необходимата подкрепа на
децата, които пострадаха
снощи в катастрофата на
магистрала "Тракия".

На място са заместник-
министърът на труда и
социалната политика Надя
Клисурска и социални
работници от Регионалната
дирекция "Социално под-
помагане". Те са в контакт
със здравните власти и
посолството на Сърбия и
са в готовност да окажат
подкрепа на децата и
максимално съдействие на
техните семейства.

Осигурени са двама
психолози от Центъра за
обществена подкрепа в
Стара Загора и преводач
за децата, които са наста-
нени в университетската
болница в града. Децата,
настанени в хотел в Стара
Загора, са в добро състо-
яние и са спокойни.
Създадена е организация
при необходимост за тях
да бъдат осигурени храна
и хигиенни материали.ç

министър Демерджиев се
завишава контролната
дейност в населените места
по отношение управлението
на превозни средства от
неправоспособни водачи, в
т. ч. малолетни и непълно-
летни, както и водачи,
лишени от право да управ-
ляват моторни превозни
средства.

Ще се завиши контро-
лът, за да не се допуска

Роден на 5 октомври 1933 г.
село Градница, Севлиевско. Закър-
мен с родолюбивите и социални
идеи и борческия дух на родния
край. Той извървя богат житейски
път. Изявен младежки, партиен и
обществен деятел. Целият му жи-
вот бе посветен на добруването
на хората и разцвета на Отечест-
вото. Ще го запомним с неговата

Çàäúðæàíèÿò çà óáèéñòâîòî íà øâåéöàðñêèÿ
áèçíåñìåí áèë îñîáåíî áëèçúê ñ æåíà ìó

Задържаният 57-годишен мъж
за убийството на швейцарския
бизнесмен Удо Ланге е познат на
семейството, съобщиха на бри-
финг от прокуратурата в Перник.

Извършителят е работил при
съпругата на жертвата, с която са
имали лични и служебни взаимо-
отношения, посочи Албена Стои-
лова - говорител на Окръжна про-
куратура. Мотивът за убийството
е личен.

Äà ñïðåì
ïîëèòè÷åñêàòà
ïîñðåäñòâåíîñò
è íåàäåêâàòíîñò

От стр. 1
Абсурдната и смехотворна

опорка за опит за "военен
преврат" е като приказка, с ко-
ято да бъдат изпрани гузни съ-
вести на политици, които са-
мо за 7 месеца излъгаха на-
деждите за промяна, предадо-
ха своите избиратели, отреко-
ха се от "червените линии" и
станаха смокинов лист на вред-
но управление - символ на теж-
ка русофобия, посреднически
схеми, търговия с оръжия за
режима в Киев и колосални ко-
мисиони за бизнеса със смърт.
Но явно за да се отклони вни-
манието от тази истина, най-
лесно е да се издигне лозунгът
"Бой по президента", въпреки
че за БСП няма и грам електо-
рална полза от война срещу
най-популярния български дър-
жавник!

Затова истините за тези ме-
дийни и политически издънки
на БСП трябва да се казват на
глас, а те си имат конкретно
име - Калоян Методиев, който
напоследък се изживява като
социалистическия Разпутин!
Той е уволнен от президентс-
ката администрация (според
негови колеги заради неком-
петентност) и е началник-ка-
бинет на бившия вицепремиер
Нинова. Бил е лидер на СДС-
Младежи и на дясната партия
"Общество за нова България"
и идейно няма нищо общо с
Българската социалистическа
партия. И въпреки това той с
настървеност и реваншизъм го-
вори от името на социалисти-
те, без да е получил никакъв
мандат от тях!)?

А за думите, изговорени в
национален ефир, че се готви
военен преврат, Методиев
следва да носи морална, по-
литическа, а и наказателна от-
говорност. Въпреки че случаят
е много прост - обикновен ре-
ваншизъм, психясване и озлоб-
ление. Само че Методиев за-
бърква БСП в личните си вен-
дети, а партията и председа-
телката не реагират!?

Рано или късно ще се тър-
сят отговори за ролята на Ме-
тодиев в Министерството на
икономиката като "вицепреми-
ер и министър в сянка", като
кадровик, назначавал "стран-
ни кадри" начело на ключови
държавни предприятия, за ро-
лята му на "идеолог в сянка"
на БСП, въпреки че е чужд на
идеите, морала и мисленето на
социалистите.

Крайно време е програма-
та, посланията и политиките на
БСП да се формират в леги-
тимните структури на партия-
та, с таланта и знанията на
всички социалисти, а не на
външни и нелегитимни центро-
ве. Има една максима в поли-
тиката, която важи и за парти-
ите! Затова нека идеите на БСП
да се формират вътре в пар-
тията, а да се отстояват на-
вън! Защото рискът е БСП да
продължи с електоралния си
срив и да се превърне в брош-
ка на ревера на десни форма-
ции като ПП или ДБ.

Престъплението е било извър-
шено в гаража на жертвата - там,
където е бил намерен и трупът.
Тялото не е било премествано.
Работи се по евентуално устано-
вяване на съпричастност и на дру-
ги лица. На този етап няма таки-
ва доказателства. Не са направе-
ни самопризнания.

Има доказателства за употре-
бен конкретен вид оръжие, конс-
татирано е увреждане на белия

дроб на жертвата и малка рана
на шията. Експертизите все още
не са готови. Показания пред съ-
дия вчера е дала съпругата на уби-
тия Елизабет Ланге.

Иззети веществени доказателст-
ва при извършените във вчерашния
ден претърсвания на няколко адре-
са и разпити са дали основание за
повдигане на обвинение на 57-го-
дишния мъж, каза наблюдаващият
прокурор Аделина Алексиева.

Извършителят е адресно ре-
гистриран в София и е бил за-
държан вчера сутринта в дома му
в столицата. Тази сутрин арестът
е продължен с прокурорско пос-
тановление до 72 часа. Утре в
Окръжен съд ще бъде внесено ис-
кане с предложение за вземане
на най-тежката мярка за неотк-
лонение.

Все още текат оперативни и
процесуални действия.ç

кабинет Иван Демерджиев
разпореди 13 мерки за
противодействие на
пътния травматизъм,
съобщиха от МВР. Това се
случва по-малко от 24
часа след тежката катаст-
рофа на АМ "Тракия" със
сръбски автобус, при
която пострадаха 12 деца
и двама възрастни.

Допълнителни полицей-
ски сили, които са обуче-
ни, ще се включат в
контрола по пътищата.
Става дума за около 8500
служители.

По разпореждане на

управлението на товарни
автомобили след употреба
на алкохол, непосредстве-
но след потегляне от
местата за престой и
паркиране.

Сръбският посланик в
България Желко Йович
каза тази сутрин, че в
момента се прави всичко,
за да се окаже максимал-
но адекватна медицинска
помощ на пострадалите
при катастрофата на
автобус с деца от Сърбия
снощи на магистрала
Тракия, предаде Танюг.

"На място се прави

IN MEMORIAM

Äèìèòúð Àòàíàñîâ Ãàáàëîâ
(1933 - 2022)

Íà 11 àâãóñò íè íàïóñíà åäèí äîñòîåí è óâàæàâàí ÷îâåê

човешка доброта, любов и уваже-
ние към семейството и приятелите.

До края на земния си път той
запази силния си дух и преданост-
та си към социалистическия идеал.

Поклон пред светлата му памет!

Поклонението ще се извърши

на 16 август от 12.00 часа в

храм "Св. св. Кирил и Методий"

 в жк "Бъкстон".
От ПК "Единство",

от семейството, колегите и приятелите

Министър Иван Демерджиев
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Асен и Кирил са двойка
в създаването на нови
корупционни схеми и се
видя за какво е техният
вой. Ако не бяхме от ИТН,
Борисов все още щеше да
управлява. ГЕРБ и "Про-
дължаваме промяната"
действат по един и същ
начин, с едни и същи
методи.

Това заяви в ефира на
"Нова телевизия" Тошко
Йорданов, зам.-председа-
тел на ИТН.

И продължи: "Асен
Василев довчера разказ-
ваше много убедително
как никога повече не
трябва да купуваме руски
газ и как не трябва да се
преговоря с "Газпром".
Вчера врътна тялото си и
тази част, която му е под
гърба, в другата посока".

На няколко пъти Йорда-
нов се обърна провокатив-
но към водещия на сут-
решния блок Виктор
Николаев: "За чий интерес,
"колега"? Изпросихте си

ÈÒÍ: Êèðèë è Àñåí ñà äâîéêà
â ñúçäàâàíåòî íà íîâè
êîðóïöèîííè ñõåìè
Çà ÷èé èíòåðåñ ïîïðå÷èõà íà Áúëãàðèÿ äà
êóïóâà ðóñêè ãàç ïî ñõåìàòà íà èòàëèàíöèòå,
ãåðìàíöèòå è ãúðöèòå è ñå íàáóòàõìå ñ
ïîñðåäíèöè ñ 30% íàãîðå, ïîïèòà ðåòîðè÷íî
çàìåñòíèêúò íà Ñëàâè Òðèôîíîâ

го. За чий интерес той
попречи на България да
купува руски газ по схема-
та на италианците, герман-
ците и гърците и се набу-
тахме с посредници с 30%
нагоре?".

И попита - какво разби-
ра от енергетика Лена
Бориславова, че дава акъл
каква ще е цената на газа.

Ние можем да бъдем и
една прекрасна опозиция.
Нашата цел е да няма
лицемерие в българската

политика, подчерта Йорда-
нов.

Тошко Йорданов за
пореден път се подразни
на етикета "Троянски кон",
който лепят на партията
му "Има такъв народ". Ако
Кирил и Асен искат да си
играят на цитати от Троян-
ската война, искам само
да им напомня как завър-
шва Троянската война. И
как гърците всъщност
сриват Троя със земята и
тя изчезва от лицето на

Íà òîçè äåí
:

Събития
” 1865 г. - Доминиканс-

ката република става незави-
сима от Испания държава след
5-годишно въстание.
” 1896 г. - В един от при-

тоците на река Клондайк в Ка-
нада е открито злато, което
поставя начало на златна трес-
ка.
” 1936 г. - Закрити са

Летните олимпийски игри в
Берлин (Германия).
” 1947 г. - Лидерът на

опозиционния блок и БЗНС Ни-
кола Петков е осъден на смърт
чрез обесване.
” 1960 г. - Кипър придо-

бива независимост от Вели-
кобритания.
” 1979 г. - В София е

открита първата международ-
на детска асамблея "Знаме на
мира" (16 - 25 август), заедно
с това е открит комплексът
"Камбаните" в едноименната
местност край София.
” 1987 г. - Самолет "Мак-

донъл Дъглас" катастрофира
след излитане от летището в
Детройт, загиват 155 души, а
по чудо се спасява 4-годишно
момиче.

Родени
” 1888 г. - Томас Лорънс,

британски военен и разузна-
вач, участвал в Арабското въс-
тание, станал известен като
Лорънс Арабски
” 1902 г. - Павел Попов,

български агроном, академик
” 1913 г. - Менахем Бе-

гин, министър-председател на
Израел, Нобелов лауреат
” 1920 г. - Чарлз Буков-

ски, американски писател
” 1934 г. - Пиер Ришар,

френски актьор и режисьор
” 1938 г. - Йорданка Куз-

манова, българска актриса
” 1938 г. - Роко Граната,

белгийски певец, композитор
и акордеонист
” 1982 г. - Теодор Салпа-

ров, български волейболист
Починали
” 1705 г. - Якоб Бернули,

швейцарски математик
” 1965 г. - Константин

Кисимов, български актьор
” 1977 г. - Елвис Пресли,

американски певец и актьор
” 1987 г. - Андрей Миро-

нов, руски актьор
” 2003 г. - Иди Амин, уган-

дийски диктатор

земята. И тук идва другият
въпрос - коя го играе
Хубавата Елена, кой е
Парис и кой е излъганият
от любовта на живота си
Менелай", заяви той пред
"Нова телевизия".

Относно евентуални
бъдещи коалиции той
коментира: "Нека минат
изборите. Да видим дали
изобщо е може да се
състави правителство без
ИТН.

"Всички говорят срещу
нас, защото сме единстве-
ните, които показват
лицемерието", заяви Йор-
данов.

"ГЕРБ и "Продължаваме
промяната" играят един и
същи танц. Асен и Кирил
създадоха в това правител-
ство нов вид корупционни
схеми", посочи той.

По думите му, ако ИТН
не могат да се разберат с
бившите си коалиционни
партньори, "ние ще бъдем
една прекрасна опози-
ция".ççççç

È Áîðèñîâ îáÿâè: Ïåòêîâ è Âàñèëåâ
èçñìóêàõà ñòîòèöè ìèëèîíè

"Ние имаме ясна позиция - Асен Василев, Кирил Петков с
посредници от април досега изсмукаха от държавата стотици ми-
лиони при действащ договор с "Газпром".

Колегите от ДБ, които са честни хора, се подведоха и започна-
ха да правят протести, за да не се върне "Газпром". "Спонтанни"
протести и затова се провалиха.

А Асен Василев много хитро вчера се възползва, като каза:
"Какво лошо има в това "Газпром" да ни даде газ"...  Ако българите
са толкова наивни, и Господ няма да ги спаси."

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вчера в Кюстендил.

Ïîëèòîëîã: Íå ïðåçèäåíòúò å âèíîâåí
çà êðèçàòà â ïàðòèéíàòà ñèñòåìà

Излизането от политическата
криза е преди всичко дело на об-
ществото - на тези партии и по-
литици, които обществото изп-
раща във властта. Това каза в
студиото на "Денят започва" по
БНТ Александър Маринов - пред-
седател на Стратегическия съвет
към държавния глава и отскоро
съветник на служебния премиер
Гълъб Донев.

Според него президентът има
свои конституционни правомо-
щия, но няма как той да бъде
архитект на една бъдеща ситуа-
ция, която всички искаме да е

предвидима, спокойна и да се
работи ефективно.

"През последните седмици се
върти тезата, че на президента
му се е усладила властта да уп-
равлява чрез служебни прави-
телства. Но той изпълнява конс-
титуционните си правомощия.
Назначава служебни правителст-
ва не защото му е сладко, а за-
щото партиите не могат да из-
пълнят основната си функция, а
именно да излъчат стабилно и
ефективно управление", обясни
Маринов.

По думите му има криза в пар-

тийнополитическата система, но
не може президентът да бъде об-
виняван за това, нито служебно-
то правителство.

"Има срив на доверие в пар-
тиите, но за това не са виновни
нито президентът, нито служебният
кабинет.

Правителството се опитва по
всякакви начини да успокои обс-
тановката и да решава пробле-
мите на обществото, защото те
са фундаменталният източник на
нестабилност, а не лошото въз-
питание на политиците", посочи
още Александър Маринов.ççççç

Зеленски предупреждава, че ако бъде ударена Запорожката АЕЦ,
ще настъпи ядрена катастрофа.

И продължава да се цели в нея. С оръжия, изпратени от САЩ.
Руската ПВО засега успешно пази света от Зеленски.
Ако бъде взривен блок от АЕЦ, това е ядрен тероризъм.
Нормалната логика сочи, че терористът е Зеленски и е спонсо-

риран от САЩ.
Но те искат да обвинят за своите действия Русия.
Кой е казал, че обработеното западно обществено мнение мис-

Íîðìàëíàòà ëîãèêà ñî÷è, ÷å òåðîðèñòúò å Çåëåíñêè è å ñïîíñîðèðàí îò ÑÀÙ
ли логично. За манипулаторите в управлението на Запада мислене-
то пък съвсем е изключено като функция.

А ние всички се надявахме на разум през ХХI век.

Áîãîìèë ÁîíåâÁîãîìèë ÁîíåâÁîãîìèë ÁîíåâÁîãîìèë ÁîíåâÁîãîìèë Áîíåâ

ПриЗЕМЯване

От Фейсбук
* Авторът е експерт по национална сигурност, бивш гла-

вен секретар на МВР, министър на вътрешните работи, кан-
дидат за президент на Република България

 Александър Маринов
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Ðåêîðä îò 6 ìèëèàðäà åâðî â èçíîñà
íà àãðîñòîêè ïðåç 2021 ã.
Âîäåùèòå ãðóïè ïðîäóêòè â ñòðóêòóðàòà íà àãðàðíèÿ åêñïîðò è ïðåç
ìèíàëàòà ãîäèíà ñà æèòíèòå è ìàñëîäàéíèòå ðàñòåíèÿ, ñëåäâàíè îò
ìàçíèíèòå îò ðàñòèòåëåí èëè æèâîòèíñêè ïðîèçõîä

Кошмарът с ливадната пе-
перуда в Добруджа продъл-
жава. Неприятелят вече е
плъзнал не само по полета-
та с пролетни култури, бос-
тани, овощни и трайни на-
саждения, но и по домове,
градини, асми и лозя. От тре-
тото поколение на ливадна-
та пеперуда ще се появят ми-
лиони, дори милиарди гъсе-
ници, прогнозират земедел-
ски производители и допъл-
ват, че те ще нападнат всич-
ко зелено, включително го-
ри, пояси, ливади и плевел-
на растителност.

Масовият каламитет на
неприятеля ще даде отраже-
ние и през следващата сто-
панска година. "Ще теглим
последствията през 2023 г.
при пшениците и рапиците",
мрачната прогноза е на Ра-
достина Жекова, председа-
тел на Добруджанския съюз

Êîøìàð ñ ëèâàäíàòà ïåïåðóäà â Äîáðóäæà è äîãîäèíà

България отдавна не е
отчитала подобни рекорди
в износа на селскостопан-
ска продукция като през
2021 г., когато са експор-
тирани стоки за над 6
милиарда евро. Това
показват актуалните
данни на Министерството
на земеделието, качени
на страницата на ведомст-
вото. Оказва се, че втора-
та ковид година е била
изключително ефективна
за родното селско стопан-
ство - докато през 2020 г.
експортът е възлизал на 4
786 078 евро за периода
януари - декември 2021 г.
е нараснал с цели с
25,8%.

Втората добра новина
е, че се отчита ръст и на
положителното търговско
салдо. При по-слабо
увеличение на вноса (с
10,5%) традиционно поло-
жителното салдо за
България в аграрната
търговия нараства двук-
ратно на годишна база,
достигайки близо 1,6
млрд. евро. Сравнението
на износа с предишните
две години показва, че от
2018 г. до 2021 г. имаме

на зърнопроизводителите.
"Каквото и да си говорим,
изпусна се моментът, когато
трябваше да се реагира. Къс-
но е за биологично третира-
не, за био агенти, които да
се справят с пеперудата. Ни-
кой не си прави илюзии",
казва тя.

Моментът за ефективна
борба и третиране срещу
вредителя е бил още при ле-
тежа на второто поколение.
Реакцията на държавата оба-
че е закъсняла, категорична
е Жекова: "Държавните ин-
ституции неглижираха проб-
лема още при сигнализира-
нето му. На 15 юли са били
запознати със ситуацията,
имало е подадена справка.
Едва на 21 излезе заповед
и разрешение за пръскане.
Това са 6 дни чакане, а това
е много, когато говорим за
летеж на пеперуда".

Според зърнопроизводи-
телите вкарването на специ-
алистите от "Растителна за-
щита" в Агенцията по безо-
пасност на храните е голяма
грешка. "На практика те са
омаломощени, дори нямат
възможност чисто физичес-
ки да свършат това, което се
очаква от тях. Сега вече се
говори за чудеса, но няма как
да се случат. Ще дойдат но-

вите гъсеници, а те ядат всич-
ко", обобщава още Радости-
на Жекова. От браншовата
организация в Добрич посоч-
ват още, че за справяне с
проблема "ливадна пеперуда"
е необходима стратегия, а не
"решения от днес за утре на
парче".  "Цинизмът е, че до-
ри аз да напръскам, ако ко-
легите или общината не нап-
ръска пасищата, мерите, ли-
вадите, то всичко се обезмис-
ля. При растителната защи-
та е необходима стратегия на
държавно ниво какво тряб-
ва да се направи. Иначе то-
ва са пари на вятъра към и
без това скъпото производ-
ство при основните полски
култури. Неприятелят засяга
не само зърнопроизводство-
то, той засяга всички секто-
ри в родното земеделие", ка-
тегорична е още производи-
телката. ç

Íÿìà çàãóáà íà èíôîðìàöèÿ âúâ ÂåòÈÑ âúïðåêè êèáåðàòàêàòà
Десет дни, откакто хаке-

ри взеха на мушка сайта на
БАБХ и електронната сис-
тема ВетИС, те остават бло-
кирани. От Министерство-
то на електронното управ-
ление са успели да възста-
новят 85 вида електронни
услуги, предлагани от Аген-
цията по храните, съобща-
ва Националното радио.
Достъпът до тях обаче ста-
ва именно през това минис-
терство. Добрата новина е,

че до момента не се отчита
загуба на информация във
ВетИС. Работата по нейно-
то възстановяване продъл-
жава.

Кибератаката срещу сай-
та на Агенцията по храните
и електронната система за
идентификация на животни-
те беше осъществена на 6
август. Три дни по-късно те-
мата бе коментирана и от
служебния министър на зе-
меделието Явор Гечев. Пред

журналисти той увери, че
"административните услуги
са пуснати на 85%, ситуа-
цията там се овладява".

На 8 август от Агенцията
по храните пуснаха и офи-
циално прессъобщение, че
се "работи за възстановя-
ване на електронните услу-
ги" и че "киберинцидентът
не оказва влияние върху ра-
ботата на граничните конт-
ролно-пропускателни пунк-
тове в страната." ç

Как Европейският съюз
планира устойчивото намаля-
ване на употребата на пести-
циди до 2030 г. и как това ще
засегне земеделските стопа-
ни у нас - това разясни Люд-
мила Донкова, Дирекция "Про-
дукти за растителна защита,
торове и контрол" в БАБХ по
време на Дните на полето край
село Гешаново. В следващите
8 години Европа трябва да ре-
дуцира с 50 % употребата на
химични и опасни пестициди.
Всяка страна обаче ще има
свои собствени ангажименти
и "задачи", по които да рабо-
ти в тази посока, посочи още
експертът. "Регламент за ус-
тойчива употреба на пестици-
ди е предложение на ЕК, при-
ето на 22 юни тази година.
Тепърва по досието на този
Регламент ще се състоят дис-
кусии на ниво ЕС с всички дър-
жави членки", посочи експер-
тът. Людмила Донкова е член
на Работна група в ЕК и обяс-
ни, че когато Регламентът вле-
зе в сила, той ще има правно
обвързващ, т.е. задължителен
характер.  "Получихме писмо
от ЕК, в което се определя
ангажиментът за България - 35
% намаляване на употребата
на пестициди. Според Регла-
мента това е минималният
процент. Дано да остане, тъй
като страни като Испания,
Франция, Австрия имат задъл-
жение за 65 % и те протести-
рат за промяна на методоло-
гията", уточни Людмила Дон-
кова.

Дискусиите в момента са
какъв принос трябва да има
всяка една държава от ЕС към
общата цел от 50 % намале-
ние на употребата на химич-
ни и опасни продукти за рас-
тителна защита. Ангажиментът
се определя по методика на
ЕК, която се базира на прог-
реса при редукцията на пес-
тидиците и интензитета на
употребата им на хектар зе-
меделска земя. Отчетено е, че
страната ни има напредък в
тази посока, допълни Донко-
ва.  Според Регламента са заб-
ранени всички пестициди в
чувствителни зони като об-
ществени паркове, детски гра-
дини, спортни площадки, НА-
ТУРА 2000. Ще бъдат наложе-
ни нови правила за контрол
на вредителите.

Земеделските стопани ще
прилагат още по-строго т.нар.
интегрирано управление на
вредителите, според което
първо ще се прилагат всички
алтернативни методи за конт-
рол на вредителите, а хими-
ческите пестициди могат да бъ-
дат използвани като послед-
на мярка. ç
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почти двоен ръст - през
2018 г. данните сочат 3 243
746 млн. евро експорт, а
през 2019 г. - 4 793 068
евро.

Водещите групи про-
дукти в структурата на
аграрния експорт и през
миналата година са жит-
ните и маслодайните
растения, следвани от
мазнините от растителен
или животински произход,
остатъци от хранителната
промишленост и фуражи-
те. Продължава добрият
експорт на хранителни
продукти, приготвени на
базата на житни растения,
какаови продукти, безал-
кохолни напитки и др.
Основната ни търговия е
с държавите от ЕС, като
първенството се държи от
Гърция, Румъния, Испания,
Германия и др. държави.

Докладът с предвари-
телните данни за произ-
водството на зърнени
култури през миналата
година окончателно отчи-
та огромния ръст от близо
51% в производството на
пшеница - до рекордните
7,1 млн. тона. Значително
увеличение се наблюдава

и при производството на
рапица (+34%) и ечемик
(+25%), а по-умерено -
при това на царевица за
зърно и слънчоглед (съот-
ветно с около 14% и 16%).

Относителна стабилност
се отбелязва в производст-
вото на плодове и зеленчу-
ци, като през 2021 г. са
произведени 690,1 хил.
тона зеленчуци и 226,1 хил.
тона плодове, което е
съответно с 5,9% и 11,6%
повече в сравнение с

предходната година, посоч-
ват от агроведомството.

Докладът на министер-
ството за брутната доба-
вена стойност (БДС по
предварителни данни) на
аграрния отрасъл през
2021 г. възлиза на 4, 950
млрд. лева, формираща
4,3% от общата БДС за
икономиката на страната.
В реално изражение тя
бележи ръст от 6,1%
спрямо предходната 2020
година. ç
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Огромен ръст на разходите се
очаква в хазната за догодина, след
поетите ангажименти за по-големи
заплати, пенсии и антикризисни
мерки от 47-то народно събрание.
По груби сметки разходите ще
скочат с около 6-6.5 млрд. лв. В
същото време ръст на приходите в
този размер едва ли може да
очакваме след направените данъч-
ни намаления и отстъпки. Това
посочва в интервю пред БТА слу-
жебният министър на финансите
Росица Велкова. Тя предупреждава,
че трябва да се търси решение за
оптимизиране на разходите, за да
не се отиде към вдигане на данъци.
"Ако увеличим дълга или дефицита,
ще нарушим критериите на ЕК и
това неминуемо ще е пречка пред
приемането на еврото", казва още
Велкова.

Служебният министър на финан-
сите ще подготви базов проектобю-
джет за 2023 г., в който ще бъдат
заложени взетите вече решения от
47-то Народно събрание за данъч-
но-осигурителни промени, разходи
за пенсии, издръжка на бюджетните
структури и антикризисни мерки,
които ще действат и догодина.  Ще
се разработят различни сценарии и
алтернативи на предложенията, а
редовното правителство ще реши
кое да включи и как точно да си
реализира политиките си през
бюджета, казва Велкова.

Тя коментира и смяната на
шефовете на НАП и Агенция Митни-
ци. "Това са ключови администра-

Работодателите в Бълга-
рия изпитват най-големи
трудности при намирането
на готвачи, шивачи, прода-
вач-консултанти, машинни
оператори и програмисти.
Това е един от изводите на
първото за 2022 г. проучва-
не на Агенцията по заетост-
та на пазара на труда и пот-
ребностите на работодате-
лите. То обхваща компании
от всички 28 области в стра-
ната, които оперират в 10
основни икономически сек-
тора. Общо към момента па-
зарът на труда има нужда
от 239 339 служители и спе-
циалисти в различни профе-
сионални направления, ко-
ето е близо 10,5% от заета-
та работна сила към момен-
та.

Но същевременно пове-
че от 70% от българските ра-
ботодатели се затрудняват
при намирането на кадри.
Обаче се отбелязва увели-
чаване с 4.5% на фирмите,

Общият среден доход на чо-
век от домакинство през второ-
то тримесечие на тази година е
2207 лева, което е нарастване с
16.5% спрямо същия период на

Най-рано следващата
седмица ще бъдат воде-
ни разговори с "Газпром",
ако е необходимо. Това
заяви служебният минис-
тър на енергетиката Ро-
сен Христов при посеще-
нието си в комплекс "Ми-
ни Марица-изток". Той до-
бави, че да се набавят ко-
личества газ, които хора-
та да могат да си позво-
лят да купят, е приори-
тет. "Когато стане ясно
какви количества втечнен
газ ще ни бъдат доставе-
ни, ще решим какво ще
се договаря с "Газпром".
Ще вземем предвид и за-
вършването на интерко-
нектора. Не искам да
влизам в преговори, без
да знам от какво имам
нужда", обясни той. "Ве-
че поискахме удължава-
не на [срока на] оферта-
та за танкерите с втеч-
нен газ [договорените от
кабинета "Петков"], очак-
ваме отговор днес или ут-
ре. Работим по хипотеза
за отрицателен отговор,
а се надяваме на най-
добрия. Водим прегово-
ри с всички възможни
терминали, където можем
да го разтоварим. Все
още нямаме потвържде-
ние къде и как можем да
разтоварим. Ако се полу-
чи разсрочка, ще ни е по-
комфортно, ако не, пак
ще се справим", увери
Христов.

По думите му уговор-
ката с "Авакс" (фирмата-
изпълнител) е да се пред-
стави линеен график за
всички дейности, които
остават да се извършат
по интерконектора с Гър-
ция. "Крайният срок, в
който да пуснем количес-
тва по газопровода, е 1
октомври. Тогава най-къс-
но той ще е напълно фун-
кциониращ, с всички ли-
цензи. В момента в тръ-
бопровода има газ под
налягане, за да се про-
вери за теч и издръжли-
вост", подчерта министъ-
рът.

Що се отнася до "Ми-
ни Марица-изток" Росен
Христов смята, че реги-
онът трябва да се раз-
вива, а по Плана за въз-
становяване и развитие
може да бъдат нанесе-
ни промени, така че да
се облекчи икономичес-
кият натиск върху про-
мишлеността. "Борим се
за по-добри цени на ток,
на горива и на газ. Един-
ствено можем да се опи-
таме да понижим цени-
те. Бизнесът може да си
помогне с инвестиция в
енергоспестяване. Об-
щините трябва да са
инициатори на намаля-
ване на зависимостта от
газ чрез геотермално
отопление", каза минис-
търът. ç
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ции. Всяко правителство взема
решения за екипа, който да отгово-
ря за приходните администрации,
тъй като неизпълнение на приход-
ната част на бюджета, особено във
втората половина на годината, би
довело до невъзможност да се
изпълнят гласуваните от Народното
събрание разходи. А ние забеляз-
ваме нарастване на отклонението
от декларираните, но невнесени
приходи. В началото на годината
разликата между декларираните,
но невнесени приходи е 210 милио-
на лева, а в средата на годината -
600 милиона лева. Разликата
между декларирани и невнесени
приходи е и в частта за ДДС, има
и за осигурителните вноски", по-
сочва Велкова. Тя ще разчита на
новите директори на приходните
администрации да положат макси-
мални усилия да бъде повишена
събираемостта.

Относно призивите на някои
партии и на синдикатите за актуа-
лизация на сегашния бюджет, за да
се завишат разходите за заплати,
Велкова отговори, че това може да
се прави, само ако очакваме пре-
изпълнение на приходите. "При
условие че към момента не се
вижда такова преизпълнение, то за
актуализация трябва да вдигаме
дълга и дефицита, а не бихме
тръгнали да работим в тази посока.
Финансиране на допълнителни
разходи можем да търсим само в
тяхното преструктуриране. Затова
не е необходима актуализация,

защото ни се позволява от Закона
за публичните финанси.

Служебният финансов министър
обяви, че в края на август кабине-
тът ще подаде пред Еврокомисията
заявление за първото плащане по
плана за възстановяване в размер
на 2.6 млрд. лв. Според нея няма
риск парите да не бъдат получени,
а забавянето по проблемния проект
на МВР за системата за връзка
"Тетра", ще бъде наваксано.

Велкова не очаква решението на
ЕЦБ да увеличи лихвите, което не е
правено повече от 11 години, да
доведе до значителен спад на
инфлацията у нас, тъй като тя е
продиктувана от високите цени на
енергоносителите и на храните,
както и от нарушените системи на
доставки. Според нея нивата на
инфлацията ще бъдат все пак
овладяни, но до края на годината тя
ще продължи да бъде двуцифрено
число. ç

Íàä 70% îò ðàáîòîäàòåëèòå â Áúëãàðèÿ íå óñïÿâàò äà ñè îòêðèÿò íîâè ðàáîòíèöè

които имат намерение да на-
емат нов персонал в след-
ващите шест месеца. Тако-
ва желание са изразили 60
842 фирми, докато в същия
период на 2021 г. броят им
е бил с 2620 по-малко.

През следващите 12 ме-
сеца ще има нужда от 128
789 служители с квалифика-
ция, придобита в средното
образование. Най-търсени-
те професии в този период
ще са сервитьор-барман,
готвач, машинен оператор,
шивач, строител, заварчик,
електротехник, касиер, опе-
ративен счетоводител и др.
Бизнесът ще има нужда и
от 62 905 висшисти, което е
с 6300 (+11,1%) спрямо съ-

щия период на 2021 г. И та-
зи година лекар, медицинс-
ка сестра, учител и шофьор
остават сред най-търсените
от работодателите специа-
листи. Същевременно ще
има нужда и от 47 645 ра-
ботници без специалност, но
тук има намаляване на брой-
ката с 14,5% (8100 работни-
ци).

Докладът на Агенцията
посочва, че основната фор-
ма на заетост в този пери-
од ще бъде постоянен дого-
вор и пълен работен ден.
Въпреки наблюдавано на-
растване с 0,8% спрямо 2021
г. работодателите, които
имат намерение да предло-
жат работа от разстояние,
са малко - 1580 или 2,6% от
всички, които заявяват го-
товност да наемат нов пер-
сонал.

Нова вълна на ковид пан-
демията би била най-сери-
озният негативен фактор
при плановете за наемане

на работна ръка. При такъв
сценарий 19,4% от работо-
дателите, които са възнаме-
рявали да наемат хора, из-
цяло ще преустановят тър-
сенето. Нов локдаун би до-
вел да реална загуба на бли-
зо 23 500 работни места, а
най-засегнати ще се окажат
нискоквалифицираните ра-
ботници (там ще има отказ
от наемане на повече от 10
000 души).

Самоконтрол и дисципли-
на, както и умения за рабо-
та под напрежение, са две-
те най-търсени от работода-
телите качества, според из-
следването. Над 85% от
участниците в проучването
посочват именно умението
за самоконтрол и дисцип-
лина, а 2/3 от работодате-
лите посочват като важни и
други качества като гъвка-
вост и адаптивност, иници-
ативност, продуктивност, со-
циални умения и креатив-
ност. ç
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миналата година. Средният раз-
ход е 1962 лв. и се увеличава
със 17.8%, показват данните на
Националният статистически ин-
ститут. В структурата на доходи-
те най-голям е делът на работна
заплата (54.1 на сто), следван
от доходите от пенсии (34.4 на
сто) и от самостоятелна заетост
(4.3 на сто).

Впечатляващо е намалението
на относителният дял на дохода
от работна заплата с 4.4% спря-

мо година по-рано. Доходите от
самостоятелна заетост намаля-
ват с 0.7%, а делът на доходите
от пенсии нараства с 5.5 про-
центни пункта. Причината за то-
ва е, че доходите средно на чо-
век от домакинство се променят
с различни темпове. Доходът от
работна заплата нараства от
1108 на 1193 лв. (само 7.7%),
доходът от самостоятелна заетост
се увеличава от 94 на 96 лв. (с
1.7%, докато доходите от пенсии

се увеличават от 547 на 760 лв.
(с 39.1 на сто). Доходите от со-
циални обезщетения и помощи
нарастват от 45 на 48 лв. (уве-
личение с 5.2%).

В структурата на общия раз-
ход с най-голям относителен дял
са разходите за храна и безал-
кохолни напитки (31.2%), след-
вани от разходите за жилище
(17.3%), данъци и социални оси-
гуровки (12.8% и транспорт и съ-
общения (12.3%). ç
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КООП новини

АВГУСТ 2022

от Европа и света

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

28-ИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА КООПЕРАЦИИТЕ
ОТБЕЛЯЗАН В ООН

По повод 100-тния Международен
кооперативен ден и 10-ата годишнина
от 2012 - Международна година на
кооперациите на ООН, на 7 юли в

централата на ООН се проведе Политически форум на високо
ниво за устойчиво развитие (HLPF) в хибриден формат,
организиран от Департамента за икономически и социални въпроси
към ООН (UN DESA), Комитета за насърчаване и развитие на
кооперациите (COPAC) и Постоянната мисия на Монголия към ООН.
Събитието предостави възможност държавите членки на ООН да
споделят добри практики и националните си планове за подпомагане
на кооперациите в изпълнение на Целите за устойчиво развитие.
На събитието бяха отчетени постигнатите резултати по доброволния
национален преглед, които прави оценка на напредъка на държавите
членки на ООН по всяка една от 17-те Цели за устойчиво развитие
в три измерения - икономическо, социално и екологично.

КЛЮЧОВИ ИЗКАЗВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ФОРУМА
"…Днес повече от всякога е важно да приобщим към

кооперативната идея все повече хора, защото кооперациите и
в добри, и в трудни ситуации са устойчив бизнес в полза на
обществото…"

Даниела Бас, директор
"Приобщаващо социално развитие", ООН

"…Кооперациите са ключов партньор на правителствата в
Националните планове за възстановяване"

Генерален директор
"Социална икономика и социална отговорност",

Министерство на труда и социалната икономика, Испания

"…Призовавам всички правителства да включат
кооперациите в своите Доброволни национални прегледи за
изпълнение на Целите за устойчивото развитие на ООН като
признаят значимия им принос…"

Бруно Ройланд - генерален директор, МКА

"Работната група на МКА, включваща представители на
13 страни членки на "Г20", представлява гласа на кооперациите
в дискусиите на Срещата на върха на "Г20", защото кооперациите
могат да бъдат истински лидер за излизане от кризи като
сегашната…"

Хауърд Бродски -
председател на работната група на МКА "Г20"

"…Подчертавам необходимостта от по-актуална
статистическа база данни за кооперациите, за да се предостави
видимост на значимостта им в социалната и солидарна
икономика…"

Симел Есим, началник, отдел
"Развитие на кооперациите",

Международна организация на труда

MKA - регион Америки
КООП Аржентина
Потребителна кооперация Coop Obrera -

Аржентина стартира рекламна кампания за
популяризиране на кооперативните ценности под
надслов "Заедно можем да изградим по-добър
свят". В рамките на кампанията в магазините от
търговска верига КООП всеки направил покупки
над 50 евро получава безплатно екоторба по

избор в различни цветове с шестте кооперативни ценности -
взаимопомощ, отговорност, демокрация, равенство, справедливост,
солидарност. Целта на този екологичен проект е да популяризира
сред членовете и потре-
бителите по-устойчиво и
отговорно потребление
чрез прилагане на прин-
ципа на 3R (Reduce, Reuse,
Recycle) с превод на
български  "Намали,
Използвай повторно,
Рециклирай".

МКА - регион Азия и Пасифик
КООП Япония

Потребителна кооперация Co-op deli - Япония въведе в над 20
магазина от търговска верига КООП кошници за пазаруване,
направени частично от повторно използвана пластмаса от  събрани
капачки за PET бутилки. Вложените суровини от рециклирани
капачки намаляват останалите пластмасови материали с 30% в
сравнение със стандартните кошници за пазаруване.

От 2012 г. в търговските обекти от веригата КООП в страната
са разкрити пунктове за събиране
на капачки от PET бутилки. Част от
капачките се използват като
суровини за този проект, а прихо-
дите от останалите предадени
капачки на рециклираща компания
се използват за други социални
проекти в Япония.

Потребителните кооперации в Европа
и устойчивото потребление

В рамките на Генералната асамблея на
ЕВРО КООП в Севиля, Испания, се състоя
семинар "Устойчиви хранителни системи" с
участието на представители на кооперативни
организации - членове на ЕВРО КООП от
Испания, Южна Корея, Финландия и Швеция.

Ще ви запознаем с няколко интересни
КООП кампании, споделени по време на
семинара:

�"Вкусни образователни КООП биоградини" - КООП обра-
зователен кът в двора на детската градина или училището, където
децата, възпитателите и родителите заедно отглеждат плодове,
зеленчуци и билки;
�Кампания "Супергерой" за 50% намаление на предлаганите

в магазини КООП плодове и зеленчуци с несъвършен търговски
вид според стандартите на Европейския съюз;
�Кампания "По 5 на ден" за консумиране на пет порции

пресни, консервирани, изсушени или печени плодове и зеленчуци;
�Кампания "Живей здравословно, храни се умно" за

повишаване осведомеността за ползата от здравословния начин
на живот, спортуването и физическата активност и консумацията
на здравословни продукти.

Награда "Бизнес и обучение" за кооперация
в Исландия

Потребителна коопе-
рация Samkaup - Исландия
с 25% пазарен дял и 1400
заети, лидер в търговията
на дребно в страната,
получи наградата в кате-
горията "Бизнес и обу-
чение". Наградата се при-
съжда ежегодно на компа-
нии, които инвестират в

обучение и повишаване квалификацията на заетите. В мотивите
на журито се посочва: "Потребителна кооперация Samkaup е желано
работно място с целенасочено развитие на служителите".

Гунат Сигурпсон, главен изпълнителен директор на
потребителната кооперация, споделя "…Обучението е основен
елемент от политиката, включващо разработване на годишен план
на служителите с вътрешни и външни обучителни сесии. Нашата
цел като работодател е да осигурим благоприятна среда за
качествено обучение и да предоставим възможност за
професионално и кариерно развитие на заетите.

"Популяризиране на кооперативния бизнес модел
сред младите хора"

Професионална гимназия по селско
стопанство "Никола Пушкаров"  гр.
Попово е едно от трите пилотни училища
от България по проект "Популяризиране
на кооперативния модел сред младите
хора", който се реализира от Централен
кооперативен съюз и кооперативното
дружество "КООП хоризонт" ЕООД, с
активното участие на кооперативни
организации и учебни заведения от цялата страна.

Като част от дей-
ностите, предмет на
Договора за сътруд-
ничество между  Цен-
тралния кооперативен
съюз и Професионал-
ната гимназия по
селско стопанство
"Никола Пушкаров",

ученици със специалност "Сътрудник в малък и среден бизнес" от
Гимназията проведоха производствена практика в ЦКС, запознаха
се с историята на кооперативното движение в Националния
кооперативен музей и посетиха кооперативните предприятия СБР
"Здраве" ЕАД гр. Банкя, "Булминвекс-ГБ" кв. "Горна баня" и търговски
обекти от веригата КООП на "КООП Маркет" ЕООД, сред които
кооперативната работилница за ръчно изработен шоколад и
шоколадови изделия "ШОКО КООП" и Мобилните магазини КООП.

През първия етап на проекта са включени ученици със
специалност "Сътрудник в малък и среден бизнес" от гимназията,
като идеята е да се учреди ученическа кооперация и през следващите
години да се включат и ученици от другите специалности.

След успешното приключване проектът може да бъде адаптиран
за съвместно сътрудничество и с други неправителствени
организации за кариерно развитие, обучение и заетост. Крайната
цел е да бъде разработена цялостна иновативна програма, която
предоставя на младите хора необходимите компетенции и опит за
кооперативно предприемачество чрез създаване на собствени
кооперации или заетост в кооперации от системата на ЦКС.

 Главна дирекция "Международна дейност", ЦКС

                        СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

ЗАСИЛВАНЕ НА КООПЕРАТИВНАТА

ИДЕНТИЧНОСТ

Чешко председателство на Съвета на Европейския съюз

На 1 юли 2022 г. Чехия пое ротационното
председателство на Съвета на ЕС за период от
шест месеца. Мотото на чешкото предсе-
дателство отразява неговите приоритети:

"Европа - наша обща цел: нови идеи, нов облик, нова сила".
"Кооперативна Европа" подкрепя намерението на Чешкото

председателство да работи за изпълнението на Плана за действие
за социална икономика, което ще осигури по-широко признание
за кооперациите и малките и средни предприятия.

Председателството е решено да ускори и прилагането на плана
REPowerEU за диверсификация на енергийните източници и
стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници.
Амбициозната програма цели преодоляване на най-належащите
проблеми.

"Кооперативна Европа" ще продължи да работи за социално-
политическо и икономическо възстановяване на европейските
кооперации и техния просперитет.

Ефективната комуникация - ключова за кооперациите

На 24 юни "Кооперативна
Европа", съвместно с Конфедерация
на кооперациите (Confcooperative),
Италия беше домакин на хибри-
ден семинар на тема "Значимостта
на комуникацията за коопера-
циите в поддържане ангажи-
раността на членовете", с учас-
тието на 15 журналисти от Ордена

на италианските журналисти в Лигурия. На семинара бяха
разгледани предизвикателствата пред комуникацията относно
популяризиране на кооперациите.

Събитието бе организирано в рамките на Програма за
професионално образование и обучение "Еразъм+". Приветствие
към участниците отправи Леонардо Пофери - Президент на
Конфедерацията на кооперациите (Confcooperative), Италия, в което
сподели "…Комуникацията често е подценяван стълб в работата на
бизнес организациите. С тези семинари се стремим да покажем
какво правим в тази област. Желанието ни е да представим на
участниците най-добрите практики, в резултат на ефективната
комуникационна дейност на кооперациите."

Тълкуване на кооперативните принципи

7-и Кооперативен принцип: Грижа за общността

7-ият кооперативен принцип гласи:
"Кооперациите работят за устойчивото
развитие на своите общности, чрез
политика, одобрена от членовете на
кооперациите." Принципът е формиран на
основата на ценностите, засягащи
социалната отговорност и грижата за
другите. Увереността е, че членовете на
кооперацията могат да посрещнат както

своите потребности, така и потребностите на обществото по по-
добър начин, отколкото всеки сам за себе си. Концепцията за
"устойчиво развитие" се обсъжда за първи път на Срещата на
върха на ООН за Земята през 1992 г., която дефинира "устойчивото
развитие" като развитие, което чрез икономически, екологични и
социални ползи ще допринася за подобряване стандарта на живот
на настоящите и бъдещите поколения, за мирно съвместно
съществуване, социално сближаване, социална справедливост и
прогрес, и ще го прави по начин, по който се опазва околната
среда.

Кооперативните лидери търсят одобрение от членовете на
Общите събрания за политика, която има положително въздействие
върху устойчивото развитие. Членовете са тези, които имат
демократичното право да контролират и изискват по-голям
ангажимент за икономическо, социално и екологично развитие
от кооперацията, в която членуват.

EВРОПЕЙСКА  АСОЦИАЦИЯ НА  ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

КООП НОВИНА ОТ БЪЛГАРИЯ
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Лошият вкус от фешън
фотосесията, която спи-
сание Vogue и "фотограф-
ката на звездите" Ани
Лейбовиц направиха на
семейство Зеленски на
терен в Киев, още не бе
преминал напълно, кога-
то поредната холивудска
знаменитост кацна в
украинската столица за
поредните "събитийни
снимки". Актрисата Дже-
сика Частейн се щракна
със Зеленски и с деца в
болница, на които пода-
ри плюшени играчки.
Корпоративните медии и
повтарящите едни и същи
пет изречения мегафони
на "настоящото нещо",
автоматично активираха
публичната превъзбуда
от актуалната ПР каска-
да.

Ала много разумни
човеци извън този балон
споделиха своето усеща-
не за прекаленост. За
пошлост, показност и
поза. За паразитизъм,
пропит от прогресизъм.
Или обратното. Киев се
превръща в нещо като
"Дисниленд" за звезди, в
модно сафари за знаме-
нитости. Един странен
увеселителен парк, в
който холивудските елити
отиват да се снимат за
социалните мрежи. Кой
актьор не е ходил на
екзотична ваканция във
Фиджи с частен самолет
или при бедни африканци
да им раздаде някакви
готини нещица? Но лична
среща с "героя на деня"?
По време на война? Ето
това отличава елитните
звезди от обикновените
известни.

Да отидеш в Киев, е
последната мода за
политически ангажи-
раните селебритита.

Вулгарно ВИП риали-
ти, в което наградата е
драстично повишен
социален кредит. Не е
ясно как Джесика Час-
тейн, Шон Пен или Ани
Лейбовиц помагат на
украинската кауза. Една-
та медийна опорна точка
е, че така те поддържат
темата за инвазията в
общественото съзнание и
вдигат духа на нападна-
тата държава. Другата е,
че повишеното внимание
ще помогне за събиране-
то на още повече средст-
ва за Украйна. И двете
рухват при малко по-
критичен поглед на
ситуацията.

Модната фотосесия за
повърхностно фешън
издание е последното

Êèåâ ñå ïðåâðúùà â íåùî êàòî „Äèñíèëåíä“ çà çâåçäè, â ìîäíî ñàôàðè çà
çíàìåíèòîñòè. Åäèí ñòðàíåí óâåñåëèòåëåí ïàðê, â êîéòî õîëèâóäñêèòå
åëèòè îòèâàò äà ñå ñíèìàò çà ñîöèàëíèòå ìðåæè

нещо, което ще убеди
нормалните хора. Точно
обратното. Кадрите на
редящата осветление
сред развалини Ани
Лейбовиц оставиха впе-
чатление за Киев като
някаква сюрреалистична
гримьорна и декор за
прожекция на медийно
синтезирана реалност.
Страшните истории за
наемни руски убийци,
които търсят Зеленски
катастрофират в осъзна-
ването, че всеки втори
участник на миналого-
дишните награди "Оскар"
може свободно и спокой-
но да се разхожда в
Киев и да позира с
украинския президент.

Джесика Частейн
също не е особено под-
ходящ символ на соли-
дарността с национални
каузи.

Това е привилегирова-
ната и разглезена
звезда,

която малко преди сре-
щата със Зеленски "позд-
рави" родината си САЩ
за Деня на независи-
мостта със среден пръст.
Буквално. Конгресът вече
гласува десетки милиар-
ди долари помощ за
източноевропейската
страна, докато американ-
ските данъкоплатци
страдат от историческа
инфлация и брутална

ескалация на престъп-
ността. Милионерката с
частна охрана Джесика
Частейн, която нагло им
показва среден пръст, не
е човекът, който ще
убеди средния америка-
нец, че трябва да се
пратят още пари за
негова сметка.

Преди време Частейн
се снима и с малка
фигурка на Камала Ха-
рис, с която нейните
деца си играели. Извед-
нъж цялото нещо започ-
ва да изглежда като
предизборна кампания
за Демократическата
партия. Или като някакъв
римейк на онзи сатири-
чен филм по сценарий на
Дейвид Мамет "Да разла-
ем кучетата".

Явлението е интерес-
но, макар и от медицинс-
ка гледна точка.

Безродни знаменитос-
ти, които в САЩ

отричат границите и
работят за унищожението
на самата концепция за
национална държава,
изведнъж пътуват до друг
континент, за да подкре-
пят застрашените нацио-
нални граници на източ-
ноевропейска страна, за
която едва ли са чували.
Какви са шансовете
Джесика Частейн, Бен
Стилър и Ани Лейбовиц
да намерят Украйна на

картата преди инвазия-
та? Че и сега, ако трябва
да сме честни.

За Холивуд национа-
лизмът е най-страшното
и токсично нещо... в
САЩ. И в Западна Евро-
па. Но е най-прекрасната
ценност в Украйна. Но
Холивуд си е Холивуд и
не може много да издър-
жи да не преобразява
всяко нещо, върху което
паразитира. Във фотосе-
сията на съпругата на
Зеленски тя беше "пазе-
на" от жени във военна
униформа. На следваща-
та фотосесия вероятно
ще бъдат и етнически
разнообразни жени. А на
по-следващата - етничес-
ки разнообрази, неби-
нарни трансджендър-
флуидни създания. Зна-
мето на Украйна посте-
пенно ще започне да
съжителства с покрилия
целия Западен свят ЛГБТ
флаг. Ще измислят и
някаква демонстрация на
Black Lives Matter в Киев.
Пълен пакет прогрес.

Темата за узаконяване
на еднополовите бра-
кове вече съвсем
сериозно е на дневен
ред в Украйна.

Разбира се, че това е
най-важното за една
страна във война. Ами да,

в един момент ще стане
неудобно за наредилите
се на опашка за Киев
западни знаменитости да
посещават столица, в
която няма поне 17 тран-
сджендър клиники и
минимум месец, посветен
на ЛГБТ манифестации.
Тук е моментът да си
припомним, че преди да
открият Украйна като
свой резерват за рекла-
ма, холивудските звезди
бяха обсебени от друга
мода - да отглеждат
синовете си като дъщери
и обратното. Купени от
Африка и Азия момченца
с рокли и момиченца на
хормони за спиране на
пубертета - това буквално
бяха основните заглавия
за живота на модерните
знаменитости преди
войната. Сега сменящите
пола на децата си мулти-
милионери прегърнаха
националната кауза на
държава, за която не
бяха чували. Но за която
вече знаят, че като оти-
дат там да се снимат с
един техен бивш колега
от шоубизнеса, станал
президент, ще получат
тонове безплатна медий-
на промоция и може би
някоя престижна роля в
сериал на "Нетфликс".

Владислав
АПОСТОЛОВ

От рубриката "Културни войни"
от предаването "Политически

НЕкоректно" по БНР

Володимир Зеленски с Джесика Частейн
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Моделът е един и същ:
целта е всичко да се проме-
ни така, че нищо да не се
променя.

На 9 юли хиляди в Шри
Ланка щурмуваха президен-
тския дворец и изгониха бив-
шия президент Готабая Ра-
джапакса, принуждавайки го
да избяга в Сингапур.

В началото на май бра-
тът на Готабая Махинда, съ-
що бивш президент, подаде
оставка от поста си на ми-
нистър-председател и избяга
със семейството си във во-
енноморската база на Шри
Ланка в Тринкомали. Изг-
леждаше, че суровият гняв на
обществото към семейство
Раджапакса вече не може да
бъде овладян. Но близо ме-
сец по-късно този гняв за-
тихна и вече не оказва съ-
ществено влияние.

Поемането на президент-
ския пост от Ранил Викре-
месингхе разкрива много
както за слабостта на про-
тестното движение в тази
страна от 22 милиона души,
така и за силата на управ-
ляващата класа в Шри Лан-
ка, твърдо подкрепяна от Ва-
шингтон и глобалния капи-
тал.

Президентът на Шри Лан-
ка обикновено се избира чрез
преки избори. Но тъй като
Раджапакса напусна поста по
средата на мандата си, Вик-
ремесингхе беше гласуван от
законодателите, а не от об-
ществеността. Това прави не-
говия мандат неясен. (Вик-
ремесингхе дойде на власт
чрез Народния фронт на
Шри Ланка, ръководен  от
Раджапакса, който използва
114 парламентаристи в пар-
ламент от 225 души. По то-
зи начин властта на семейс-
тво Раджапакса остава непо-
кътната.)

Хората в Шри Ланка се
разбунтуваха, защото иконо-
мическата ситуация на ост-
рова стана непоносима. През
март правителството трябва-
ше да отмени училищните из-

Øðè Ëàíêà è Áàíãëàäåø - êàêâî ñå
êðèå çàä ïðîòåñòèòå?
Дестабилизацията на двете страни може да доведе до напрежение в региона

На стр. 9

Масови безредици заляха Шри Ланка по-рано тази година

пити поради липса на хар-
тия. Цените скочиха, като

оризът, основен
продукт, се повиши
рязко

от 80 шриланкски рупии
(LKR) до 500 LKR в резултат
на производствени затрудне-
ния поради недостиг на елек-
тричество, гориво и торове.
В по-голямата част от стра-
ната (с изключение на зо-
ните за свободна търговия)
имаше прекъсвания на тока…

Шри Ланка печели своя-
та независимост от Великоб-
ритания през 1948 г., но та-
зи независимост е формал-
на. Управляваща класа е из-
правена пред непрекъснати
кризи, дефинирани от ико-
номическата зависимост от
износа на селскостопански
продукти, главно на каучук,
чай и в по-малка степен,
трикотаж.

Тези кризи - особено през
1953 и 1971 - свалят прави-
телствата. През 1977 г. ели-
тите либерализират икономи-
ката, като ограничават цено-
вия контрол и хранителните
субсидии и позволяват на
чуждестранните банки и ин-
веститори да работят почти
без регулации.

Те създават Голямата ико-
номическа комисия на Ко-
ломбо през 1978 г., за да по-
емат икономическото управ-
ление на страната извън де-
мократичния контрол. Резул-
татът е познатият - нараст-
ващият национален дълг,
който се колебае, но никога
не навлиза в безопасна зо-
на. Ниският темп на растеж,
заедно с навика да се еми-
тират държавни облигации
за изплащане на стари зае-
ми, подкопава всяка възмож-
ност за икономическа стаби-
лизация. През декември 2020
г. S&P Global Ratings пони-
жи дългосрочния суверенен
кредитен рейтинг на Шри
Ланка от B-/B до CCC+/C,
най-ниската степен преди D,
или статус "в неизпълне-
ние".

Управляващата класа на
Шри Ланка не успя или мо-
же би не желаеше да намали
зависимостта си от чуждест-
ранните купувачи на нейни-
те продукти с ниска стойност,
както и от чуждестранните
кредитори, които субсидират
нейния дълг. Нещо повече -
през последните няколко де-
сетилетия - особено след бун-
тът в Коломбо от 1983 г., тя
увеличи военните разходи,
използвайки военна сила, за
да извърши клането на та-
милското малцинство.[1]

За 2022 г. от общия бю-
джет са отделени значител-
ните 12,3 % за военните.
Числеността на военния пер-
сонал спрямо населението в
страната е 1,46 % -

един войник на все-
ки шестима цивилни

в северните и източните
провинции на острова, къ-
дето пребивава значителна
тамилска общност. Огром-
ната тежест върху публич-
ните разходи и социалния
живот позволяват милита-
ризацията на обществото.

Виновниците за огромния
национален дълг са много,
но по-голямата част от от-
говорността със сигурност
трябва да бъде на управля-
ващата класа и Международ-
ния валутен фонд.

От 1965 г. Шри Ланка е
търсила помощ от МВФ 16
пъти. През март 2022 г., из-
пълнителният съвет на
МВФ предложи на Шри
Ланка да повиши данъка
върху доходите, да продаде
публични предприятия и да
намали енергийните субси-
дии.

Три месеца по-късно, след
като произтичащите от това
икономически конвулсии съз-
дадоха сериозната полити-
ческа криза, посещението на
представители на МВФ в Ко-
ломбо завърши с призиви за
повече "реформи", разбира
се, чрез…. приватизация.

Посланикът на САЩ
Джули Чанг се срещна как-
то с президента Викремесин-
гхе, така и с премиера Ди-
неш Гунавардена, за да под-
помогне "преговорите с
МВФ". Нямаше дори полъх
на безпокойство от извън-
редното положение и поли-
тическите репресии.

Върхушката в Шри Лан-
ка и МВФ прехвърлят ви-
ната за дълговата криза на
страната върху Китай.

Но официалните данни
показват, че само 10 процен-
та от външния дълг на Шри
Ланка се дължи на китайс-
ки субекти, докато 47 про-
цента се държат от западни
банки и инвестиционни ком-

пании като BlackRock, JP
Morgan Chase и Prudential
(САЩ), както и Ashmore
Group и HSBC (Великобри-
тания) и UBS (Швейцария).

Именно тук започваме да
виждаме истината зад таки-
ва графики, които се крият
зад неясни заглавия като
"частен сектор", "други мно-
гостранни институции" или
"пазарни заеми". Това са
предимно британски и аме-
рикански банки и инвести-
ционни фирми, които отпус-
кат заеми при прекомерни
лихви. Но имената на тези
институции дори не се спо-
менават или са удобно скри-
ти зад общи етикети, които
МВФ и USAID (Агенцията
за международно развитие)
използват, непрекъснато
настоявайки, че предогова-
рянето на дълга на Шри
Ланка с Китай е от ключово
значение.

Самата пропаганда "ки-
тайска дипломация на дъл-
говия капан" не издържа на
проверка. Вижте изследване-
то на Дебора Браутигам и
Мег Ритмиър, публикувано
в The Atlantic.

Всъщност има причина
да се смята, че зад част от
хаоса в Шри Ланка стои "из-
дънката на ЦРУ" -  NED
(Националният фонд за де-
мокрация на САЩ).  При-
помням, че на 10 - 16 юли
бе договорена едноседмична
визита на правителствена
делегация на Шри Ланка в
Москва, на която трябваше
да се проведат ключови раз-
говори относно помощта на
Русия за преодоляване на
кризата.

Иначе "новият" президент
Викремесингхе е нетърпелив
да подпише споразумение
със САЩ за изграждане на
военна база и да присъеди-
ни Шри Ланка към Вашин-
гтонската корпорация
Mil lennium Chal lenge
Corporation (MCC) с грант

от 480 милиона долара.
Проблемът е, че все по-

голяма част от народа на
Шри Ланка разбира кой
"дърпа конците", че не тряб-
ва да бъде въвличан в еска-
лиращия конфликт между
САЩ и Китай, както и че
старите етнически рани
трябва да бъдат излекувани.
Протестите едва ли ще бъ-
дат преустановени, дори и в
момента да са затихнали.

В Бангладеш също избух-
наха сблъсъци между студен-
ти и извънпарламентарна-
та опозиция. Темпът на рас-
теж на БВП на тази страна
е един от най-високите в ре-
гиона на Южна Азия от
много години (416 милиар-
да долара). Но нивото на
крайната бедност е над 25%,
а общият брой на бедните в
страната е стабилно над 80%
от общия брой жители.

Официалната инфлация
за последните пет години е
от порядъка на 4 - 6%. Но
тази година е над 7% - за-
ради поскъпването на гори-
вата. Правителството тази
събота повиши цената на
бензина, дизела и керосина
с 50%, което вдигна и цена-
та на храните, а тези на
градския транспорт вече са
се увеличили с 30% и ще се
повишават още. Рязко ско-
чиха и цените на вноса, ко-
ето принуждава Бангладеш
да търси кредити и заеми по
света, вкл. в МВФ. Минис-
терството на финансите ве-
че се опита да поиска заем
от МВФ за 4,5 млрд и от
СБ в размер на 2 млрд. до-
лара.

През годината валутните
резерви на страната са на-
малели с 15,7% до 39,67
млрд. от 45,89 млрд. долара.
Ограничен е вносът на го-
рива, вкл. LNG. Заради лип-
са на гориво дизеловите цен-
трали са затворени.

Вихра ПАВЛОВА*

*Вихра Павлова е асис-
тент, д-р по философия в Ин-
ститута за изследване на об-
ществата и знанието (ИИ-
ОЗ) на БАН. Занимава се с
геополитика и геополитичес-
ко прогнозиране.
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В страната има
периодични прекъс-
вания на тока.

МВФ заяви, че е готов да
подкрепи искането на трета
страна в Южна Азия да по-
търси подкрепа от фонда ед-
ва след Пакистан и Шри Лан-
ка. На този фон опозицион-
ната партия, която е проб-
ританска, призова хората на
протест, чието разгонване
предизвика безредиците. Бан-
гладеш е държава в Югоиз-
точна Азия, разположена
между Индия и Мианмар.
Населението е 164 милиона
души. Формата на управле-
ние е парламентарна репуб-
лика. Върховният законода-
телен орган е еднокамарен
парламент от 350 места, в
който 301 места в момента
се контролират от управля-
ващата партия.

Избухналата политическа
криза е конфронтацията меж-
ду две политически партии -
доминиращата лявоцентрис-
тка "Лига Авами" и дясно-
центристката опозиционна
"Националистическа партия
на Бангладеш". Тази поли-
тическа конфронтация про-
дължава поне от 1978 г., ка-
то двете партии сменят мес-
тата си.

Работата е там, че и две-
те имат връзки с Великобри-
тания, където се възпитават
бъдещите лидери и откъдето
идва финансирането на кон-
фронтацията между двата
блока.

Управляващата Лига Ава-
ми, според декларираните от
не принципи е типичен пред-
ставител на "демократични-
те сили", които се борят за
върховенството на закона,
равенството на гражданите и
т. н. Опозиционната нацио-
налистическа партия се зас-
тъпва за демокрация, осно-
вана на бангладешкия наци-
онализъм, религия и (уж)
икономическа и социална
справедливост, но в същото
време защитава "свободната"
пазарна икономика.

Основната сила на наци-
оналистите през цялата ис-
тория са били младежките
организации - водещи учас-
тници в протестите и сблъ-
съците с полицията.

В понеделник, 8 август, се
формира "Ганатантра Ман-
ча" - съюз от 7 партии, чия-
то основна цел е антиправи-
телствена дейност и съставя-
не на временно правителст-
во. Идейно обаче този съюз
не се различава от Нацио-
налистическата партия.

В геополитически план
дестабилизирането на ситу-
ацията в Бангладеш може да
доведе до негативни после-
дици за съседните страни.

На прицел е Мианмар, ко-
ято е включена в проекта
"Един пояс, един път", и съ-
ответно Китай. А по-далеч-
ната цел е Русия. Мианмар
е втората страна след Иран
в региона на Индийския оке-
ан, която изрази недвусмис-
лена подкрепа за Русия. На
3 август Сергей Лавров по-
сети Найпидо и се срещна с
председателя на Държавния

административен съвет и ми-
нистър-председател на вре-
менното правителство на
Мианмар Мин Аунг Хлаинг.
Както писа индийският дип-
ломат М. Бхадракумар, "Го-
лямата игра в региона на
Индийския океан тепърва за-
почва. Посещението на Лав-
ров в Мианмар сигнализи-
ра, че Москва ще отблъсне
опитите на САЩ да създа-
дат блокове, за да домини-
рат в АТР. Достъпът до прис-
танищата в Мианмар може
да промени играта за руско-
то присъствие."

Едва ли случайно в поне-
делник правителството на
Бангладеш призова Съеди-
нените щати да подкрепят
международно съдебно дело
за преследването на рохин-
гите в Мианмар -  етничес-
ко малцинство, което няма
граждански статут в страна-
та и бива подтискано пора-
ди историческата си връзка
с Великобритания и религи-
озната принадлежност към
исляма. Целта е чрез него-
вото завръщане в Мианмар
да се осигури подкрепа за
бунтовниците (срещу воен-
ния режим).

В допълнение към въздей-
ствието върху Китай, деста-
билизацията може да окаже
натиск и върху съседна Ин-
дия, тъй като потокът от оръ-
жия и контрабанда ще уве-
личи влиянието на наркома-
фиите от Златния триъгъл-
ник. Индия твърдо подкрепи
Русия и отхвърли натиска на
Вашингтон и Лондон, дори
и на Япония да се присъе-
дини към антируския курс.

Чрез дестабилизацията
САЩ и Великобритания
разчитат, че ще могат да

закупят на безценица
газовите находища

в Бенгалския залив след ид-
ването на власт на Нацио-
налистическата партия, коя-
то по-рано  разреши част от
териториалните спорове с
Индия за крайбрежната зо-
на; че ще предотвратят "за-
играването" на шриланкий-
ското правителство (каквото
и да е то) с Русия, че ще шан-
тажират Китай и осуетят рус-
ко-мианмарските отноше-
ния…

Но най-интересното е, че
натискът на Вашингтон и
Лондон по света засилва "ом-
разата към Великобритания",
включително в самата нея.
Показателна за това е ини-
циативата на Риши Сунак
(бившият британски финан-
сов министър, който се съ-
ревновава с Лиз Тръс за мяс-
тото на Борис Джонсън) да
разшири определението за
екстремизъм, за да включи в
него онези с "изключителна
омраза към Великобритания"
като част от програмата
Prevent - за превенция на ра-
дикализацията, институцио-
нализирана през 2015 г. със
Закона за борба с тероризма
(Counter Terrorism and Security
Act).

Както посочва Сита Ба-
лани (съавтор на книгата
"Empire's Endgame: Racism
and the British State, 2021),
"разбира се, подлагането на
всеки, който говори лошо за

Великобритания на програ-
ма за "дерадикализация" е
напълно неработещо. Соци-
алните медии са залети с хо-
ра, изразяващи гнева си сре-
щу "дъждовния фашистки ос-
тров". Някои от тях дори пуб-
ликуват в The New York Times.
По-голямата игра тук е да се
подхранват културните вой-
ни с всички необходими сред-
ства."

Нали расизмът е вечният
спасител на капитализма.

Така че не се чудете и гне-
вете на цензурата, налагана
в България от една група хо-
ра, често наричана "секта".
Каквото в метрополията - та-
кова и в колониите…

1. В Шри Ланка власто-
вите позиции традиционно се
заемат от членовете на син-
халската общност, формира-
ща мнозинството (74% от
15-милионно население според
преброяването от 1981 г.).
Тамилите са най-голямото
малцинство в страната (ок.
2,5 милиона, или 18%) и по
време на колониалния пери-
од  са заемали високи пози-
ции в бизнеса и администра-
цията. След независимостта
през 1948 г. под синхалско уп-
равление те губят правомо-
щията си. Това създава нап-
режение и оправдава репре-
сиите, които правителство-
то използва, за да потушава
социално-икономически бун-
тове, маскирайки ги като
"етнически".  То обаче не пре-
чи Шри Ланка да е "образец
на демокрация на третия
свят", възхвалявана и подкре-
пяна от колониалните сили.

Лайза ДУСЕТ,

Би Би Си

След като кацнете на меж-
дународното летище в Кабул,
първото нещо, което ще забе-
лежите, са жените, облечени
в кафяви шалове и черни на-
метала, които подпечатват
паспортите на пристигащите.

Летището, което преди ед-
на година беше сцена на па-
никьосани хора, отчаяно
опитващи се да избягат, се-
га е много по-спокойно и
чисто. Редици от бели тали-
бански знамена се развяват
от летния вятър.

Какво се крие отвъд тази
врата към страната, която бе
преобърната с главата надо-
лу от бързото превземане от
талибаните?

"Искат от мен да дам ра-
ботата си на брат ми", пише
една жена в платформа за
съобщения. "Ние сме заслу-
жили позициите си с опита
и образованието си... ако
приемем това, значи сме
предали себе си", заявява
друга.

Сядам с няколко бивши
висши държавни служители от
финансовото министерство,
които споделят своите мисли.
Те са част от група от над 60
жени, много от които от Ди-
рекцията по приходите в Аф-
ганистан, които се обедини-

Åäíà ãîäèíà óïðàâëåíèå íà òàëèáàíèòå
Ние не се нуждаем от помощ от Запада. Защо Западът
винаги се намесва?, пита местен ръководител

ха, след като им беше нареде-
но да си отидат у дома през
август миналата година.

Казват, че тогава тали-
бански служители им каза-
ли: Изпратете автобиографи-
ите на вашите роднини мъ-
же, които могат да кандидат-
стват за вашите работни мес-
та. "Това е моята работа",
настоява една от тях, която,
както всички жени в тази
група, с тревога моли само-
личността й да бъде скрита.
"Борих се с толкова много
трудности повече от 17 годи-
ни, за да получа тази работа
и да завърша магистърската
си степен. Сега отново съм
на нулата". Чрез телефонно
обаждане от чужбина към
дискусията се присъединява
Амина Ахмади, бивш гене-
рален директор на дирекция-
та. Тя е успяла да напусне
страната, но и това не е из-
ход. "Губим идентичността
си", оплаква се тя. "Единст-
веното място, където можем
да я запазим, е в собствена-
та ни страна". Девизът на
групата им - "Жените лиде-
ри на Афганистан" - им да-
ва сила, а това, което искат
е просто работата си. Те са
жените, които извоюваха но-
ви пространства за образо-
вание и възможности за ра-
бота по време на двете десе-
тилетия на международно

присъствие, които приключи-
ха с управлението на тали-
баните.

Представители на талиба-
ните твърдят, че жените все
още работят. Тези, които го
правят, са предимно меди-
цински персонал, педагози и
служители по сигурността,
включително на летището -
пространства, където жените
са често срещани.

Талибаните настояват, че
жените, които някога са зае-
мали около една четвърт от
работните места в правител-
ството, все още получават
заплата, макар и по-малка.

Сцената изглежда идилич-
на. Снопове златна пшени-
ца блестят под лятното слънце
в отдалечените централни
планини на Афганистан. Чу-
ва се кроткото мучене на кра-
вите.

Осемнадесетгодишният
Нур Мохамед и 25-годишни-
ят Ахмад размахват сърпо-
вете си, за да разчистят ос-
таналата част от зърното.
"Тази година има много по-
малко пшеница заради суша-
та", отбелязва Нур, а потта
и мръсотията покриват мла-
дото му лице. "Но това е
единствената работа, която
мога да намеря".

В далечината зад нас се
простира ожънато поле. Два-
мата мъже в разцвета на си-

лите си са работили 10 дни
за еквивалента на 2 долара
(1,65 паунда) на ден.

"Учех електроинженерст-
во, но трябваше да прекъс-
на, за да издържам семейст-
вото си", обяснява той с
огорчение. Историята на Ах-
мад е също толкова болезне-
на. "Продадох мотора си, за
да отида в Иран, но не мо-
жах да си намеря работа",
обяснява той. Сезонната ра-
бота в съседен Иран някога
е била решение за хората в
една от най-бедните провин-
ции на Афганистан. "Ние
приветстваме нашите тали-
бански братя", казва Нур.
"Но се нуждаем от правител-
ство, което да ни даде въз-
можности".

По-рано същия ден седях-
ме около лъскава борова ма-
са, на която заседаваше мес-
тната управа на Гор, съста-
вена от мъже с тюрбани, на-
чело с талибанския губерна-
тор Ахмад Шах Дин Дост.
Бивш заместник-губернатор
в сянка по време на война-

та, той споделя всичките си
неволи.

"Всички тези проблеми ме
натъжават", казва той, изб-
роявайки бедността, лошите
пътища, липсата на достъп
до болници и училищата, ко-
ито не работят правилно.
Краят на войната означава,
че повече агенции за помощ
вече работят тук, включител-
но в райони, които преди то-
ва са били извън граници-
те.

Но войната не е приклю-
чила за губернатора Дин
Дост. Той казва, че е бил зат-
ворен и измъчван от амери-
канските сили. "Не ни при-
чинявайте повече болка", за-
явява той. "Ние не се нуж-
даем от помощ от Запада. За-
що Западът винаги се намес-
ва?" - пита той. "Ние не пи-
таме как се отнасяте с ваши-
те жени или мъже".

От БГНЕС
(Със съкращения)

(Заглавието и подзаглавието
са на ЗЕМЯ)

От стр. 8

Една година след завземането на Кабул, талибаните все още не са
получили международно признание



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß10 16.08.2022 :
Íàêðàòêî

Иран отрича връзки
с нападателя на
Салман Рушди
Говорителят на иранското
външно министерство Насър
Канаани "категорично" отрече в
понеделник, че Техеран има
каквито и да било връзки с
нападателя на писателя Салман
Рушди.
"Категорично отхвърляме
обвинението", каза Канаани по
време на пресконференция,
добавяйки, че "никой няма право
да обвинява" Иран. Освен това
Канаани твърди, че "за тази
атака само Салман Рушди и
неговите поддръжници заслужа-
ват да бъдат обвинявани и дори
осъждани". Преди това официал-
ни представители на Съединени-
те щати обвиниха Техеран в
подбуждане "от поколения" към
насилие срещу Рушди, заявявай-
ки, че иранските държавни
медии "наскоро злорадстваха за
опита за убийството му".
Населението на света
стана 8 милиарда души
Населението на Земята достигна
8 милиарда души, съобщи
порталът Countrymeters. Днес на
планетата има 8 009 034 011
души, от които мъжете са
4,040,999,694, или 50,5%, а
жените са 3 968 034 317, или
49,5%.
Най-населената страна продължа-
ва да е Китай 1,456,049,258
жители, пред Индия -
1,418,972,027. 36% от населени-
ето на Земята живее в тези две
страни. Следващите страни по
население са - САЩ, Индонезия,
Пакистан, Нигерия, Бразилия,
Бангладеш, Русия и Мексико. В
Азия живеят 60 на сто от хората,
в Европа - под 10%. Българите
днес са 6 845 907, или 0.912%
от европейците.
Загина най-добрият
украински пилот
Убит е най-добрият украински
боен пилот, награден от Зеленс-
ки преди дни с орден за
храброст, съобщиха местни
медии. Антон Листопад е загинал
в битка, но не се посочва къде,
съобщава изданието Kyiv
Independent, цитирано от
Дарик.бг. Той е бил обявен за
най-добър украински пилот през
2019 г., а миналата година
ръководи полета на авиационно
звено над централния киевски
площад "Крешчатик" в рамките
на честването на 30-годишнина-
та на Украйна.

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.
25/2003 г., изм. и доп.)

"ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД
гр. София, район "Искър", ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 3

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за "Разширява-
не дейността на дружеството, на съществуваща площадка за извършване на
дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на
неопасни отпадъци ( хартия, пластмаса, стъкло, текстил), с дейност по съх-
ранение на отпадъци с код 15 01 10* в гр. Враца, област Враца, община Враца,
бул. "Мито Орозов" № 32, ПИ с идентификатор № 12259.1021.62, с площ 1904
кв.м.
За контакти: Александър Иванов, адрес: гр. София, район "Искър", НПЗ Искър -

север, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 3, тел. 02/ 973 22 11.
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Враца, ул. "Екзарх
Йосиф" № 81, e-mail: riosv_vr@m-real.net

Обява
Университетска Първа МБАЛ - София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД обявява конкурс за отдаване

под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост - кабинет № 24 за
извършване на медицинска дейност, за общо практикуващ лекар.

Подробна информация за местонахождението, минималната наемна цена и др., на адрес
бул. "Патриарх Евтимий" № 37, Административен блок, стая № 6 или на тел. 02/8059263 -
Димитрина Сярова и на сайта на Столична община.

Ръководителят  на
"Спейс Екс" и "Тесла" Илон
Мъск смята, че всички хо-
ра на планетата трябва да
бъдат чипирани със специ-
ален чип в главата. Това
свое мнение той изразява
в статия за китайското спи-
сание "Чайна Сайбърс-
пейс". В текста той, наред
с други неща, разказа за-
що хората трябва да бъдат
чипирани, използвайки не-
говия стартъп "Неуралинк".

Преводът на статията е
публикуван от Ян Лиу, ко-
респондент на китайската
държавна агенция "Син-
хуа", в неговия блог, съоб-
щи БГНЕС.

"Неуралинк" се фокуси-
ра върху разработването

Над 40 държави призо-
ваха Русия да изтегли вой-
ските си от територията на
Запорожката атомна елек-
троцентрала и да я преда-
де на Украйна. Това се каз-
ва в изявление, публикува-
но от мисията на ЕС към
организациите на ООН във
Виена.

"Разполагането на рус-
ки войски и оръжия в атом-
ната електроцентрала е
неприемливо", се казва в
документа, подписан от
представители на 42 дър-
жави, сред които всички
държави - членки на ЕС,
както и САЩ, Великобри-
тания, Австралия, Нова Зе-
ландия, Норвегия, Япония
и други. Според тях дейст-
вията на Русия нарушават
принципите за безопас-
ност, които всички члено-
ве на Международната
агенция за атомна енергия
(МААЕ) са длъжни да спаз-
ват.

42 äúðæàâè ïîèñêàõà Ðóñèÿ äà íàïóñíå Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ

Запорожката АЕЦ е най-голямата в Европа и осигурява 20% от
електроенергията на Украйна

В изявлението се казва,
че Русия трябва да предаде
контрола върху атомната
електроцентрала на Киев и
едва тогава експертите на
агенцията ще могат да инс-
пектират централата. Подпи-
салите също така изразиха
пълната си подкрепа за уси-
лията на генералния дирек-
тор на МААЕ Рафаел Гроси
да гарантира безопасност-

та на съоръжението.
През последните дни ук-

раинските сили са нанесли
няколко удара по територи-
ята на АЕЦ "Запорожие",
твърдят от Москва. В пове-
чето случаи атаките са от-
блъснати от системите за
противовъздушна отбрана,
но са регистрирани снаря-
ди, които са попаднали в
инфраструктурата и в зона-

та за съхранение на ядре-
ни отпадъци. От своя стра-
на Украйна твърди, че ата-
ките са дело на Москва и
са метод за "ядрено изнуд-
ване". ç

Ìúñê: Âñè÷êè õîðà òðÿáâà äà áúäàò ÷èïèðàíè
на технологии за сливане
между компютърните тех-
нологии и човешкия мозък
чрез мозъчни чипове с
размер на монета, подоб-
ни на преносими устройс-
тва като смартфони", пи-
ше милиардерът. И уточня-
ва, че чиповете на "Неу-
ралинк" трябва да бъдат
имплантирани в мозъчна-
та кора на потребителя.

Според Мъск чипът ще
помогне на хората с ув-
реждания - възстановява
двигателната функция на
крайниците при хора с
гръбначни травми и нару-
шения на нервната систе-
ма, а също така ще позво-
ли на парализирани хора
да използват мозъка си за

работа с компютри и смар-
тфони.

Мъск заключава, че тех-
нологиите на неговите ком-
пании "Тесла", "Спейс Екс"
и "Неуралинк" заедно мо-
гат "да помогнат за пости-
гането на по-добро бъде-
ще за човечеството".

През април миналата
година Илон Мъск се пох-
вали с най-голямото пос-
тижение на компанията му
"Неуралинк" до този мо-
мент - успешен опит с май-
муна с имплантиран в мо-
зъка чип, която може да
играе известна игра само
със силата на мисълта си.
Очаква се следващото кли-
нично изпитание на чипо-
вете да е върху хора. ç

Петчленна делегация,
оглавявана от сенатор Ед
Марки, пристигна на
двудневно посещение в
Тайван, в разгара на
кризата между САЩ  и
Китай. Петчленната деле-
гация, оглавявана от
сенатор Ед Марки, е
втората високопоставена
група пратеници на Ва-
шингтон, след като в
началото на август в
Тайпе дойде делегация
начело с председателя на
Камарата на представите-
лите Нанси Пелоси. Сред
конгресмените има един
сенатор и четирима
членове на Камарата на
представителите. Амери-
канската делегация се
състои от представители

Íîâ àìåðèêàíñêè ïîëèòè÷åñêè
äåñàíò â Òàéâàí
Â Ïåêèí áåñíè îò íîâàòà âèçèòà,
çàïî÷âàò ïîðåäíè âîåííè ó÷åíèÿ

както на Републиканската,
така и на Демократичес-
ката партия.

Нейното посещение на
острова, който правителс-
твото в Пекин смята за
отцепила се китайска
провинция, също предиз-
вика неколкодневни
военни маневри на Китай
в Тайванския проток, в
рамките на които бяха
изстреляни балистични
ракети.

Групата членове на
Конгреса под ръководст-
вото на Марки бе приета
от президента на Тайван
Цай Ингвен. Това посеще-
ние на американски
представители е на по-
ниско равнище, което
личи от факта, че срещата

на Цай с американските
политици не се отразява
от нейните профили в
социалните мрежи, каква-
то е практиката при
височайши визити на
чужденци, отбелязва
Ройтерс.

Пекин винаги е казвал,
че не изключва вероят-
ността да завземе със
сила Тайван, а правителст-
вото в Тайпе заявява, че
комунистически Китай
никога не е управлявал
Тайван и няма основания
да претендира за неговата
територия.

Командването на
източния фланг на Народ-

ноосвободителната армия
на Китай, заяви, че е
организирало многофунк-
ционални съвместни
патрули за бойна готов-
ност и бойни тренировки
в морето и въздушното
пространство около
Тайван в понеделник.

Ученията са описани
като "твърдо възпиращо
средство срещу продъл-
жаване на политическите
трикове на Съединените
щати и Тайван и подкопа-
ване на мира и стабил-
ността в Тайванския
пролив", се добавя в
изявлението на китайски-
те военни. ç

Американските сенатори при пристигането си
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Турция укрепва пози-
циите си на пазара на
оръжия и енергия. Само
през последните две де-
сетилетия страната ни се
превърна от вносител на
оръжия в основен раз-
работчик и доставчик на
оръжия на световния па-
зар. Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
заяви това при открива-
нето на няколко обекта
в северната провинция
Чорум в събота, преда-
де БГНЕС.

Той заяви, че зависи-
мостта на Турция от вно-
са в отбранителния сек-
тор е спаднала до най-
ниското си ниво през

Åðäîãàí:
Òóðöèÿ óêðåïâà
ïîçèöèèòå ñè âúâ
âúîðúæàâàíåòî è
åíåðãåòèêàòà

Президентът Ердоган на строителната площадка на АЕЦ "Акую"
Снимка www.aa.com.tr

Големи пожари бушуват в Испания и Франция, породени от небивала-
та суша в Европа

Над 1300 души бяха ева-
куирани в Испания заради
поредния горски пожар - в
провинция Сарагоса. Над
1000 бяха изведени от опас-
на зона в района на Али-
канте, където също бушу-
ват пламъци. Стотици по-
жарникари  се борят с ог-
нища и в други региони,
предаде БНР.

Хора от 8 населени мес-
та бяха принудени да на-
пуснат домовете си зара-
ди близостта на огъня в
провинция Сарагоса. 50 ки-
лометра е периметърът на
пожара, който пламна в съ-
бота в Аньон де Монкайо и

Ïðîäúëæàâàò ãîðñêèòå ïîæàðè â Èñïàíèÿ

нвестиционната
компания на саудит-
ския принц Ал Уалид
бин Талал Kingdom Ñàóäèòñêè ïðèíö èíâåñòèðà

â „Ãàçïðîì“ è „Ëóêîéë“
Íà „Óîëñòðèéò“ ïàê òúðãóâàò ñ ðóñêè äúëãîâè êíèæà

има три активни огнища.
Едното е в близост до при-
роден парк Монкайо, ако
стигне до това пространс-
тво ще придобие катастро-
фални мащаби, предупре-
ди Хавиер Ламбан - регио-
налният премиер на об-
ластта Арагон.

Същевременно Ламбан
призова населението да за-
пази спокойствие и да се
довери на професионалис-
тите. Около триста пожар-
никари се борят срещу сти-
хията, обхванала около 8
хиляди хектара. На помощ
пристигнаха и огнеборци от
други испански региони.

Работата им е силно зат-
руднена и от неблагопри-
ятните метеорологични ус-
ловия.

Силният сух вятър и ви-
соките температури услож-
няват потушаването и на
пожара в провинция Али-
канте. 3500 хектара вече са
изпепелени от огъня там.
250 пожарникари участват
в гасенето, а също 140 ду-
ши от военния контингент
за извънредни ситуации.
Около 3400 хектара са в
пламъци в северната об-
ласт Галисия, където про-
дължава борбата с шест
горски пожара. ç

Според данни на ТАСС, цитирани от БГНЕС,
броят на новите случаи на коронавирус в све-
та през миналата седмица е бил 5,5 милиона,
което е с 600 000 по-малко в сравнение с пред-
ходния период.

Около 15 000 души са починали за седем
дни от ковида. Това е равнището, на което смър-
тните случаи се задържат от края на юли.

Значително е намаляла заболеваемостта в
страните от Европа, където през миналия ме-
сец тя е била най-висока в света. В Германия
например числото на новозаразените е нама-
ляло три пъти; ако в средата на юли там са
били идентифицирани около 150 000 заразени
на ден, сега те са по-малко от 50 000. В Италия
и Франция те са съответно пет и седем пъти
по-ниски - до 20 000 случая на ден.

Освен това в страните от Латинска Америка
темпът на разпространение на инфекцията съ-
що рязко е намалял.

От края на миналия месец досега в Австра-
лия честотата на заболяванията също е нама-
ляла наполовина. В момента там всеки ден се
разболяват малко над 20 000 души. ç

Çàáîëåâàåìîñòòà îò COVID-19
â ñâåòà íàìàëÿâà

последните 20 години.
"Усилията ни не се ог-

раничават само до отб-
ранителния сектор. В
енергийния сектор се
предприемат важни
стъпки. Докато европей-
ците са сериозно обез-
покоени от настъпваща-
та зима, Турция предп-
риема стратегически
стъпки, за да гарантира

енергийната си сигур-
ност", заяви турският ли-
дер.

Той обърна внимание
на проучвателните и сон-
дажните дейности в тур-
ските води в Черно и
Средиземно море. "Вяр-
вам, че сондажният ко-
раб "Абдулхамид Хан",
който в момента извър-
шва проучвателни рабо-

ти в Средиземно море,
ще ни зарадва не по-мал-
ко от новината за откри-
ването на газово нахо-
дище със запаси от 540
милиарда кубични метра
в Черно море", каза пре-
зидентът на Турция.

Благодарение на га-
за от местни находища
Турция ще стане още по-
силна, увери Ердоган. ç

Принц Ал Уалид бин Талал е смятан за един от най-богатите хора в кралството

И
Holding инвестира повече
от 500 млн. долара през
пролетта на 2022 г., съоб-
щи компанията в Туитър,
цитирана от сайта "Нефто-
газ.ру".

През февруари
Kingdom Holding инвести-
ра 1,37 млрд. саудитски
риала (приблизително 365
млн. щатски долара) в
американски депозитарни
разписки на "Газпром" и
около 196 млн. щатски
долара (приблизително 52
млн. щатски долара) в
глобални депозитарни
разписки на "Роснефт".

Освен това е инвести-
рала около 410 млн. риала
(109 млн. долара) в амери-
кански депозитарни
разписки на "Лукойл"
между февруари и март
2022 г.

Саудитският принц не е
избрал най-подходящия
момент за инвестиране в
руски нефт и газ, но
инвестицията все пак
може да се окаже пече-
ливша в дългосрочен
план.  Припомняме, че на
30 юни 2022 г. акционери-
те на "Газпром" решиха на
годишното събрание
задочно да не изплащат
дивиденти за 2021 г.,
коментира руският сайт,

цитиран от "Гласове"
Междувременно някол-

ко големи банки на "Уолст-
рийт" започнаха да пред-
лагат улесняване на
сделките с руски дълг
през последните дни,
според банкови докумен-
ти, с които Ройтерс се
запозна, давайки още
един шанс на инвестито-
рите да се разпоредят с
активи, смятани на Запад
за токсични, съобщи
Ройтерс.

Голяма част от амери-
канските и европейските
банки се оттеглиха от
пазара през юни, след
като Министерството на
финансите забрани на
инвеститорите да купуват
каквито и да било руски
ценни книжа като част от
икономическите санкции,
които наложи, за да
накаже Москва за нахлу-
ването в Украйна.

След последващите

насоки от Министерството
на финансите на САЩ
през юли, които позволи-
ха на американските
притежатели да намалят

позициите си, най-големи-
те фирми от "Уолстрийт"
предпазливо се върнаха
на пазара за руски дър-
жавни и корпоративни

облигации според имейли,
клиентски бележки и
други съобщения от шест
банки, с които Ройтерс
разполага. ç
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Ãðèãîð Äèìèòðîâ ñðåùó Äåíèñ
Øàïîâàëîâ ñëåä ïîëóíîù

ай-добрият българ-
ски тенисист
Григор Димитров
започва участието
си в Синсинати в
ранните часове на

Шаповалов от своя
страна започна годината
на висока обороти, като
изведе родината си Канада
до победа в ATP Cup. След
това 23-годишният играч
достигна до четвъртфинали-
те на Откритото първенст-
во на Австралия, като
победи Александър Зверев

в два сета. Впоследствие
той почти нокаутира и
бъдещия шампион Рафаел
Надал, принуждавайки го
да играе епични пет сета в
австралийската жега - 6:3,
6:4, 4:6, 3:6, 6:3. След мача
канадецът изрази недовол-
ството си от някои реше-
ния на съдията на стола и

директно го обвини в
корупция и толериране на
съперника му, след като в
края на четвъртия сет,
точно когато Шаповалов
беше набрал инерция,
Рафа ползва медицинска
пауза, а веднага след това
и пауза за тоалетна, с
което предизвика голямо

Í
вторник, стана ясно след
обявяването на програмата
за първия ден на турнира
от сериите "Мастърс".
Жребият отреди 31-годиш-
ният хасковлия да срещне
на старта световния №21
Денис Шаповалов. Двамата
ще закрият програмата на
корт Grand Stand, като се
очаква сблъсъкът помежду
им да започне около 2:00
часа. Двубоят ще бъде
излъчван пряко в ефира на
MAX Sport 1.

И двамата играчи, които
са бивши членове на Топ
10, имат проблеми с фор-
мата си тази година.
Димитров успя да запише
едва 20 победи в 34-те си
мача през сезона до
момента. Той започна 2022
г., като достигна до полуфи-
налите на турнира Summer
Set 1 в Мелбърн, но загуби
от Максим Креси с 5:7,
6:7(9) в тежка битка. След
това бившият номер 3 в
света игра полуфинал и на
"Мастърс"-а в Монте Карло,
където бе спрян от Алехан-
дро Давидович Фокина с
6:4, 6:7(2), 6:3. Освен това
българинът стигна до
четвъртфиналите в Делрей
Бийч и на "Мастърс"-а
Индиън Уелс.

забавяне. Оттам нататък
нещата не вървят по план
за канадеца. Той достигна
до полуфиналите в Дубай и
до четвъртфиналите на
Qatar Open и Italian Open,
но като изключим това
Шаповалов не е минавал
втория кръг на нито един
друг турнир и записа
многобройни загуби в
първия кръг.

Това ще бъде трети мач
между Григор и канадеца,
като българинът спечели и
двете си срещи на твърди
кортове срещу Шаповалов
до момента, докато кана-
децът има успех в единст-
вения им мач на клей.
През 2016 г. първата ни
ракета победи с 6:4, 6:3
във втория кръг на "Мас-
търс"-а в Монреал, а
четири години по-късно
спечели с 6:3, 7:6(3) на
старта в Ротердам. Шапо-
валов успя да прекъсне
негативната си серия
срещу българина през
есента на 2020 година,
побеждавайки го с 6:2, 3:6,
6:2 на четвъртфинала в
Рим.ç

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä íÿìà íàìåðåíèå
äà ïðåêðàòÿâà äîãîâîðà íà Ðîíàëäî

отбора Давид де Хеа, който нап-
рави две груби грешки в начало-
то, довели до първите два гола
на "черешките".

Роналдо продължава да се на-
дява, че ще напусне Юнайтед и
ще премине в отбор, който иг-
рае в Шампионската лига. Аген-
тът му Жорже Мендеш обаче та-
ка и не успява да му намери та-
къв, като почти всички клубове,
на които го е предложил, са от-
казали да привлекат Кристиано.
Официалната позиция на Юнай-
тед пък до момента бе, че порту-
галецът не се продава, още по-
вече че Ерик тен Хаг е силно ог-
раничен в избора си на офан-
зивни футболисти.

След появата на слуха за
прекратяването на договора на
CR7 от "Скай спортс" са се свър-
зали с говорителя на Манчестър
Юнайтед, който е заявил, че ня-
ма никаква промяна в позиция-
та на клуба, с което на практика
опровергава въпросната спеку-
лация.

Евертън е отхвърлил оферта в
размер на 40 милиона паунда от
Челси за Антъни Гордън. Младеж-
кият национал на Англия може да
играе по целия десен фланг, а в
последните два мача на "караме-
лите" дори стартираше на върха
на атаката, тъй като Франк Лам-
пард в момента няма никакъв из-
бор за тази позиция, след като
клубът продаде Ричарлисон, а До-
миник Калвърт-Люин е с конту-
зия.

Според информациите диску-
сиите между двата клуба ще про-
дължат и през тази седмица. Въз-
можно е да се стигне и до вари-
ант, в който, освен пари, Челси
ще преотстъпи и играчи под наем
на Евертън. Твърди се, че Франк
Лампард има интерес към Арман-
до Броя, Миши Батшучй и Конър
Галахър. Освен това Евертън иска
минимум 50 милиона за 21-го-
дишния Гордън.

Новият собственик на Челси
Тод Боели има намерение клубът
да привлича повече такива перс-

Åâåðòúí îòõâúðëè 40-ìèëèîííà
îôåðòà îò ×åëñè

пективни играчи, на които да се
залага в бъдеще, така че това е
част от тази стратегия на амери-
канеца. Освен това Тухел има на-
мерение да използва Гордън и ка-
то алтернатива на Рийс Джеймс,ç

Манчестър Юнайтед няма на-
мерение да прекратява договора
на Кристиано Роналдо, каквито
спекулации се появиха вчера в
английските медии. Според слу-
ха в клуба са много разтрево-
жени от поведението на порту-
галеца, което удря по морала на
целия отбор, и поради тази при-

чини обмисляли хода с разтрог-
ването на контракта му, ако той
не промени отношението си. По
време на злощастния мач с Брен-
тфорд Роналдо неколкократно де-
монстрираше разочарованието
си от играта на своите съотбор-
ници, като дори открито жести-
кулираше по адрес на стража на

Àíòúíè Èâàíîâ è Ïåòúð Ìèöèí ïðîäúëæàâàò íà 200 ì áúòåðôëàé
Двама българи се класираха

за полуфиналите на 200 метра бъ-
терфлай на европейското първен-
ство по плуване в Рим.

На 200 метра бътерфлай Ан-
тъни Иванов постигна 1:58,87 ми-
нути, завърши шести в серията и
е с общо 12-о време. 17-годиш-
ният Петър Мицин пък с 1:59,40
минути зае последното място в
полуфиналите, които ще се про-

ведат по-късно днес.
"Не съм доволен от времето,

но за сутрешно плуване, дадох
максимума си. Надявам се сле-
добед да бъда с 2-3 секунди по-
бърз. Гледах сега да си пестя си-
лите. Много се радвам, че и Пепи
Мицин се класира за полуфина-
лите", заяви Иванов пред БНТ3
след плуването си. Той се стреми
към трети пореден европейски фи-

нал в дисциплината.
Габриела Георгиева не успя да

се класира за полуфиналите на
100 метра гръб в Рим. Българка-
та завърши трета в своята серия
с 1:02.87 минути и се нареди на
29-то място в общото класиране.
Това беше и последната дисцип-
лина за Георгиева в Рим. Тя стиг-
на до полуфинал в коронната си
дисциплина 200 метра гръб.ç
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Áúëãàðèÿ ãîñòóâà íà Ëàòâèÿ â ðåøèòåëåí

äâóáîé çà Åâðîáàñêåò 2021
Íèêîëàé Ìèõàéëîâ ñå èçâèíè
íà ôåíîâåòå íà "Ëåâñêè"

Вратарят и капитан на
"Левски" Николай Михай-
лов се извини на "сините"
фенове за грешките, които
допусна в мача - реванш
от турнира Лига на конфе-
ренцията, довели до
загуба с 1:2, а впоследст-
вие и до отпадането след
дузпи от малтийския
"Хамрун Спартанс". 34-
годишният син на прези-
дента на БФС Борислав
Михайлов говори пред
сайта "ДСпорт".

"Болката, разочарова-
нието и шокът най-вече са
много големи след четвър-
тък вечер. Наистина още
не мога да определя
какво се случи в целия
ход на мача. Ако трябва
да върна лентата назад,
малшансът беше с нас
още от първата минута, до

последната изпълнена
дузпа. Аз мисля, че с
оглед първите три мача,
изиграни в Европа - двата
срещу ПАОК и гостуване-
то в Малта, показахме, че
може да играем добър
футбол, но точно в този
ден нещата не се получа-
ваха така, както ние
искахме и в атакуващ, и в

Съдийска
грешка е една
от причините
за втория гол,
смята вратарят

Виктория Томова продължава изкачването си в световната ранг-
листа. След като през миналата седмица най-добрата българска
тенисистка направи дебют в Топ 100 под №99, днес тя се придвижи
с още три места напред и вече е 96-а с актив от 654 точки.

Втората ни ракета Изабелла Шиникова падна с една позиция, до
№224 с 298 точки.

Рекордно класиране в своята кариера записа 22-годишната Гергана
Топалова. Пловдивчанката, която направи серия от девет поредни побе-
ди на сингъл през последните две седмици, скочи с цели 114 места в
класацията на WTA и вече е 397-а с актив от 135 точки. Преди седмица
Топалова спечели първата си титла от турнир на ITF за жени с награден
фонд 25 000 долара, след като триумфира в Агадир (Мароко), а вчера
игра финал в Пярну (Естония), който загуби с 5:7, 2:6 от Вероника

Òîìîâà ñ òðè ìåñòà íàãîðå â ðàíãëèñòàòà,
Òîïàëîâà ñ îãðîìåí ñêîê è ðåêîðäíî êëàñèðàíå

дефанзивен план. Най-
голямото съжаление и
болка за мен е, че разо-
чаровахме нашите фено-
ве. Мен много ме боли
заради това", казва Ми-
хайлов.

Вратарят говори и за
ситуациите, при които
допусна двата гола на
"Хамрун". Според него и

двата пъти е имало колек-
тивни грешки и "малшан-
сът беше огромен, но
когато съдбата е срещу
теб, нищо не можеш да
промениш".

Михайлов коментира и
решението на клуба да
подаде контестация до
УЕФА с искане мачът за
се преиграе заради греш-
ка на главния съдия при
изпълнението на удар от
центъра на малтийския
тим след изравнителния
гол на "Левски". Решение-
то на европейската фут-
болна централа се очаква-
ше вчера, но то най-
вероятно няма да удовлет-
вори искането на "сините"
за преиграване: "Факт е,
че има огромна съдийска
грешка. Това е една от
причините да получим
втория гол - човекът,
който е в нашата полови-
на", казва Михайлов.

Капитанът на "Левски"
изрази надежда отборът
да продължи възходящата
линия в своята игра,
започнала от идването за
треньор на Станимир
Стоилов през миналия
сезон.ç

Фалковска от Полша. Към това Гергана прибави и второ място в турнира
на двойки.

Джулия Терзийска запазва класирането си от предходната седмица -
459-а позиция със 106 точки. Още седем българи са сред първите 1000.

На върха остава Ига Швьонтек от Полша с 8501 точки, следвана
от Анет Контавейт (Естония) с 4476 и Мария Сакари (Гърция) с 4190
точки, която се върна на третата позиция, измествайки испанката
Паула Бадоса (3920). Пета е тунизийката Онс Жабьор с 3920 точки,
а Симона Халеп (Румъния), която спечели титлата на турнира от
сериите WTA1000 в Торонто, се изкачи от девета на шеста позиция
с актив от 3255 точки. С по едно място отстъпиха седмата Арина
Сабаленка, осмата Джесика Пегула, деветата Гарбине Мугуруса и
десетата Дария Касаткина.ç

Десислава Николова и
Ирена Мишонова
спечелиха турнира по
плажен волейбол
Десислава Николова и
Ирена Мишонова спечелиха
Националния турнир по
плажен волейбол в Бяла
2022. Втори завършиха
Дарина Киндова и Ева
Петрова, а на трета пози-
ция при жените се нареди-
ха Емилета Рачева и Ивета
Станчулова. 34 двойки от
двата пола се състезаваха
за Купата на кмета на
общината Пеньо Ненов,
който също се включи
успешно в надпреварата.
По-рано през сезона
Николова и Мишонова
триумфираха с титлата и в
Свети Влас. В турнира
участваха представители от
Италия и Полша.
При мъжете златните
медали спечели двойката
Димитър Димитров и
Димитър Механджийски.
Среброто е за Милен
Стоянов и Мирослав
Градинаров, докато с
бронза се окичиха Димитър
Калчев и Стефан Въртигов.

Баскетболният ЦСКА
привлече национала
Алекс Симеонов
"ЦСКА привлече още един
баскетболист с шампионс-
ки манталитет. Крилото на
националния отбор Алекс
Симеонов вече е част от
клуба. В професионалната
си кариера той е вдигал по
веднъж титлите на Бълга-
рия, на Швеция и тази от
втория испански баскетбо-
лен ешелон, като има във
визитката си и три Купи на
България", написаха от
лагера на "червените" на
официалната си страница в
социалната мрежа Фейс-
бук.
Алекс Симеонов е на 29
години от Видин, висок 200
сантиметра, а през послед-
ния сезон с екипа на
Рилски спортист (Самоков)
в Националната баскетбол-
на лига за мъже състезате-
лят записа средно на мач
по 10,6 точки и 5,9 борби.

Фиорентина ще
задържи Димо Кръстев
още година в
младежкия си отбор
Българският халф Димо
Кръстев ще бъде един от
лидерите на младежкия
отбор на Фиорентина и
през новия сезон, твърди
сайтът fiorentinanews.com.
Към родения през 2003
година българин е имало
интерес от други италианс-
ки клубове, но "виолетови-
те" са преценили, че той
трябва да остане в Прима-
верата и след година
евентуално да се бори за
влизане в мъжкия отбор.
Кръстев има договор с
Фиорентина до 2025
година.
Димо Кръстев може да
играе и като централен
защитник. През миналия
сезон той спечели Купата и
Суперкупата на Италия с
Примаверата на Фиоренти-
на под ръководството на
треньора Алберто Акуилани.

�
Íàêðàòêî

Капитанът на отбора пое своята вина за загубата на "сините"

Полякинята Александра Лисов-
ска спечели европейската титла
в маратона при жените. На шам-
пионата по лека атлетика в Мюн-
хен 31-годишната Лисовска три-
умфира с време от 2 часа, 28
минути и 36 секунди, съобщи БТА.

Това е най-големият успех в
кариерата на полякинята, като тя
стигна до него с много силна са-
мостоятелна атака в последните
три километра и лично постиже-
ние за сезона. Втората позиция
остана за хърватката Матеа Пар-
лов Кощро, която завърши за
2:28:42 часа. Бронзовият медал
стана притежание на нидерланд-

Ïîëÿêèíÿòà Àëåêñàíäðà
Ëèñîâñêà ñïå÷åëè
åâðîïåéñêàòà òèòëà
â ìàðàòîíà

ката Ниенке Бринкман, изпрева-
ри с броени сантиметри герман-
ката Мириам Датке. И двете оба-
че получиха равно финално вре-
ме от 2:28:52 часа.

Българските представителки в
маратона имаха труден ден. Ма-
ринела Нинева остана на повече
от 17 минути от победителката Ли-
совска, но въпреки това записа
личен резултат за сезона от от
2:45:40 часа, с който зае 45-о
място. Националната рекордьор-
ка Милица Мирчева пък не за-
върши, въпреки че се движеше
на 26-о място в класирането на
контролата на 32-рия километър.ç

Българката Маринела Нинева завърши 45-а
                                                                 Кадър БНТ
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05.10 Още от деня коментарно предава-
не/п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Островът на сините птици детски тв

филм /4 епизод/п/
06.55 Денят започва сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко

Поло анимационен филм
10.00 Островът на сините птици детски тв

филм /5 епизод/
11.00 Поучителната история за живота на

братя Прошек документален филм /п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Константин Философ тв филм

/3 серия/п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Пакостникът Чорапчо анимационен

филм
14.30 Тренк, малкият рицар анимационен

филм
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм

/14 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж тв филм
17.00 Петолиние на паметта документа-

лен филм /България, 2020г./, ре-
жисьор Марио Кръстев

18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Константин Философ тв филм /4

серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ейприл, Мей и Джун игрален филм

/Нидерландия, 2019г./, режисьор
Вил Копман, в ролите: Линда де
Мол, Чицке Рейдинга, Елизе Схап,
Олга Зьодерхук и др. (14)

23.00 По света и у нас
23.25 Видението игрален филм /копро-

дукция, 2018г./, режисьор Ксавие
Джаноли, в ролите: Венсан Линдон,
Галатея Белуджи, Анатол Тобман,
Клод Левек и др.

01.45 Ейприл, Мей и Джун игрален филм
/п/ (14)

03.40 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм
/14 епизод/п/

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

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анима-
ция, сериал, с. 2 еп. 5

06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 29

06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване

07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване

09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - ток-
шоу

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

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

тиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с. 14

еп. 9
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, с.4 еп.7
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4 еп. 13
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)

23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,
с. 8 еп. 12

00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2 еп. 10
01.00 "Фамилията" - сериал, с. 2 еп. 5
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сериал,

с. 14 еп. 9

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2 еп. 23-26
08.00 "Чък" - сериал, еп. 1
09.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 5
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5 еп. 11
11.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 3
12.00 "Геймър" - предаване за електронни

спортове и игри с водещ Натали
Трифонова, еп. 28

12.30 "Атентатори" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Франция, 1995), ре-
жисьор Ричард Донър, в ролите:
Силвестър Сталоун, Джулиан Мур,
Антонио Бандерас, Анатолий Дави-
дов, Мюз Уотсън, Кели Роуън и др.

15.00 "Чък" - сериал, еп. 2
16.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

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

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

на утрешния ден" - сериал, с. 5 еп.
12

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп. 7

21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2 еп. 9
22.00 Бандата на екшън: "Танго и Кеш" -

екшън, комедия, криминален (САЩ,
1989), режисьор Андрей Кончалов-
ски, в ролите: Силвестър Сталоун,
Кърт Ръсел, Тери Хачър, Джак Па-
лънс, Бинг Ръсел, Марк Алаймо,
Брайън Джеймс и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2 еп. 9
01.00 "Монк" - сериал, с. 4 еп. 4
02.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5 еп. 12
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5

специален еп. 2
04.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
06.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 3 еп. 6, 7
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация
07.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 12 еп. 13, 14
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Последните елхички" - комедия

(Русия, 2018), режисьори Тимур
Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна
Пармас и др., в ролите: Иван Ур-
гант, Сергей Светлаков, Дмитрий
Нагиев, Елена Яковлева, Юлия Алек-
сандрова, Даниил Вахрушев и др.

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

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

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5 еп. 18, 19
19.00 "По средата" - сериал, еп. 13, 14
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.
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21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9 еп.
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22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 12 еп. 7, 8

00.00 "Последните елхички" /п./ - коме-
дия (Русия, 2018)

02.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп. 5, 6
08.00 "Умирай трудно: Денят настъпи" -

екшън (САЩ, 2013), в ролите: Себас-
тиан Кох, Мери Елизабет Уинстед,
Юлия Снигир, Амаури Ноласко, Коул
Хаузър, Джай Кортни, Брус Уилис,
Анна Сергеевна Вялицина и др.

10.00 "Революция Z" - сериал, еп. 7, 8
12.00 "Приключенията на Ерол Флин" -

приключенски, екшън (САЩ, 2018),
в ролите: Томас Кокърел, Кори
Лардж, Уилям Моузли и др.

14.00 "Шазам!" - фентъзи, екшън, коме-
дия (САЩ, 2019), в ролите: Закари
Ливай, Марк Стронг, Ашър Ейн-
джъл, Джаймън Хаунсу и др.

16.45 "Ритъмът на греха" - музикален,
романтичен, драма (САЩ, 2014), в
ролите: Райън Газман, Бриана Еви-
гън, Миша Габриел и др.

19.00 "Уличен бой" - драма, спортен, ек-
шън (САЩ, 2009), в ролите: Чанинг
Тейтъм, Терънс Хауърд и др.

21.00 "Властелинът на пръстените: Задру-
гата на пръстена" - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, Нова Зеландия,
2001), в ролите: Илайджа Ууд, Иън
Маккелън, Орландо Блум, Шон Бийн,
Кейт Бланшет, Мартон Чокаш, До-
миник Монахан и др.

00.30 "Страшни истории, разказани в мра-
ка" - хорър, мистъри (САЩ, Канада,
Мексико, 2019), в ролите: Зоуи
Маргарет Колети, Майкъл Гарза,
Гейбриъл Ръш, Остин Ейбрамс, Дийн
Норис и др. [16+]

02.45 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.7
03.45 "В Брюж" - криминален, биографи-

чен (Великобритания, САЩ, 2008),
в ролите: Колин Фарел, Брендън
Глийсън, Елизабет Берингтън, Оли-
вие Бонжур и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Любов науж-

ким" - с уч. на Анна Хаусбург,
Хелмут Цирл, Карин Талер и др.

11.30 "Бон Апети" - кулинарно предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, се-

зон 4
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) -

сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" (премиера) - сериал,

сезон 2
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 17
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериен филм
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.30 "Ти си моята съдба" - сериал /п/
04.40 "Не ме оставяй" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
06.50 Розамунде Пилхер: Тайна от цвет-

ните поля" - романтичен филм с уч.
на Ева-Мария Грайн фон Фридл,
Кристиан Натър, Териз Крьоц- Ре-
лин, Урс Ремонд, Моника Баумгар-
тнър, Катя Лехталер и др. /п/

08.45 "Моби Дик" - приключенски филм с
уч. на Уилям Хърт, Итън Хоук,
Доналд Съдърланд и др. II част /п/

11.00 "Слънцето също е звезда" - роман-
тичен филм с уч. на Яра Шахиди,
Чарлз Мелтън, Джон Легуизиамо,
Джейк Чой и др. /п/

13.00 "В кадър"
13.30 "Пропадане в мрака: Стар Трек" -

приключенска фантастика с уч. Крис
Пайн, Закъри Куинто, Карл Ърбан,
Зоуи Салдана, Антон Йелчин Сай-
мън Пег, Бенедикт Къмбърбач, Пи-
тър Уелър, Брус Грийнууд и др.

16.15 "Виж кой говори пак" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Олим-
пия Дукакис, Елиас Котеас и др.

18.00 "Моят шпионин" - екшън-комедия с
уч. Дейв Баутиста, Кен Джонг, Крис-
тен Шал и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

21.00 "Такси 2" - екшън-комедия с уч. на
Сами Насери, Фредерик Дифентал,
Ема Виклунд и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

23.50 "Стар Трек" - приключенска фан-
тастика с уч. на Крис Пайн, Закъри
Куинто, Ерик Бана, Брус Грийнууд,
Карл Ърбан, Зоуи Салдана, Саймън
Пег и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 16 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Властелинът на пръстените:
Задругата на пръстена" - фентъзи, приключенски (САЩ,

Нова Зеландия, 2001), в ролите: Илайджа Ууд, Иън
Маккелън, Орландо Блум, Шон Бийн, Кейт Бланшет,

Мартон Чокаш, Доминик Монахан и др.

Времето
През след-

ващите дни
времето ще бъ-
де предимно
слънчево с вре-
менни увеличе-
ния на облач-
ността, не са
изключени изо-
лирани краткот-
райни валежи.
Ще е почти ти-
хо, в сряда за кратко в Дунавската равнина и Горнот-
ракийската низина ще духа до умерен вятър от запад-
северозапад. Температурите ще се повишават, макси-
малните ще са между 30° и 35°.             НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 154

ВОДОРАВНО: Зеленика. Етапи. Каракорум. Рат. Го-
ролом. Либела. Рило. АВИРОЗАН. Масиви. Ацетати.
Тан (Карой). "Натали". Ит. Мол. Накит. Чан. Радом.
Канел. "Китарата". Олива. Итаконати. АН. Вини (Алф-
ред). АМАТИ. Оне (Жорж). Ривера (Джани). Осорис
(Ренато). Лин. Ронов (Александър). Дина. Гатов (Алек-
сандър). Леген. Па. Етана. Икава. ТОРИ. Ирино (Йо-
широ). Ар. Новиков (Анатолий). Салата. Раковина.
Овод. Пилони. Ананаси.
ОТВЕСНО: Декоратори. Иригатори. Лариса Латини-
на. Овал. Серолин. Датив. ТЕРИКО. "На лов". "Нора".
"Еротикон". Лико. Ина Макарова. Ови. Кома. Ак. То-
ман. Ниви. РАР. Ватикана. Олар (Алфонс). "На". "Ули-
цата". Атове. Исан. Демирел (Сюлейман). Нотис. Ги-
на. Ботичели (Александро). Одеколон. Пареза. Али.
Орина ("Орина, майка войнишка"). Ава. Палатин. Ва-
нин (Василий). Ватос. Титанит. Ванеса Паради.
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Изложбата е посветена
на Деня на Варна - 15
август, когато Църквата
отбелязва Свето Успение
Богородично. В рамките
само на месец много
майстори от различни
места са откликнали на
идеята. Те изразиха ра-
достта си, че с експозици-
ята поставят добро начало
за реализация на старата
идея зографите от Варнен-
ска и Великопреславска
епархия да се представят
един път годишно с из-
ложба. Какво стои в
основата на истинската
иконография по канон и с
технология, съхранена
през поколенията от две
хиляди години.

"Всички зографи рабо-
тят според древните
правила", каза Росен
Германов. "Те използват
добре изсушени дъски от
липа, орех или иглолистни

Една от мащабните ба-
летни постановки  "Дон Ки-
хот" по музика на Лудвиг
Минкус се игра на 15 ав-
густ в Бургас в Летния те-
атър. Спектакълът е поред-
ният от календара на Бур-
гаските музикални празни-
ци "Емил Чакъров".

В главните роли на Кит-
ри и Базил  видяхме Ане-
лия Димитрова, примаба-
лерина и премиер-балетис-
тът на Бургаската опера -
Даниел Тичков. Примата на
Старозагорската опера
гостува за трети път на бур-
гаска сцена.

Постановка на "Дон Ки-
хот" е на Галина Калчева.
Сценографията, пресъзда-
ваща испанския бит и ко-
лорит, е на Иван Токаджи-
ев. Атрактивните костюми
са дело на художничката
Яна Дворецка, която е сът-
ворила 82 сценични облек-
ла за премиерата. В пос-
тановката участваха и ар-
тистите от ансамбъла на
балета към Държавна опе-
ра - Бургас. ç

Завърши реставрацията
на Златното светилище в
заупокойния храм на фа-
раона Рамзес Трети в Ме-
динет Хабу в Луксор, обя-
ви Министерството на ту-
ризма и на паметниците на
културата на Египет.

"Реставрацията, извър-
шена от египетски специа-
листи, включва поправка
на причинени от ерозията
повреди, с което светили-
щето възвърна оригинал-
ния си златен цвят", заяви
генералният секретар на
египетския Върховен съвет
за антиките Мустафа Уази-
ри. Заздравени са стени-
те, извършено е  химичес-
ко и механично почиства-
не, отстранени са остатъ-
ци от предишни реставра-
ции.

Заупокойният храм на
Рамзес Трети е наричан от
древните египтяни "хат ган-
мат ха", което означава
храм, свързан с вечност-
та. Той е един от най-важ-

Наивистичното
изкуство е живо
Вторият международен салон
на наивистичното изкуство
(НАИВ България 2022) е от
16 август до 5 на ул. "Любен
Каравелов" № 1 в залите на
ГХГ "Борис Георгиев", Варна.
Над 150 творби на 77
художници наивисти от 17
страни от Европа, Южна и
централна Америка, Австралия
гостуват за пръв път на град
Варна, селектирани за
участие. Арт наив е жив,
действен феномен в глобал-
ната художествена култура.
Наричат го още "изкуство на
святото сърце", "изкуство на
инстинкта".
„Книжно лято - букви,
думи и знаци“
Калиграфски творби върху
пергамент показва в изложба
в Габрово Маргарита Ивано-
ва. Откриването е на 19
август от 16.30 ч. в галерия
"Христо Цокев".
Художничката ще демонстри-
ра калиграфско изписване на
текстове със старобългарско
уставно писмо, везано писмо
и скоропис. Със своето
творчество Маргарита
Иванова разкрива красотата
на българските букви,
подчертава тяхната значи-
мост за развитието на
българския народ в културно
и историческо отношение.
През юли и август деца и
младежи общуваха със
старопечатни текстове и се
учиха на краснопис и калиг-
рафия в регионалната
библиотека "Априлов -
Палаузов".

Èêîíîïèñöè ïîäðåäèõà
èçëîæáà çà Äåíÿ íà Âàðíà

дървета, които се грунди-
рат с пет до седем слоя.
Материали са естествени
- както платната, така
пигментите от минерали и
полу скъпоценни камъни,
влага се и жълтък, а
използваните златни
листи. Някои майстори си
правят сами и дърворез-
бите", уточни Германов.

"Важен елемент в
работата на иконописеца
е изучаването и познава-
нето на житията на свет-
ците. Всички майстори от
изложбата имат произве-
дения в храмове във
Варна, Каварна, Аспарухо-
во. Някои от тях са препо-
даватели в НУИ "Добри
Христов", Духовно-прос-
ветния център "Св. Архан-
гел Михаил" и храм "Св.
Атанасий". Има и преми-
нали обучение в "Троице-
Сергиевата" лавра в
Русия, сред които е Петя

Çëàòíîòî ñâåòèëèùå íà ôàðàîíà Ðàìçåñ âúçâúðíà ñâîÿ áëÿñúê

Áàëåòúò
„Äîí Êèõîò“
ñå èãðà
â Áóðãàñ
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çâó÷àò â Ïëåâåí

Концерт ще бъде в по-
чит на изкуството на голе-
мия италиански композитор
на 26 септември в читали-
ще "Съгласие 1869". В прог-
рамата ще гостува Симфо-
ниета - Видин, със солист
Росица Метаниева (сопран)
и диригент Левон Манукян.

Енио Мориконе е един от
емблематичните композито-

Аврамова. Тя работи
изцяло според древните
технологии, само с естест-
вени материали, като
полага и лак от сгъстена
смола".

В изложбата участват
Росен Германов, Диян
Димитров, Илка Колева-
Димитрова, Георги Едрев,

Петя Аврамова, Катя
Костадинова, Младен
Костадинов, Галин Ганчев,
Деница Ганчева. Васил
Пенчев, Атанас Атанасов.
Иконите са изложени за
един месец в Духовно-
просветния център "Св.
Архангел Михаил" във
Варна. ç

ри не само в Европа, а и в
целия свят и интересът към
него винаги е бил голям.
Екипът е решил да се обър-
не към музиката на Мори-
коне, защото много хора
обичат да се връщат към
старата филмова музика.

Енио Мориконе е извес-
тен като един от най-про-
дуктивните композитори на

ните и уникални с архитек-
турата си исторически па-
метници в Египет.

На стените му са изоб-
разени религиозни обреди
и сцени от войните на фа-

филмова музика, а в кон-
церта-трибют публиката ще
чуе някои от неговите най-
популярни произведения:
"Имало едно време в Аме-
рика", "Треска за злато",
"Сицилианският клан", "Про-
фесионалистът", "Октопод".
Слушателите ще се върнат
назад в голямото, качест-
веното кино. ç

раона срещу либийците, ну-
бийците и т.нар. морски на-
роди. Запазени са и изоб-
ражения, които представят
древноегипетския кален-
дар, както и всички праз-

ници и фестивали. Рамзес
Трети е най-значимият фа-
раон от Двадесетата динас-
тия на Древен Египет. Уп-
равлява от около 1186 до
1153 г. пр. н. е. ç


