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Õèðîøèìà
îòáåëÿçà 77 ã.
îò ÿäðåíèÿ
óäàð íà ÑÀÙ
Камбанен звън огласи
японския град Хирошима
на зазоряване 77 години след първата
атомна бомбардировка в
историята. На 6 август
1945-а САЩ унищожават
близо 140 000 души
с една експлозия. В
церемонията в мемориалния парк на мира вчера
участва генералният
секретар на ООН Антониу
Гутериш, който призова
страните, които притежават най-страшното
оръжие, да спрат ядрената надпревара. "Почти
13 000 са ядрените
оръжия. Арсеналите се
обновяват и общата
ядрена заплаха расте
заради геополитически
кризи по целия свят - от
Близкия изток до Корейския полуостров, до
руското нахлуване в
Украйна. Страните, които
имат ядрени оръжия, не
бива да ги използват
първи. Трябва и да
гарантират на неядрените
страни, че няма да ги
заплашват с такива
оръжия. Само едно решение има срещу ядрената заплаха - да няма
ядрени оръжия въобще",
<7
каза Гутиереш.

Æàíäàðìåðèÿ
върна реда на „Капитан Андреево“
Î

коло 30 здрави "момчета", наети от
скандалната фирма "Евролаб 2011",
направиха опит да спрат дейността по
фитосанитарния контрол на служителите на държавната Агенция по безопасност на храните на граничния пункт
"Капитан Андреево". Така в продължение на три дни не са обработвани
никакви камиони. "Те ни спряха с 30
души, които ги докараха и изблъскваха
нашите работници. Опитаха да ни
възпрепятстват да извършваме контрола и блокираха рампите", заяви директорът на БАБХ проф. Христо Даскалов.
Казусът с "Евролаб 2011"стана международно известен, след като преди
месеци досегашните управляващи
обявиха, че по времето на ГЕРБ компанията е монополизирала фитосанитарния контрол на един от основните
сухопътни входове на Европейския
съюз. Вчера служебният министър на

30 çäðàâè „ìîì÷åòà“ íà
„Åâðîëàá 2011“ ñå îïèòàõà
äà ñàáîòèðàò ðàáîòàòà
íà äúðæàâàòà
вътрешните работи Иван Демерджиев
заяви, че "Капитан Андреево" вече
функционира нормално, а екипи на
жандармерията са на пункта, за да
поддържат обществения ред. Жандармерията ще остане колкото е необходимо,
за да обезпечи нормалното функциониране на пункта", допълни той. Вътрешният министър заяви още, че в петък е
разговарял с вътрешния министър на
Турция. Обсъждано е оптимизиране
работата на пункта заради натоварения
трафик.
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„Íàïîëè“
ðàçïðîäàâà
âñè÷êè
ñâîè çâåçäè
Наполи изглежда като
отбор, който е пред
закриване, защото
практически всички
големи имена си тръгват
през това лято. Corriere
dello Sport смята, че
следващият изходящ
трансфер ще е на
Фабиан Руиз в посока
ПСЖ. 26-годишният
испански национал е
смятан за един от найдобрите централни
полузащитници в Серия А,
което по традиция
привлича интереса на
"парижани". Твърди се, че
той може да си тръгне
срещу само 25 млн. евро,
но е прекалено вероятно
"партенопеите" да отхвърлят подобна оферта с
настояване за поне още
10 млн. евро отгоре,
съобщи "Факти.БГ". ç

Капитан Андреево. По време на вчерашната акция на жандармерията на граничния пункт служебният вътрешен министър Иван
Демерджиев бе категоричен: "Нека хората, които пораждат напрежението, да знаят, че държавата ще отговори на това с пълния
си ресурс"
Снимка Пресцентър на МВР

ÁÑÏ óòâúðäè âîäà÷èòå íà ëèñòè çà èçáîðèòå
Националният съвет на БСП определи
водачите на листи за
участие на коалиция
"БСП за България" в
предстоящите избори
за 48-ото народно събрание. Според решението лидерката на
БСП Корнелия Нинова, бившият външен
министър и зам.-председател на няколко състава на НС Кристиан
Вигенин и екс аграр-

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà,
Êðèñòèàí
Âèãåíèí
è áèâøèÿò
àãðîìèíèñòúð
Èâàí Èâàíîâ
ñà ïúðâè â ïî
äâå îáëàñòè

ния министър Иван
Иванов ще водят по
две листи. Нинова в
София - 25 район, и в
Благоевград, Вигенин
в Ямбол и Пловдивград, а Иванов в Русе
и в родния си Шумен.
Доскорошните министри Георги Гьоков и
Христо Проданов също са начело на листи в Стара Загора и
София - 23-ти район.
За шеф на Предизбор-

ния щаб на левицата
Пленумът избра Борислав Гуцанов, който е организационен
секретар на ИБ на
БСП и ще води листата във Варна и региона. Изненада е
преместването на
зам.-председателя на
БСП Атанас Зафиров
от Сливен във Враца,
където досега първи бе
журналистът Алексан<3
дър Симов.

Åâðîïà â
„îïòèìèñòè÷íà
åíåðãèéíà
òðàãåäèÿ“

П

осещението на Ердоган в Сочи и неговата среща с Путин ще
имат сериозни последствия върху пазара на
енергийни суровини. Реално се формира газов съюз, в който (като начало)
ще бъдат включени Русия,
Иран, Турция (засега газов
хъб), Азербайджан и Туркменистан. Москва ще поеме ролята на координатор.
По този начин ще се формира газов монопол, който
може да постави в обозримо бъдеще Европа в безизходно положение. На
Брюксел ще му остане удоволствието да популяризира зелената енергетика и
да говори за демократични ценности и други подобни лакърдии. Турция постигна своята стратегическа цел да се оформи като
регионален енергиен хъб в
Европа. Докато България като покорен васал саботираше всички руски газови
и нефтени тръби, които минават през нейна територия... Турция ги събираше,
а Европа все по-ясно изпадаше в енергийна зависимост от Анкара. Брюксел
в момента едва ли ще посмее да наложи някакви санкции на турците, които членуват в НАТО и се борят
за средиземноморските находища на природен газ. Едва ли има по-жалка фигура от тази на Асен Василев, който се заканваше
да нанесе контраудар на
"Газпром" и бе предложен
от Нинова за премиер след
провала на Кирил Петков.
За азерския газ при новата формула трудно можем
да говорим за някакви алтернативни доставки. Но
всеки може да си фантазира на воля.
***
Японците като азиатци
се оказаха далеч по-умни
от германците. След като
германската икономика започна да се задъхва от липсата на евтини руски енергийни суровини, Токио си
направи навреме сметката
и взе национално отговорно решение. Японците не
напуснаха подобно на
"Шел" руското находище
Сахалин-2, в което имат
дял. Японците декларират,
че са лоялен съюзник на
САЩ, но това явно не може да става безпринципно
и автоматично. За нас е
утешение единствено, че
нашият Кирчо и Кокорчо
подобно на Олаф Шолц
вкараха България и Германия в "оптимистична евроатлантическа енергийна
трагедия". На хоризонта се
появиха заплашителни инфлационни облаци, посещенията на бензиностанциите за някои вече са
лукс, но на улицата е топло и не вали все още сняг.
След няколко месеца всички ще изтрезнеем.

Боян ЧУКОВ,

От Фейсбук
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)
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ÑÀÙ ùå çàñèëâàò ïðèñúñòâèåòî ñè â ðåãèîíà
"До половин година в САЩ
трябва да има изработена стратегия по отношение на Черноморския регион." Това съобщи в
ексклузивно интервю за предаването "Офанзива" на "Нова телевизия" посланикът на България
в САЩ Георги Панайотов, цитиран от "Епицентър".
"В американския Конгрес беше внесен законопроект и от
двете партии - и от демократическата, и от републиканската -

този законопроект касае сигурността в Черно море. Той предвижда масирана подкрепа и съдействие за всички държави, които имат крайбрежна ивица на
Черно море. Една от тях е България", посочи Панайотов.
По думите му става въпрос
не само за модернизация на въоръжените сили, за изграждане
на инфраструктурата, за гарантиране на енергийната сигурност,
за задълбочаване на икономичес-

Õðèñòî
Èâàíîâ
ïðîäúëæàâà
äà î÷àêâà
ïîëîæèòåëåí
ðåçóëòàò îò
ïðåãîâîðèòå

ÏÏ íå áèëè ñêëîííè
çà êîàëèöèÿ ñ ÄÁ

"Демократична България" и "Продължаваме
промяната" няма да
направят предизборна
коалиция и ще се явят
отделно на предсрочните
парламентарни избори на
2 октомври, съобщи
сайтът OFFNews, като се
позова на няколко източника.
Причината била, че от
"Продължаваме промяната" не искат такова обединение, тъй като се доверяват на поръчани от тях
социологически изследвания, според които към
момента получават поголяма електорална
подкрепа, ако се явят
сами. Според един от
източниците на OFFNews
ПП чакали подходящото
време да обявят, че и за
двете формации ще е подобре да не се коалират.
Предложението за
подобно обединение
дойде от съпредседателя
на "Демократична Бълга-

ките отношения между САЩ и
България и останалите черноморски държави.
"В този документ - той не е
само пожелание и философски
размишления, всичко е разписано много ясно - с отговорници,
със срокове", подчерта още Панайотов.
Той коментира и въпросите
с изтребителите Ф-16, като нарече "приятна изненада" предложението за втората партида

от тип изтребител за българските ВВС. "Офертата, която САЩ
представиха за втората група 8
броя Ф-16, е изключително приятна изненада - откъм цена, защото е идентична с първата група. Но втората група Ф-16 ще
притежават значително по-съвършени бойни способности ще имат повече ракети, повече
бомби, половината самолети ще
бъдат с две седалки", посочи
посланикът. ç

Протестите срещу евентуалното подновяване на преките доставки на газ от "Газпром" от последните дни се
оказаха допирна точка за симпатизантите на двете десни партии

рия" Христо Иванов, който
призова за предизборна
коалиция не само с ПП,
но и с всички "запазили
духа на протеста".
Впоследствие депутатът
от ПП Искрен Митев каза,
че Христо Иванов е прибързал с решението за
създаване на голяма пре-

дизборна коалиция. "С тази
заявка той вкарва очакване
в обществото, предпоставя
нещата и това е едно
малко притискане на
ситуацията", заяви Митев.
Целта на предизборна
коалиция между "Демократична България" и ПП е
да се конструира полити-

ческа сила, която може
да покаже ясна посока и
да отстоява геополитическото развитие на страната. Това заяви съпредседателят на "Демократична
България" Христо Иванов
пред bTV в неделя сутринта.
"Нашето предложение

Георги Панайотов

за пълноценна коалиция
почива на разбирането,
че трябва да конструираме политическа сила,
която може да постави
много ясна посока на
геополитическото развитие на страната и да я
отстоява" каза Христо
Иванов.
"Затова предлагаме
коалиция на колегите от
ПП - защото условията,
при които беше формирана четиричленната коалиция, се промениха с
началото на войната. Тя
трябва да убеди българското общество, че е
способна да лидира
процесите и да поставя
условията, а не както
беше в предишната
коалиция - да се чудим
на чии червени линии да
угаждаме. Наистина
залогът е много по-голям,
отколкото простата аритметика от някакви социологически изследвания",
каза той, като уточни, че
следващата седмица се
очаква развитие по идеята за съвместно явяване
на двете формации. ç

Çàðêîâ âèæäà âúçìîæíîñò Çàäúðæàõà óáèåöà îò ñåëî Ðîãîø
çà ïðîáèâ ïî "Øåíãåí"

Крум Зарков

"Шенген" е една от темите,
по които може да има пробив
без работещ парламент. Това обяви в предаването "Тази събота"
по Би Ти Ви служебният министър на правосъдието Крум Зарков. В края на септември се
очаква поредна проверка по техническата готовност на България.

Има известно изоставане, посочи той. Зарков посочи, че не е
нужно да има работещ парламент,
за да се постигне успех за влизането ни в тази зона.
Рокадите в сектор правосъдие вече са направени, запазих
голяма част от екипа на Надежда
Йорданова, каза още Зарков. "Не
може да се твърди, че криза няма. Кризи има. Такава дълбочина
рядко се случва. Ние не сме изпратени да търсим да навредим
на някого целенасочено. Имаме
за мисия да решим текущи проблеми", добави Зарков.
Радвам се, че за първи път
отиваме на избори, без да сме
разбъркали Изборния кодекс преди вота, коментира още Зарков
и изрази надежда за висока избирателна активност на парламентарния вот на 2 октомври.ç

Задържан е мъжът, за който
се смята, че е застрелял свои
роднини в пловдивското село Рогош, съобщи кметът Величка Величкова, предаде БНР. По думите й обстановката в ромската махала, където беше извършено
тройното убийство, е спокойна.
Две обвинения са повдигнати на мъжа, заподозрян за тройното убийство в пловдивското
село Рогош. 39-годишният мъж
е живеел с чичо си и двамата
си братовчеди в една къща. След
престъплението той се укрил в
дома на своята майка, където
по-късно е задържан. "Полицейските екипи са действали много
професионално, заяви министърът на вътрешните работи Иван
Демерджиев, който посети селото.
В събота след 18.00 часа
стрелецът е убил чичо си и двамата си братовчеди. Пострадала

Министърът на вътрешните работи (вдясно) оперативно посети мястото
на трагичния инцидент
Снимка БНР

е и жена, която е откарана в стабилно състояние в Университетската болница "Свети Георги".
Кметът на село Рогош Величка Величкова подчерта, че причината за случилото се е имотен

спор между роднините: "Всички
сме потресени от този инцидент.
Мъжете на един род се затриха.
Семейна свада е, тлеела през годините за имот, за къща, в която
всички живеят".ç
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ÁÑÏ óòâúðäè âîäà÷èòå íà ëèñòè çà
ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè íà 2 îêòîìâðè
Националният съвет на БСП
определи водачите на листи за
участие на коалиция "БСП за България" в предстоящите избори за
48-ото народно събрание. Със
105 гласа "за", 0 гласа "против"
и 5 гласа "въздържал се" Националният съвет реши:
01 МИР Благоевград - Корнелия Нинова, 02 МИР Бургас - Петър Кънев, 03 МИР Варна - Бо-

рислав Гуцанов, 04 МИР Велико
Търново - Явор Божанков, 05
МИР Видин - Филип Попов, 06
МИР Враца - Атанас Зафиров, 07
МИР Габрово - Валери Митов,
08 МИР Добрич - Мая Димитрова, 10 МИР Кюстендил - Бойко
Клечков, 11 МИР Ловеч - Вяра
Йорданова, 12 МИР Монтана Ирена Анастасова, 13 МИР Пазарджик - Драгомир Стойнев, 14
МИР Перник - Любомир Бонев,
15 МИР Плевен - проф. Румен
Гечев, 16 МИР Пловдив-град Кристиан Вигенин, 17 МИР Пловдив-област - Веска Ненчева, 18
МИР Разград - Добрин Добрев,

19 МИР Русе - Иван Иванов, 20
МИР Силистра - Момчил Неков,
21 МИР Сливен - Деян Дечев,
22 МИР Смолян - Емил Хумчев,
23 МИР София - Христо Проданов, 24 МИР София - Георги Свиленски, 25 МИР София - Корнелия Нинова, 26 МИР София-област - Иван Ченчев, 27 МИР Стара Загора - Георги Гьоков, 28
МИР Търговище - Светослав Стефанов, 29 МИР Хасково - Смиляна Нитова - Кръстева, 30 МИР
Шумен - Иван Иванов, 31 МИР
Ямбол - Кристиан Вигенин.
На Пленума си БСП прие и
позиция по повод влизането на

социалисти като министри в служебния кабинет с премиер Гълъб Донев. В позицията се казва, че БСП:
1. Смята за недопустима намесата на президентската институция във вътрешнопартийните дела на политическите партии, в частност БСП.
2. Заявява, че БСП се разграничава от членовете на НС,
назначени за служебни министри, в нарушение на Устава на
БСП и няма да носи политическа
отговорност за техните действия,
както и на правителството като
цяло.

3. Подчертава, че социалистите, назначени в правителството като министри, както и зам.министри и областни управители, участват в лично качество и
не представляват БСП.
4. Припомня, че основната
задача на служебното правителство е да осигури оптимални условия за провеждането на предсрочните парламентарни избори
и изисква от него да се въздържа от всякакви действия и изявления, които могат да се тълкуват като намеса в полза или в
ущърб на участващи в изборите
партии и кандидати.ç

Ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð: Êðèçàòà å âúâ âñè÷êè ñôåðè,
íàñëåäñòâîòî îò êàáèíåòà "Ïåòêîâ" íå å äîáðî
Ïðåèç÷èñëåíèåòî íà ïåíñèèòå ùå ñå ñëó÷è
ïðåç îêòîìâðè, êàêâîòî å è ðåøåíèåòî
ïàðëàìåíòà, îáÿâè Ãúëúá Äîíåâ
Държавата се намира в
кризисна ситуация и кризите са в почти всяка сфера на обществения живот.
Това заяви пред "Още от
деня" по БНТ служебният
премиер Гълъб Донев.
Твърдението за въвеждане на извънредно положение, появило се в публичното пространство, е, меко
казано, несериозно, коментира той.
Проблемът с доставките
на газ е много съществен,
заяви премиерът. Ще търсим всички сигурни възможности за доставки на
газ към България, включително през Гърция и Турция,
и държави, които не се споменават в коментарите на
предходното правителство.
"Ние сме отворени и ще
осигурим доставките на
България от сигурни източници, на достъпна цена, така че да не правим търгове
от ден за ден."
Донев заяви, че трябва
да се поправят грешки на
предното правителство по
отношение на интерконектора с Гърция:
"Това, което имаме като
анализ и отчет на "Булгаргаз", е че са осигурени доставките на газ до август. Интерконекторът с Гърция ще
бъде готов до края на август - ще направим всичко
възможно, защото той ни
гарантира доставката на
азерския газ. Има много неща, които трябва да бъдат
извършени, които за тези
7 месеца не са били приключени - нямаме акт 15, да
не говорим за акт 16. Говори се за отмяна на решението за назначение на
надзорен съвет на интерконектора - тази отмяна е
във връзка с това, че са допуснати грешки в имената
на надзорния съвет. Отме-

ня се, за да бъдат правилно записани имената им."
Ще търсим възможни източници за пълна диверсификация в България и да
обезпечим цялото необходимо количество природен
газ за отоплителния сезон,
отново подчерта Гълъб Донев.
"От септември до декември 1/3 от необходимото количество газ не е покрита.
Дори и тези 7 танкера - за
тях ние нямаме сигурни доставки до газопреносната
мрежа на България."
Премиерът каза още, че
в офертата за седемте танкера не е уточнено с кой
търговец трябва да бъде
сключен договорът.
"Казват ни: "Сключете
договор". С кого да сключим договор? В тази система има два търговеца - единият държи капацитета на
терминала за регазификация и още един търговец.
Ние търсим прекия контакт
с производителя на газ, а
предишното правителство
ни завещава една схема, в
която трябва да преговаряме с търговци. Тогава на
каква цена ще доставим този газ? Това не означава,
че няма да преговаряме с
тези доставчици, напротив
- ще разширим кръга и го
правим прозрачно. Затова
казахме, че ще обявим и
търг за доставка на втечнен газ".
Не е вярно и че служебното правителство ще спре
пътя на България към ОИСР
- МС отмени въпросната
точка, защото зад нея не
стои нормативен акт. И това ще направим, каза още
Гълъб Донев.
"За съжаление, това, което заварваме, не говори
добре. Ще се опитаме да
имаме приемственост там,

където наистина има свършени определени действия.
Ние сме от три дни в МС нас ни обвиняват за неща,
които не са свършени за 7
месеца от предишното правителство", заяви Донев.
Мотивите за смяната на
шефа на НАП Румен Спецов са изключително чисти
и ясни, заяви Гълъб Донев.
"Доста добре е анализирано и може да се види от
резултатите, които НАП показва за приходната част
в бюджета през първите 6
месеца на годината, анализите и прогнозите - че те
не съответстват на реалната ситуация в страната".
Ще покажем истинската ситуация в държавата,
за да не може партиите да
правят предизборната си
кампания на гърба на служебното правителство, заяви Донев.
"Не е много честна игра, но ви гарантирам, че
имаме здрави нерви и ще
излезем и от тази ситуация. Няма да правим политически коментари, няма да
участваме в политическата надпревара. Затова служебното правителство ще
стои равно отдалечено от
всички политически партии."

Правителството ще опита да намери решение на
проблема с компенсациите за тока за бизнеса, тъй
като те са заложени само
до края на септември. За
тази компенсация могат да
кандидатстват единствено
държавните дружества,
уточни Донев.
Социалното министерство е изготвило план и е
започнало да събира заявления за енергийни помощи. Енергийната помощ е
увеличена със 100 лева вече е 623.55 лв. Разширен
е и кръгът на правоимащите да я получат - с около
50 000 души. Още този месец линията на бедност ще
нарасне от 413 на 504 лв.,
подчерта Донев, който е и
бивш социален министър.
"Това е едно много шоково покачване на линията на бедност. То ще доведе до това, че социалните
помощи и финансовата
подкрепа за хора с увреждания ще бъдат увеличени."
Премиерът заяви, че
преизчислението на пенсиите ще се случи през октомври, каквото е и решението на 47-ото народно
събрание. Коментира обаче, че лично не одобрява
приетите промени, в т. ч. и
юлското увеличение на
пенсиите, защото е недо-

мислено и нарушава принципите на социалното осигуряване.
"Проблемът, който ще
дойде октомври с увеличението на пенсиите - то няма да бъде за всички. Формулата, по която е заложено, ще отнеме придобити
права на пенсионерите."
Консулството ни в Санкт
Петербург е изправено
пред невъзможност да работи, след като днес стана
ясно, че Москва гони 14
български дипломати и служители от мисиите ни в Русия. Донев е разговарял с
министъра на външните работи Николай Милков, който е изготвил план за обезпечаване работата на българските представителства
в Русия.
В момента няма риск
България да бъде въвлечена във войната в Украйна,
но трябва да се полагат
всички усилия и да се следи това да не се случи, коментира премиерът.
"Ситуацията, пред която
е изправена Европа, е една от най-тежките от Втората световна война насам.
България е надежден, сигурен и предвидим партньор
на НАТО и на ЕС, има и национални интереси, които
трябва да отстоява", категоричен бе Гълъб Донев.ç

Ñêðúáíà âåñò
Почина

ïðîôåñîð
Àííà Ëèëîâà
(1935 - 2022)
Тя бе филолог и университетски преподавател. Почетен професор, германист, специалист по теория и история на превода. Преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и в ЮЗУ
- Благоевград. Специализирала в Женева, Москва, Виена и Берлин.
Преводач от немски и френски език. Президент на Международната
федерация на преводачите при ЮНЕСКО (1979 - 1990).
Проф. Лилова бе съпруга на изтъкнатия български учен и политик
проф. Александър Лилов - лидер на БСП в периода 1990-1991 г., един
от стратезите на мирния преход и на модерните социални идеи у нас.
Поклон пред светлата й памет!
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Â êðèçàòà ìëàäèÿò ñîáñòâåíèê íà "Êîçëå"
÷åðïè îïèò îò øâåéöàðñêèÿ ïàçàð
Ãåîðãè Ìóòàô÷èåâ ùå ãðàäè
ìèíèôàáðèêà çà ïðîèçâîäñòâî
íà ëèîôèëèçèðàíè è äúëáîêî
çàìðàçåíè áèîïëîäîâå è
áèîçåëåí÷óöè
Във времена на политическа и пазарна несигурност едно малко стопанство в Разлог продължава да развива собствения си потенциал и успява да се адаптира към
променящите се условия.
Биопродукцията на добре
известните ферма и
мандра със игривото име
"Козле" продължава да
развива утвърдената си
пазарна ниша дори в
условията на енергийна и
политическа криза, което
безспорно се дължи и на
приемствеността в това
стопанство. Защото малкият мащаб на това
бутиково производство
позволява да се поддържа
високо качество, а без
иновациите стопанството
трудно би постигнало
онази гъвкавост в бизнеса, с която животновъдите
успяват да превъзмогнат
негативните ефекти от
Ковид кризата и войната
в Украйна. Освен сирена
и кашкавали в летния
сезон "Козле" намира
добър пазар и за суроватката, суровото сирене и
киселото мляко.
За последната година и
в "Козле", подобно на
повечето преработватели
на селскостопанска продукция, основните разходи за електроенергия и
газ са се увеличили с 50
процента. "Малкият обем
на производство обаче ни
позволява сравнително
гъвкаво да реагираме на
този проблем", обясни за
Синор.бг Георги Мутафчиев, управител на семейното предприятие.
"От началото на пандемията от Ковид-19 се
наблюдава развитие на
късите вериги на доставки. Все повече гастрономически обекти залагат на
локалното производство
на храни, тъй като създадените ограничения на
международния пазар
правят местната продукция по-привлекателна.
Това облагодетелства нас,
малките производители",
отбелязва младият предприемач.
Неотдавна той е имал
възможност да посети
ферми в Швейцария с
производство, аналогично
на сирената и кашкавалите на разложката фирма.

"От разговорите с местните хора разбрах, че почти
цялата икономика там
работи приоритетно с
локални доставки. Гастрономическите обекти

изкупуват първо местна
продукция и едва при
недостиг разчитат на
внос. Тук в България тази
тенденция се наблюдава в
значително по-малък
мащаб", посочва фермерът. И допълва, че "би
било мотивиращо за
много фирми да прилагат
швейцарската практика,
защото това е важен
стимул да продължим да
съществуваме".
Според него друга
мярка в помощ на бизнеса е и посочването на
точен географски произход на продукта върху
етикета. "Би следвало да
се акцентира още по-ясно,
когато продуктът е локално произведен. В крайна
сметка целта на малките
бизнеси е да продават
продукцията си първо на
местния пазар, тъй като
на външния е много посложно". Именно затова и
собствениците на "Козле"
насочват усилията си
върху партньорства с
магазини и ресторанти в
морските курорти и поголемите градове. Веригите малки магазини, които
продават специфична
група храни - биохрани и
бутикови продукти, стават
все по-популярни в градовете, затова и разложката
мандра сключва договори
с подобни обекти.
Според Георги Мутафчиев промяната при маркетинга на местните храни
не е толкова въпрос на
законодателство, колкото

"Въпреки че нашето
стопанство е малко,
помощта по извънредната
Ковид мярка дойде навреме и успя да ни помогне в тази кризисна ситуация, за да планираме 3
месеца по-напред, отколкото едно малко стопанство като нашето би могло
да си позволи", посочва
младият предприемач. И
допълва, че малкият
бизнес разчита много на
местната администрация,
която директно уведомява
собствениците за нови
възможности и текущи
Малката семейна фирма
"Козле" обаче се е развила благодарение на своите трима директори, както семейство Мутафчиеви обичали да се наричат. Бизнесът е основан от Иван
и Тодорка. Техният син Георги също е част от него, като той се е
заел с маркетинга и с цялата
публична активност на дружеството. В негово лице баща му
вижда достоен приемник на семейния бизнес и 21-годишният
Георги вече е пръв сред "директорите" в "Козле".
Фермата се намира на половин километър от град Банско. Създадена е през 2009 г. и разполага с 3 основни постройки - две са за животните и една за
работниците. Започват да развиват стадото с кози от автохтонната
порода Местна дългокосместа и Калоферска дългокосместа. Сега
броят им е около 150. "Козле" членува в Асоциацията за автохтонни породи кози в България. Важно е животните да са елитни и
селекцията да се прави от експерт, а добрият подбор също така
изисква и поне 5-10 години време", уверява Иван Мутафчиев.
Имат център за посетители, в който периодично пристигат туристически групи. Особено през летния сезон "Козле" е привлекателно място за хора от чужбина, любопитни да видят българска
биоферма. Сами произвеждат фураж: притежават ливади за сено
и земя, на която отглеждат царевица, пшеница, ечемик. Не използваме никакви изкуствени торове, нито химикали, затова и продуктът е наистина натурален", обясняват собствениците.
да се работи за по-широкообхватно осъзнаване на
необходимостта от предимството на локалното
производство - чрез
рекламни кампании и
добри практики за насърчаване на бизнеса. Сега
се получава парадокс,
търговските обекти са
задължени да имат определен процент български
стоки, но нещата не се
случват на добри начала и
от двете страни, затова
ефектът е незначителен.

мерки за подпомагане,
затова тези консултации
трябва да се разраснат.
Голямо предизвикателство за семейния бизнес е
осигуряването на работна
ръка. Колкото до фуражите, фермата е независима,
защото отглежда храната
за стадото от 150 кози.
Собствениците на
"Козле" планират да
изградят и слънчева
инсталация, така че да
намалят разходите си за
електроенергия и топла

вода за всички дейности
по отглеждане на животните и производството на
млечни продукти. "Нашето
желание е да постигнем
по-висока степен на
независимост и по-добър
ефект за околната среда",
обяснява младият фермер.
Поради сезонността на
бизнеса се налага да
търсят и други възможности за селскостопанска
дейност. След като е
направил проучване на
пазара у нас и в чужбина, Георги Мутафчиев
вярва, че търсенето на
сушени биоплодове и
биозеленчуци, прахове,
миксове и други подобни
биопродукти в бъдеще ще
се увеличава. Ето защо
спестените през годините
финансови средства са
вложени в покупка на
земя, така че да инвестират в минифабрика за
производство на лиофилизирани и дълбоко
замразени биоплодове и
биозеленчуци. А 95% от
захранването с енергия
на този малък преработвателен цех, плюс хладилния склад, е планирано да
бъде от соларните панели.
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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30 çäðàâè ìîì÷åòà áëîêèðàõà ðàáîòàòà
íà „Êàïèòàí Àíäðååâî“
Æàíäàðìåðèÿòà ïîääúðæà îáùåñòâåíèÿ ðåä íà ãðàíè÷íèÿ
ïóíêò, çà äà íå âúçíèêâà íàïðåæåíèå ìåæäó ñëóæèòåëèòå
íà ÷àñòíàòà ëàáîðàòîðèÿ è Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ
çà áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå (ÁÀÁÕ), èçâúðøâàùè
ôèòîñàíèòàðåí êîíòðîë
Представители на частната фирма "Евролаб 2011"
са възпрепятствали обработката на камиони на "Капитан Андреево" от представители на Българската
агенция по безопасност на
храните. Това съобщи пред
БНТ председателят на БАБХ
проф. Христо Даскалов. Работата е била преустановена за няколко часа и е
била възстановена към 4
часа сутринта в неделния
ден. "От вторник до вчера
рано сутринта имахме
проблеми с това, че "Евролаб" изчакваше предаването на властта от предишното правителство на служебното и постави както
нас, така и тях в една абсолютно нелепа ситуация,
като спря обработването",
каза проф. Даскалов.
Проф. Даскалов подчерта, че от агенцията са направили всичко възможно
за да изпълнят решението
на Върховния администра-

тивен съд, според което
"Евролаб 2011" има право
да оперира на границата.
Същевременно обаче БАБХ
са тези, които трябва да извършват реалните проверки на камионите. "От съда
ни направиха забележка,
че не сме регулирали с никакъв нормативен акт как
тази товаро-разтоварителна дейност да се извършва и аз пуснах заповед, която беше много прецизно
написана, за да не накърни решението на съда. Тя
обаче не беше уважена от
"Евролаб". Там имаше 30
здрави момчета, които заеха площадката, където ние
трябва да извършваме товаро-разтоварителната работа. Тези младежи не позволяваха на нашите работници да стигнат до работните си места".
"Евролаб 2011" е една от
20-те фирми оператори на
товари - това значи, че те
сключват договори с фир-

ми, които внасят храни, получават данните за тези товари, вкарват ги в първата
част на т.нар. "трейс" система и валидират данните.
Отговорна за официалния
контрол върху стоките обаче е БАБХ, обясни проф.
Даскалов. "В европейски
мащаб частни фирми не се
занимават с товаро-разтоварителната дейност", подчерта още той.
Пунктът вече работи
нормално. Това заяви вчера пред журналисти служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който направи
инспекция на граничния
контролно-пропускателен
пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Демерджиев увери, че вече се възстановява трафикът през пункта на
българско-турската граница, особено на хладилните
камиони, които през последните дни не са били обработвани ритмично. Ми-

нистърът на вътрешните работи потвърди, че екипи на
жандармерията поддържат
обществения ред на "Капитан Андреево", за да не възниква напрежение между
служителите на частната
лаборатория и Българската агенция за безопасност
на храните (БАБХ), извършващи фитосанитарен контрол. "Трафикът се възстанови след намесата на
жандармерията и преустановяване на тези конфликти и най-различни взаимодействия, които застрашаваха да ескалират. Жандармерията ще остане колкото е необходимо, за да
обезпечи нормалното функциониране на пункта", допълни той.
Министърът на вътрешните работи обясни още, че
част от сигналите са срещу служители на частното
дружество, заплашвали
служители от БАБХ. "Казусът е юридически и мяс-

тото за неговото решаване е в съда. Нито една от
страните не бива да мисли, че ще го реши тук на
място", призова министърът. Демерджиев съобщи
още, че агенцията по храните и нейни системи са
станали обект на хакерска
атака, източникът на която
се проверява.
Директорът на БАБХ
проф. Христо Даскалов разясни, че служителите на
агенцията четири дни не са
могли да се заемат с обработката на товарите, тъй като хора от частната фирма
са били заели всички работни площадки. Той посочи още, че се търси начин
да бъде удвоен капацитетът
на националната лаборатория в София, която изследва качеството на храните,
влизащи у нас. На проверката на пункта присъстваше и заместник-министърът
на земеделието доц. Крум
Неделков. ç

Ïåêàíîâ: Áåç ãàç ïðåç çèìàòà èêîíîìèêàòà íè ùå êàòàñòðîôèðà
Отстраняването на шефовете на
НАП и Агенция "Митници", и смяната на областните управители, са
нормални. Всяко едно правителство предприема такива стъпки в началото на своето управление. Това
обясни служебният вицепремиер
Атанас Пеканов пред "Нова телевизия". "Действията, които бяха направени в първите дни, са напълно
нормални. Всеки един нов кабинет
трябва да гарантира възможно найефективната работа на институциите. И винаги, когато става смяна
на властта, се правят някои промени", обясни Пеканов. Той обясни
защо ресорът за евросредствата
във финансовото министерство беше отделен от него. "Ние приемаме една структура, която съществува от дълги години и в други европейски страни. Темата с европейското финансиране е доста
сложна. Тя влиза в ресорите на
много министерства, затова е доб-

ре да има отделен вицепремиер,
който да се занимава с тази тема", обясни Пеканов.
"Това, което не се движеше с
добро темпо от предишния кабинет,
е, че не бяха приемани в парламента неща, които трябва да се
случват по Плана за възстановяване. За второто плащане, което трябва да се случи в края на годината,
има само един приет закон - за насърчаване на заетостта. Има три,

които стигнаха в парламента, един
мина на първо четене. Т. е само
един закон от общо 22 е минал на
второ четене", такава равносметка
на кабинета "Петков" направи служебният вицепремиер.
Той увери обаче, че 21 от 22 мерки са във финална фаза. "Това е
проект, който във версията на Плана, която изпратих през октомври
миналата година, не беше вътре.
Но ще се справим и с това и ще
поискаме първото плащане", поясни той. Първото плащане е в размер на 1,3 милиарда, които ще бъдат поискани до края на месеца.
След това ЕК има срок от два месеца да направи разглеждане. А парите се очакват наесен, разясни
стъпките Пеканов.
Надявам се, че интерконекторът
с Гърция не е под въпрос, правим
всичко възможно нещата да се случат в срок, заяви Атанас Пеканов.
Преди дни се разбра, че след от-

каз на Агенцията по вписванията
да впише новото ръководство заради неточности в подадените документи новият енергиен министър
е отменил решението на предшественика за избора на това ръководство. Ведомството отрече това
да е така.
Може би заради инвазията в Украйна не е морално да продължим
търговски взаимоотношения с Русия, но много страни продължават
тези отношения, обяви още Пеканов. "Има енергийна криза. Тя е в
цяла Европа! Трябва да действаме
възможно най-бързо, за да я решим". Обяви, че ако няма достатъчно количества газ през зимата, България трябва да се подготви "за найлошото". "Липсата на достатъчно количество газ ще доведе до икономически загуби. Икономистите спорим дали последиците ще са лоши,
или катастрофални", заяви Атанас
Пеканов. ç

Õðàíèòå ïàê çàïî÷íàõà äà ïîñêúïâàò
Индексът на тържищните цени, който отразява цените на хранителните стоки на едро в България се
повиши тази седмица с 0.69
на сто до 2043 пункта. До
началото на август ИТЦ повече от месец практически
не се променяше, като се
движеше в границите 2 029
- 2039 пункта, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
(ДКСБТ), цитирана от БТА.
Оранжерийните домати

поскъпват с 8.3 на сто до
2.48 лева за килограм, а
цената на оранжерийните
краставици скача с 12.3 на
сто до 2.10 лева за килограм в края на седмицата.
Картофите поевтиняват с 3
стотинки и се продават по
1.06 лева за килограм. Цената на морковите се вдига с 11 стотинки до 1.20
лева за килограм на едро.
Стойността на зелето се
вдига със 6 стотинки и тази седмица то се търгува

по 0.88 лева за килограм.
Ябълките поевтиняват с
3 стотинки и се продават
по 1.42 лева за килограм.
Цената на лимоните пада
с 9 стотинки до 2.99 лева
за килограм, на прасковите се понижава тази седмица - с 3.4 на сто до 2
лева за килограм, а кайсиите поскъпват с 6.8 на сто
и се търгуват по 2.37 лева
за килограм.
Кравето сирене прибавя 2.1 на сто и вече трай-

но остава над нивата от 10
лева за килограм, като се
търгува по 10.40 лв./кг, а
кашкавалът тип "Витоша" се
продава по 15.64 лева за
килограм. След като поев-

тиня в средата на юли, олиото и тази седмица поевтинява с 1.8 на сто като
се търгува по 4.92 лева за
литър.
Пакетче краве масло от

125 грама поскъпва с 4.1
на сто до 2.82 лева. Пилешкото месо поевтинява с
0.3 на сто и се търгува средно по 5.97 лева за килограм. Захарта поевтинява с
5 стотинки се продава по
2,28 лева за килограм в
края на седмицата, а брашно тип "500" поскъпва с 3.1
на сто и се търгува по 1.34
лева за килограм. Оризът
поевтинява с 0.4 на сто и
се търгува по 2.73 лева за
килограм. Яйцата поскъпват с една стотинка и се
продават по 0.27 лева за
брой. ç
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Îòèâàìå íà èçáîðè,
çà äà óïðàâëÿâàìå
- Г-н Костадинов, "Възраждане" организира протести срещу маските и новите ковид мерки. Защо, при положение
че според експертите има нова вълна на
заразата?
- В последните две години и половина
експертите показаха своята абсурдна некомпетентност и несъстоятелност. Очевидно е, че тези експерти имат една единствена задача и тя е да търсят някаква,
макар и минимална логическа обосновка
на абсурдните и нелогични мерки, които
се предприемат. Десетилетия назад във
времето е имало летен грип, винаги е
имало летни вируси. Това никога обаче
не е било основание да бъдем принуждавани да носим парцали на лицата си при
40-градусова жега, предизвикващи найразлични алергии, екземи и астми. Точно поради тази причина ние от "Възраждане" се противопоставяме на тези безсмислени и вредни за здравето античовешки мерки и призоваваме всички граждани да не ги спазват, тъй като вредят
на здравето.
- Как ще отговорите на тези, които
Ви обвиняват, че с акциите си срещу маските "Възраждане" търси предизборен
ефект?
- Това са много несъстоятелни обвинения. Ние говорим по тази тема още от
2020 г., когато изобщо не ставаше въпрос
за избори. Не само че не сме спирали да
говорим по темата, но и организирахме
първия в Европа протест, който беше на
14 май 2020 г., срещу ограничителните
мерки, маските и всички останали извращения на съвременната псевдоздравна политика, така че няма как да приемем едно
подобно обвинение. По-скоро го отдаваме на вече влизащата в ход предизборна
кампания и плоските и нескопосани опити на нашите опоненти да ни обвинят в
поредица измислени грехове.
- Как оценявате 47-ото НС и работата на "Възраждане" в него?
- Работата на "Възраждане" беше много ползотворна. Ние успяхме да се превърнем в най-продуктивната група в
47-ото народно събрание. В него внесохме 29 законопроекта и 23 проекта за решение с ранг на закони. Това ни превърна в най-работещата парламентарна група, въпреки че бяхме най-малката. Само
че, тъй като не бяхме част от управляващото мнозинство, почти нищо от внесеното от нас не беше прието. От друга страна, нас това не ни обезсърчава, ние сме
наясно с реалностите, но показахме, че
можем и знаем как да управляваме държавата. Разбира се, оттук насетне трябва
да ни гласуват доверие българските избиратели. Що се отнася до цялостната оценка за работата на 47-ото българско народно събрание, то беше едно от най-слабите
и най-безличните в цялата българска история. Точно поради тази причина се сгромоляса толкова бързо и безславно.
- Влязохте в парламента като най-малката група, в края на Народното събрание социолозите вече отчетоха сериозен
ръст на подкрепата за "Възраждане".
Какви са очакванията Ви за предсрочните парламентарни избори?
- Очакванията ни са "Възраждане" да
се превърне в първа политическа сила на
тези избори и да управлява държавата.
- Газовата криза е факт, прогнозите
са за изключително тежка зима. Какво
според Вас е решението на проблема с
доставките на синьо гориво?
- Решението е във възстановяване на
договорните отношения с "Газпром". Няма друго решение. Който твърди, че има
друго решение, просто лъже. Както се казва, лъже като един Кирил Петков или

Костадин
КОСТАДИНОВ,
лидер на ПП
"Възраждане"

САЩ ще
гледат
да се борят
с Русия до
последния
украинец и
до последния
българин,
затова не
трябва да
допускаме
въвличането
ни във
войната

като един Асен Василев. За да постигнем
това решение, България трябва да бъде
управлявана от правителство, което има
политическа независимост и самостоятелност при вземането на своите решения.
Такива правителства в България, за съжаление, нямаме от 1941 г. Поради тази
причина единствената политическа сила,
която в момента може да проведе такъв
тип разговори и да преговаря с руската
страна, е "Възраждане". Единствената политическа сила, която има възможност
да възстанови независимостта и политическата самостоятелност на България и
отново да превърне държавата ни в субект, а не обект на международното право, е "Възраждане". Поради тази причина, ако искаме българската икономика да
продължи да съществува, а не да бъде
срината под натиска на липсата на газ,
единственият вариант е българите да дадат доверието си на "Възраждане" и заедно да поемем управлението на България.
Няма друг политически субект, който да
може да възстанови отношенията с руската страна, поради една много проста
причина. Всички политически сили в България, без "Възраждане", са на пряк или
косвен отчет в Американското посолство.
САЩ никога няма да допуснат възстановяване на отношенията между България и Русия. Така както водят война с
Русия с ръцете на украинците, по същия
начин се стремят да водят война с Русия
с ръцете на българите. И то САЩ ще
гледат да се борят с Русия до последния
украинец и до последния българин. Ето
защо една от основните цели на "Възраждане" е да не допусне въвличането на
България във война срещу Русия и вкарването в употреба на така наречения украински сценарий и в нашата родина.
Това е нещо, което, повярвайте ми, ако
други управляват България, ще се случи.
- Кабинетът на Кирил Петков така и
не предприе адекватни мерки в полза на
бизнеса, които да помогнат на компаниите да се справят в икономическата
криза. Какво предлага "Възраждане"?
- Нека да кажем, че икономическата криза в България е предизвикана от действията на Кирил Петков и неговото правителство. Това, което "Възраждане" предложи, до голяма степен вече се осъществи.
Първото предложение, което имахме ние
от "Възраждане", беше да се премахне този вреден, антибългарски, американски кабинет. Това се случи, ние успяхме да го
предизвикаме и сме доволни от постигнатия резултат. Предложихме и мерки за преодоляване на щетите от последния проамерикански кабинет на Кирил Петков.

Предложихме премахване на ДДС за стоките от малката потребителска кошница,
за лекарствата, предложихме да се премахне ДДС на сметките за ток и вода на
битовите потребители. Предложихме още
плавно намаляване на ДДС от 20 % на
18 % в рамките на две години, плавно и
поетапно намаляване на акциза върху горивата, възстановяване на газовите доставки, за да може по този начин да се
възстанови енергийната база на българските предприемачи. Не на последно място предложихме премахването на една голяма част от разрешителните лицензионни режими, които в момента тормозят българските предприемачи. Има и нещо друго, което не бива да забравяме, и то е
свързано с мерки за премахване на нелоялната конкуренция на западните партньори. Едно от нещата, което ние ще направим, е да премахнем монопола на големите търговски вериги в България, които
източват българската икономика, пренасочвайки български финансови ресурси на
Запад, като превръщат българския пазар
в място за пласиране на второ и трето
качество хранителни и индустриални стоки от Западна Европа. Това нещо трябва
да бъде премахнато. Разбира се, няма да
бъде лесно и няма да стане бързо, защото
някои от търговските вериги се ползват с
протекции в България от страна на други
държави, но нямаме друг избор. Или ще
възстановим пълния суверенитет в нашата държава, или нашата държава просто
ще погине.
- Кои бяха най-големите грешки на
кабинета на Кирил Петков?
- Целият кабинет Кирил Петков беше
грешка. Това беше една огромна историческа грешка и го заявявам като историк. Това е нещо, което трудно може да
намери аналог в 14-вековната история
на България. Толкова предателско, антибългарско, некомпетентно и вредно управление, античовешко дори, ние не сме
имали в нашата история.
- Служебният кабинет вече започна
работа. Трябва ли да извърши ревизия
на кабинета "Петков"?
- Не, това трябва да направи следващият кабинет. Разбира се, в крайна сметка, като управляващи, те няма как да не
ни кажат, ако има фрапиращи злоупотреби, каквито сме сигурни, че има, но
това трябва просто да се случва не като
основна водеща цел, защото основната
работа на служебното правителство е да
проведе честни избори. Всички ние искаме от него честни избори. Нека извърши
необходимия одит, данните от който да
изпрати в прокуратурата, за да започне
разследване срещу престъпниците, облечени до скоро във власт.
- Какви са акцентите от новата предизборна програма на "Възраждане", за
какво ще се борите в следващия парламент?
- Единствените неща, които сме добавили, са свързани с преките последици
от пагубните решения на проамериканското правителство на Кирил Петков буквално да взривят отношенията с Русия.
Това, което сме написали, е нормализация на отношенията с Русия и възстановяване на търговските ни партньорства,
които към момента са нарушени заради
обслужването на американския интерес.
Трябва да направим така, че българският интерес по отношение на Македония
да бъде защитен. "Възраждане" ще настоява за ревизия на набързо взетото решение за вдигане на ветото над преговорния процес на Северна Македония с
Европейския съюз.
Интервюто е на standartnews.com
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На 6 август 1945 г. от
бомболюковете на самолет модел B-29 с името
"Енола Гей" към град
Хирошима в Япония
полита атомната бомба,
наречена галено "Малчугана". Тя се взривява над
града, като в момента на
експлозията загиват
66 хиляди души. Други
69 хиляди са ранени и
повечето от тях умират
по-късно от лъчева болест.
Решението за атаката
е взето от американските
висши военни и президента Хари Труман, въпреки съпротивата на
голяма част от учените,
които са участвали в
създаването на оръжието,
както и от страна на
много от генералите.
Целият проект за създаването на ядрено оръжие,
известен като "Манхатън",
е започнат с подкрепата
на много специалисти
евреи, избягали от Европа и Германия заради
нацистката заплаха.
Тяхната идея е, че с
подобна сила, която
трябва да се използва
срещу Третия Райх, войната в Европа ще приключи по-бързо. Само че
на 9 май 1945 г., СССР и
другите съюзници успяват
да се справят с Вермахта. Оръжието, изглежда,
ще остане без приложение.
Малко преди края на
войната на Стария континент, на 12 април, умира
американският президент
Франклин Делано Рузвелт. Той е един от идеолозите на проекта "Манхатън" и е много близък с
генералния секретар на
общосъветската комунистическа партия Йосиф
Сталин. Наследява го
неговият вицепрезидент
Хари Труман, който от
своя страна мрази комунистите.

В САЩ настъпва
рязка промяна
в отношението към
съюзниците им.
На конференцията в
Потсдам, която трябва да
определи бъдещето на
следвоенния свят, новият
американски президент за
пръв път поставя темата
за ядреното оръжие.
Разговорът е пресъздаден
от Уинстън Чърчил, който
твърди, че при споменаването на атомната бомба
Сталин не дава признаци,
че е разбрал какво му
съобщават. В началото на
август съветската ядрена
програма е ускорена
неимоверно. Недоверието
между Вашингтон и Москва започва да нараства, а
големият въпрос за бъдещето остава съдбата на
все още съпротивляващата се Япония. От Токио
отказват да се съгласят с
ултиматума, който им е
отправен за безусловна
капитулация.
Още на конференцията
в Ялта през февруари
1945 г., Рузвелт моли
Сталин да помогне във
войната в Азия. Съветският ръководител обещава,
че ще изпрати Червената
армия срещу японците три
месеца след като Германия капитулира. Новата

Президентът на САЩ Хари Труман

американска администрация на Хари Труман е
наясно с тези договорки.
В Белия дом знаят и че
огромни маси от войски
се пренасочват от европейския военен театър
към Далечния изток още в
началото на месец май.

Опасенията на американския президент са,
че комунистите ще
влязат в Япония преди
американската армия.
Заради това е решено
да ускори агонията на
Токио, като направи две
атомни бомбардировки.
Военните обясняват, че ако
са успешни и Япония
капитулира, ще бъдат
спасени повече от един
милион живота на американски войници, които
иначе трябва да участват в
десант срещу островната
империя. Сериозни военни
цели няма нито в Хирошима, нито във втория бомбардиран град - Нагасаки.
Двете бомби падат само

ден преди СССР да започне своята офанзива срещу
най-голямата сухопътна
армия на Япония - Квантунгската. Неочаквано за
всички, съветските войски
смазват японската съпротива само за двадесет дни.
Целият Северен Китай и
северната част на Корея
са под комунистически
контрол. В края на август
започва и операцията за
навлизане в Япония.
Червената армия прескача
с десанти по Курилските
острови и стига на 4 километра от най-северния
японски остров Хокайдо.
Десантът за навлизане на
територията на империята
е насрочен за 1 септември
1945 г. Японските власти са
ужасени от тази възможност. Още от 15 август те
водят неспирни преговори
с Вашингтон за евентуална
капитулация. И двете
страни са в цайтнот и
решават да направят
отстъпки.
Правителството на
Труман се отказва от
принципите, които е
приело като основни
пред своите съюзници и
се съгласява на условие
от страна на Токио.
Японците желаят запазване на институцията на
императора. Така и
става. Сталин от своя
страна разбира за напредващите преговори и
решава да отмени операцията на Червената
армия. На 2 септември
Япония капитулира пред
съюзниците, но окупационните власти практически попадат под пълния
контрол на САЩ.
Атомните бомби не

изиграват нужната роля
като военна заплаха.

Токио и без това е
изпепелен месеци
по-рано с напълно
конвенционални
бомби.
Ядреното оръжие става
фактор в политиката на
Студената война. Унищожаването на Хирошима и
Нагасаки е предупреждение не към императора, а
към Сталин. Оттук нататък
СССР ще води много
внимателна външна политика чак до 1949 г., когато
и там създават своя
атомна бомба. До паритета се стига, след като
част от учените, участвали
в проекта "Манхатън",
решават, че не могат да
оставят такава разрушителна сила в ръцете само
на една политическа
клика. Клаус Фукс предава част от атомните тайни
на съветските тайни
служби. Хората от това
време са наясно, че САЩ
действат от позицията на
силата. В края на 1945 г.
Вашингтон тръгва по пътя
на световното господство.
За съжаление, днес
ситуацията не е много
променена. Председателят
на американския конгрес
Нанси Пелоси посети
Тайпе, като провокира
неимоверно напрежение в
Азия. Американската
политическа класа явно не
се свени отново да играе
силово и да пали конфликти навсякъде по света, за
да отвлича вниманието от
огромната вътрешна
криза, в която изпада
собствената им държава.
В началото на Студената
война спомените за кланетата в Европа и за унищожението в Хирошима и
Нагасаки са още пресни.
За съжаление, днес политиците не си представят
колко близо може да сме
до един нов апокалипсис който те самите могат да
запалят. За тях винаги
съществува успокоението,
че в този пъкъл ще горят
други - обикновените хора.
Доц. Александър
СИВИЛОВ
От "Политически НЕкоректно" по БНР
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Украинският конфликт се превърна в гробище за
илюзии от двете страни на новата Желязна завеса
Георги ГЕОРГИЕВ
На шестия месец от
войната в Украйна на
сцената се появи стара
персона в нова роля,
достойна за римейк на
великата сатира на Стенли
Кубрик "Д-р Стрейнджлав,
или как престанах да се
страхувам и обикнах атомната бомба". Лиз Тръс много вероятният бъдещ
министър-председател на
Великобритания и действащ
външен министър, заяви
на 4 август по време на
телевизионен дебат по
"Скай нюз", че единственият начин да бъде завършен
конфликтът в Украйна, е
руснаците да я напуснат.
Облечената в червено
(цвета на войната) Тръс
каза, че "би било напълно
погрешно да се предложи
на Украйна да отстъпи
която и да е част от територията си на Русия, тъй като
това би изпратило ужасно
послание към света, включително и към Китай".
Интересно, а какво послание отправи към света
нападението над Югославия и откъсването със сила
на Косово от Сърбия?
Войната ще продължи
дълго, ако слушаме Тръс.
Войната не просто ще
продължи дълго, а ще
обхване и нови страни, и
вероятно финалът й ще бъде
апокалиптичен. Защото на
шестия месец от бойните
действия е ясно, че единственият начин руснаците да
бъдат изкарани от Украйна е
западните сили, източните
им клиенти, т. е. НАТО да
започне война с Руската
федерация, която - и това е
неизбежно - ще прерасне в
ядрена, защото Москва няма
да има какво да губи. След
24 февруари компромисът
със Запада е възможен само
ако Русия се разпадне на
отделни държави.
Точно за това говори
генералният секретар на
НАТО Йенс Столтенберг
същия ден, на норвежкия
остров Ютьоя, пред младежи от Работническата
партия. "Това, което се
случва в Украйна, е ужасно,
но би било много по-лошо,
ако имаше война между
Русия и НАТО", каза той. И
в същото време генсека
изтъква, че не трябва да
бъде позволено Русия да
спечели, а за целта Алиансът трябвало да подкрепя
Украйна с оръжия и други
помощи.
Тези хора говорят едно и

Разгромените руски колони в предградията на Киев станаха символ на началото на "специалната военна операция" по смяна на режима в Украйна

също вече половин година Не може да позволим на
Русия да спечели, но не
можем да си позволим да
влезем във война с Русия,
но ще даваме оръжия на
Украйна (при това ограничена номенклатура), и пари
също, и санкции срещу
Русия (10 935 към 5 август)
и ще очакваме Киев да
победи.

Но Киев не може
да победи.
"Разбира се, на нас ни се
иска Зеленски да изхвърли
Путин от страната си. Но
ето в какво е проблемът нашият поглед върху този
конфликт не е безпристрастен, а се формира като
приемаме желаното за
действителност. И така беше
от първия ден." Това написа
в края на юли в статията си
"За съжаление на Украйна,
Западът има излишък от
пожелателни мисли", авторът на британския "Таймс"
Род Лидъл.
Войната срещу Украйна
се оказа най-големият
съкрушител на илюзии от
началото на XXI век.
Претърпяха крах илюзиите
за стратегическия талант на
Владимир Путин, защото
замислената от него "специална военна операция" се
провали още в първите дни,
тъй като първоначалният
план очевидно не сработи.

Договореностите от Истанбул бяха по-скоро дипломатическо прикритие за пред
обществото, с което да бъде
обяснено изтеглянето на
войските от Киевска, Черниговска и Сумска област,
отколкото реално намерение
за мирно решаване на
конфликта.
Започна истинската
война. Това, което се очакваше да продължи седмици,
продължава вече половин
година и смело можем да
прогнозираме, че ще отиде
поне още толкова. "Ще си
бъдем вкъщи за Коледа",
казвали войниците, които
отивали на фронта през
август 1914 г., и те наистина познали. Войната
свършила малко преди
Коледа, но през 1918 г.
Вместо смяна на режима
в Киев, какъвто по всяка
вероятност е бил първоначалният замисъл, руските
усилия се насочиха към
най-важните за Москва
райони, където се очаква, че
има най-много лоялно
население - прословутия
украински Югоизток Донбас, Харков, Днепропетровск, Запорожие, Херсон,
Николаев, Одеса. Тяхното
превземане и анексиране ще
лиши Украйна от тежка
промишленост, обширни
селскостопански земи,
достъп до морето, значителна част от населението.

Обаче вместо стремителни пробиви на фронта,
настъпление на механизирани клинове, съпровождани от хеликоптери, въздушни операции, масови десанти, операции за обкръжаване и други признаци на
модерната война наблюдаваме бавно прегризване на
Донбаския Вердюн, създаден от украинците. Ако не
както в Първата световна,
то както в Съветско-финландската война от 1939 1940 г., с която аналогиите,
колкото и измамни да са по
принцип, са по-близки.
Апропо, Финландия губи
тази война.
Илюзиите за силата на
руската армия са традиционни илюзии. Тя никога не
се е оказвала готова
за войната, в която участва, тази не стана изключение. При целия милитаризъм, за който е петимно
руското общество, когато
дойде първата голяма
война, армията, грубо
казано, влезе в Украйна с
тази бронетехника и артилерия, с която излезе от
Афганистан.

Илюзиите
за слабостта
на Русия
са най-старите и сладки в
някои среди. Руската армия
напредва бавно не толкова
поради отчаяната съпроти-

ва на украинската армия
или заради некадърността
на офицерите й. Срещу
700-хилядните, дори едномилионни, по думите на
военния министър Алексей
Резников, Въоръжени сили
на Украйна руснаците и
съюзниците им от сепаратистките Донецка и Луганска народна република имат
на бойното поле средно, по
различни оценки, 170
хиляди души. В това число
не влизат тиловите и
авиационните подразделения, които се базират на
руска територия, както и
Черноморският флот.
Причините за тази
малочисленост, недостатъчна за мащабни настъпателни действия, се крие в
провала на специалната
военна операция. Руското
общество бе готвено за едни
вид военни действия, а се
получиха други. Още в
навечерието на инвазията
президентът Путин обеща,
че в нея няма да участват
наборни войници (което
веднага намали наполовина
числеността на силите,
които може да бъде задействани) и няма да бъде
извършвана мобилизация.
Сега воюват с каквото им
остана след всички политически ограничения, плюс
доброволци.
На стр. 9
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От стр. 8
Опозиционният на
Кремъл политолог Глеб
Павловски нарича това
положение "лоялност в
замяна на демобилизация". Ти подкрепяш властта, а тя не иска нищо от
теб, разшифрова формулата приближеният на Кремъл журналист и прессекретар на "Роснефт" Михаил Леонтиев, който признава, че тя съществува
реално във властовите
кръгове.
Именно поради това
получи разпространение
тезата, че ако Русия бъде
заставена да обяви частична мобилизация, това ще
бъде поражение за управляващите. Това е чисто медийна и пиарска конструкция,
която няма пряка връзка с
реалния живот, но украинското ръководство често се
ръководи в действията си
повече от ефекта, който би
имало дадено действие в
медиите, отколкото в текущата реалност. Видяхме
това много ясно при развръзката с обкръжените в
"Азовстал".
Каква е цената на войната за шестте месеца. Близо
6000 загинали цивилни от
двете страни на фронта, по
данни на ООН. Оттам
нататък започва вакханалията с числата на военните
загуби. Военната пропаганда действа в съзвучие със
Суворовското: "Пиши
больше, чего их, басурман,
жалеть!"
Ако вярваме безрезервно
на сводките от Киев и
Москва, то двете армии
отдавна да са се изтощили
поради липса на самолети,
танкове, бронирани машини и пехота. Очевидно
това не е така. Разминаването в числата е такова, че
нито едно не звучи достоверно. Директорът на ЦРУ
Уилям Бърнс говори за 15
000 само убити руски
военни, Киев за над 50
000, Лондон за 20 000,
Москва мълчи от март
насам. По данни на Би Би
Си и руския опозиционен
ресурс "Медиазона", които
издирват по открити източници загиналите в Украйна, към 29 юли са потвърдени поименно 5185 руски
граждани. Към тях трябва
да добавим около четири
хиляди загинали военни от
ДНР и ЛНР.
Същото е и със загубите
на украинските военни. Те
варират от "вероятно помалко от руските", по оценка
на упоменатия по-горе
Бърнс, до 50 - 70 хиляди
безвъзвратни загуби, по
съобщение на хакерската
група RaHDIt пред РИА
"Новости". Предвид това, че

става дума за държавен
ресурс, вероятно зад тази
информация стоят спецслужбите. Под "безвъзвратни
загуби" следва да разбираме
и пленници. По данни на
ДНР заловени и предали се
са около 10 000 украински
военни.

Математиката
на войната
е жестока.
На шестия месец от
началото й Украйна воюва
не просто със 100% от
потенциала си, а отвъд
него, като имаме предвид
четирите вълни на мобилизация, значителната западна военна и финансова
помощ. При това има и
невидима такава - разузнавателната информация,
невидимата война в ефира.
Русия воюва приблизително
с половината възможности
на мирновременната си
армия, без съюзници, в
условията на невиждан в
модерната история санкционен натиск.
Тук рухна друга илюзия за страшната сила на
западните финансови и
икономически санкции.
"Санкциите не работят".
Това е лайтмотивът на
редица статии, които се
появиха през последните
седмици в западната преса.
Причината е, че Русия
очевидно издържа на санкционния блицкриг, финансовата й система остана
стабилна, рублата е посилна, отколкото преди
войната, инфлацията е
двуцифрена (15%), но тя е
такава и в някои държави
от ЕС. Икономисти отбелязват, че сегашната криза е
по-силна, отколкото тази от
2015 г., но засега е два
пъти по-слаба от КОВИД
шока за стопанството през
2020 г.
Оценките за тазгодишния

спад на руската икономика
са в необичайно големи
граници. Изглежда, никой
не знае какво точно се
случва. В Руската академия
на науките смятат, че спадът
на БВП ще бъде в диапазона от 11,5 до 6,4%. "Лента.ру" цитира в публикация
от 7 юли оценка на икономисти от "Джей Пи Морган
Чейс", "Ситигруп" и други
големи западни банки,
които смятат, че руската
икономика ще падне от 8,5
до 3,5%.
Ако икономиката в края
на 2022 г. отбележи спад,
близък до ковидната 2020
г. (3,15), то това ще бъде
голям успех за Русия,
защото никой досега не е
получавал такъв мощен
финансов, търговски,
транспортен, технологически удар. Нека да почакаме есента, зимата,
другата година, за да
видим как ще се справят
руснаците, казват адептите
на санкционната политика. Въпрос на време е,
размишляват те. Ние
имаме опит в това отношение. Иран и Куба ги
чакаме от десетилетия да
грохнат под тежестта на
санкциите. Не грохват.
В тази руска устойчивост на санкционния удар
се крие и още една опасност за Украйна, забелязана от най-популярния
местен Телеграм канал "Легитимни" (с 650 хил.
абонати). "Рискът за
Офиса на президента
(ОП) е в това, че животът
на териториите под контрола на Русия ще бъде подобър от този в Украйна.
Съдете сами. Горивото е
два пъти по-евтино, тарифите два пъти по-малки
(ако ОП ги вдигне, то ще
бъдат 3 - 5 пъти по-малки), пенсиите и социалните подпомагания може да
станат по-големи." В

същото време въпреки
западната помощ финансовата система на Украйна
е пред колапс, Централната банка забрани на
чейндж бюрата да публикуват валутните курсове,
сигурен предвестник на
лоши бъднини.
Илюзия се оказа очакването, че на Украйна ще й
бъде прощавано всичко,
само защото тя воюва с
Русия. На 4 август, очевидно богат на събития ден,
"Амнести Интернешънъл"
зашлеви режима на Володимир Зеленски, като
обяви, че

Украйна е
нарушавала законите
на войната,
като нейните войници са се
прикривали в цивилни
райони при воденето на
бойните действия. Разполагали са военна техника и
въоръжение в училища,
болници, като така са
подлагали мирните жители
на опасност. Т. е. "Амнести"
потвърди всички руски
твърдения за подобна
практика, която превръща
цивилните обекти в законни
военни цели и служи единствено за очерняне на противника, че съзнателно
обстрелвал граждански
обекти, които всъщност са
загубили статута си на
такива.
Сега срещу организацията върви атака от найразлични НПО-та по света,
но пробивът в медийния
бент е извършен. Найнеприятният извод от
доклада е, че военните не се
отнасят към населението в
югоизточните области като
към свое. Това потвърждава
за пореден път твърденията, че Украйна е разделена
държава. Че сегашните й
беди са следствие именно
на това разделение, на

Издигането на реплика на знамето на Победата над превзетите населени места в Донбас пък стана символ
на новия етап във военните действия
Снимка РИА "Новости"

опита на едната част да
налага своя мироглед на
другата, и дори войната не
е изтрила тези пукнатини в
обществото.
"Той настоява, че Украйна не е истинска държава.
Истинските държави отвръщат на удара и това е, което
украинците направиха,
стига да продължим да ги
подкрепяме с оръжията и
боеприпасите, които те са
използвали толкова ефективно." Тези думи на директора на ЦРУ Уилям Бърнс,
казани на форум по сигурността в Аспен по адрес на
Путин, трябваше да подчертаят краха на друга илюзия,
която действително битуваше в руското общество, че
Украйна ще рухне при
първия натиск.
Когато казват, че Украйна не е истинска държава,
в Русия имат предвид
изкуствения характер на
нейното възникване, като
плод на болшевишката
национална политика,
(Когато Путин говори
сардонично за декомунизация на Украйна, това
означава промяна на
нейните граници, сформирани при СССР.) на слепена от руските, не от украинските царе и съветските
генерални секретари територия и това не е московска
пропаганда, а исторически
факт. Както е факт, че
руският цар е купил Киев от
поляците през 1686 г. "по
братска дружба и любов" за
146 хиляди сребърни рубли.
В светлината на реверансите на Зеленски към поляците днес историята може да
се повтори като гротеска.
* * *
На 31 март военният
кореспондент на руската
държавна телевизия ВГТРК
Александър Сладков представи репортаж от Мариупол, в който показа диалога
си с предал се доброволно
украинец - родом от същия
град, матросът от Гранични
войски Александър Ржавски.
Ето финала на този разговор, който все още може да
бъде открит в "Ютюб":
"- Аз се предадох, трима
ги убиха.
- Кой ги уби?
- Вашите наши.
- Нашите?
- Вашите наши.
- Нашите или вашите,
Саша?
- Вашите наши."
И това е последната
илюзия. Че става дума за
междудържавен конфликт.
Това е гражданска война.
Има една остаряла руска
дума "смертоубийство".
И ако има нещо, което я
прави специална тази
война, то това е смъртоубийството на нашите
наши.
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Снимки Интернет

Противопожарните служби
в Гърция се борят с 57 огнища,
регистрирани за денонощието.
Най-труден за гасене е огънят
в Света гора, като манастирите
не са засегнати.
Активно се действа по въздух
със самолети и хеликоптери.
Властите прехвърлиха нови групи
с пожарникари за гасенето
на огъня в Света гора.
Успяха да ограничат разпространението на стихията към
най-близките манастири.
През нощта огнеборците спасиха
от изпепеляване един от
най-старите манастири Дохиар.
Включиха се като доброволци
посетители на други манастири.
Префектът на Атон Аристос
Касмироглу заяви, че в близките
часове се очаква частично или
пълно овладяване на огъня.

Íàêðàòêî
Китайските

ÑÀÙ ïîäãîòâÿò âîåííà ïîìîù
çà Óêðàéíà çà 1 ìèëèàðä äîëàðà
Ìîñêâà ïðåõâúðëÿ çàëîãà ñè îò Äîíáàñ êúì
Þæíà Óêðàéíà, òâúðäè áðèòàíñêîòî ðàçóçíàâàíå
САЩ подготвят нов пакет от военна помощ за Украйна в размер на 1
милиард долара. Той включва боеприпаси за наличните далекобойни ракетни системи HIMARS, но не и за още
такива системи, а наличните 16 са недостатъчни за мащабна контраофанзива, съобщи агенция Ройтерс в момент,
когато Русия прехвърля основните си
сили от Донбас в Запорожието и Херсон.
Дълги конвои от военни камиони,
танкове, артилерия и друга бойна техника, насочена на запад към долното
поречие на Днепър, е основното доказателство за извода на британското
военно разузнаване, че Москва прехвърля залога си от Донбас към южна
Украйна, предаде БНР. Друго доказателство според Лондон е струпването
на батальонни тактически групи на полуостров Крим - в непосредствена близост до окупирания Херсон.
Придвижването на толкова войски
изглежда в разрез с политическите цели, декларирани от Кремъл още в началото на войната - цитирам, "освобождение" на самопровъзгласилите се
Луганска и Донецка народна република. В началото на юли Русия успя да
завладее цялата Луганска област, но
редица ключови градове в Донецка област като Краматорск и Славянск са
все още в украински ръце. Не е ясно
дали прехвърлянето на войски към Хер-

сон е с цел нова офанзива или за отбрана срещу все по-успешните украински контраатаки в областта.
Според Ройтерс ако успее да си
върне Херсон и северното крайбрежие
на Азовско море, Украйна ще пресече
и сухопътния коридор, свързващ Крим
с Русия. Освен това контролът върху
Днепър осигурява снабдяването с прясна вода на полуострова.
В района е и Енергодар - градчето,
където се намира най-голямата атомна електроцентрала в Украйна и Европа, която е под контрола на руската
армия. След съботния обстрел там един
от реакторите остава изключен, а рискът от пожар и радиоактивен теч също
остава, твърди украинският оператор
"Енергоатом". Киев и Москва си отправиха взаимни обвинения за обстрела от петък в близост до един от реакторите на централата. Върховният представител на Евросъюза за външната
политика и сигурността Жозеп Борел
отхвърли обясненията на Москва, че
обстрелът е дело на украинските военни, и подкани окупаторите да допуснат до централата специалисти от Международната агенция за атомна енергия.
Първият търговски кораб под чужд
флаг, получил разрешение да влезе в
Украйна, ще бъде натоварен със зърно в Черноморск и ще му бъде позволено да отплава, съобщи министърът

Îáùèíà Êþñòåíäèë
О Б Я В Я ВА
На основание Заповед № РД-00-1051/04.08.2022г. на Кмета на
Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижими имоти - частна общинска собственост, по реда на
Закона за общинската собственост, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 72045.400.11 с площ 16440.00
/шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За
стопански двор. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000044,
квартал: 1, парцел: ХІ, ведно със сградите попадащи в имота:
1. Сграда с идентификатор 72045.400.11.1 със застроена площ 63.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда
2. Сграда с идентификатор 72045.400.11.2 със застроена площ 25.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
3. Сграда с идентификатор 72045.400.11.3 със застроена площ 287.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
4. Сграда с идентификатор 72045.400.11.4 със застроена площ 83.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
5. Сграда с идентификатор 72045.400.11.5 със застроена площ 227.00
кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
6. Сграда с идентификатор 72045.400.11.6 със застроена площ 229.00
кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
7. Сграда с идентификатор 72045.400.11.7 със застроена площ 255.00
кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
8. Сграда с идентификатор 72045.400.11.8 със застроена площ 509.00
кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда
Начална тръжна цена 135 400 лева без ДДС и стъпка за наддаване в
размер на 5000 лева.
2. Урегулиран, поземлен имот ХХХV-355, кв. 19 по плана за регула-

военни отсега нататък ще
извършват редовни
военни учения от източната страна на средната
линия в Тайванския
проток, обяви вчера
китайската държавна
телевизия. Средната линия
в тесния проток между о.
Тайван и континентален
Китай е неофициална
контролна линия, която
военната авиация и бойни
кораби от двете страни
обикновено не преминават. Според коментатор на
китайската телевизия
средната линия никога не
е била правно призната и
представлява въображаема линия, очертана от
американските военни във
връзка с бойните им
нужди през миналия век.

Двама души загинаха

и 22-ма бяха ранени при
пореден бомбен атентат в
шиитски квартал в
афганистанската столица
Кабул в събота. При
подобно нападение ден
по-рано бяха убити осем
души. Отговорност пое
терористичната организация "Ислямска държава",
която заяви, че стои и зад
атентата от петък.

Корабите за разходки

Папа Франциск е възможно скоро да посети
Украйна. Това е намекнал украинският посланик
във Ватикана Андрий Юраш след аудиенция при
папата в събота. "Украйна иска да посрещне и
да приветства Светия отец възможно най-скоро,
още преди той да посети Казахстан", написа
Юраш в Туитър. Папата планира тридневна
визита в Казахстан, която се очаква
да започне на 13 септември.

на инфраструктурата Олександър Кубраков. Съгласно Истанбулското споразумение, от 22 юли от Украйна вече
заминаха 4 кораба с десетки хиляди
тонове храни. Очакваше се вчера от
Одеса и Черноморск трябва да тръгнат още четири плавателни съда с над
160 000 т храни. Властите обявиха, че
планират до две седмици те да бъдат
вече от три до пет всеки ден и да
бъдат изнасяни по 3 млн. т зърно на
месец. Примирието около черноморските пристанища не влияе на бойните действия, които продължават без
прекъсване в Източна и в Южна Украйна.ç

ция на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 1011.00 /хиляда и
единадесет / кв. метра. при граници и съседи: От север: улица с о.т. 180181; От изток: пешеходна пътека; От юг: УПИ ХХХVI; От запад: улица с о.т.
180-182, съгласно скица № 381/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Раждавица, общ. Кюстендил.
Начална тръжна цена 9600 лева без ДДС и стъпка за наддаване
300,00 лева.
3. Урегулиран, поземлен имот ХХХVII, кв. 19 по плана за регулация
на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 580.00 /петстотин и осемдесет/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХХХVI; От изток: УПИ
ХV 359, УПИ ХII 360, УПИ ХI 361; От юг: УПИ ХХХVIII; От запад: улица с о.т.
180-182, съгласно скица № 382/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Раждавица, общ. Кюстендил.
Начална тръжна цена 5600 лева без ДДС и стъпка за наддаване
300,00 лева.
4. Урегулиран, поземлен имот ХL, кв. 19 по план за регулация на с.
Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 708.00 /седемстотин и осем/ кв.
метра при граници и съседи: От север: УПИ ХХХIХ; От изток: УПИ VII 365; От
юг: УПИ ХLI; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 383/21.06.2021
г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Раждавица, общ. Кюстендил.
Начална тръжна цена 7050 лева без ДДС и стъпка за наддаване
300,00 лева.
5. Урегулиран, поземлен имот ХLI, кв. 19 по план за регулация на с.
Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 654.00 /шестстотин петдесет и
четири/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХL; От изток: УПИ VI
366; От юг: УПИ ХLII; От запад: улица с о.т. 180-182-173, съгласно скица №
384/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Раждавица,
общ. Кюстендил.
Начална тръжна цена 6600 лева без ДДС и стъпка за наддаване
300,00 лева.
6. Урегулиран, поземлен имот ХLII, кв. 19 по план за регулация на с.
Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 883.00 /осемстотин осемдесет и

"Лаку Сърат" и "Кира
Киралина" възобновиха
плаванията по Дунав от
пристанището си в Браила
след временно спиране
поради липса на оторизиран персонал, съобщи
кметът на град Браила
Мариан Драгомир. "Успяхме да сключим договор за
половин работен ден за
рулеви и капитан и
възобновихме развлекателните круизи по Дунав с
пътническите кораби.
Намирането на оторизиран персонал за тези
кораби е много трудно,
като се има предвид, че
заплатите в обществената
система са много помалки от тези в частната
сфера", обясни Драгомир.
Разходките с кораб по
Дунав отвеждат круизните
туристи под висящия мост
в Браила, който е основната атракция.

три/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХLI; От изток: УПИ V
3676, УПИ IV 414; От юг: УПИ ХLIII; От запад: улица с о.т. 182-173, съгласно
скица № 386/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес:
с. Раждавица, общ. Кюстендил.
Начална тръжна цена 9350 лева без ДДС и стъпка за наддаване
300,00 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и
данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва
договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като
част от нея.
Търга да се проведе на 18.08.2022 год. от 10,00 часа, в сградата на
общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг
на 25.08.2022 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася
по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в
"ОБЩИНСКА БАНКА"АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до
16.08.2022 год., включително и до 23.08.2022 год. включително - за
повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите
се получават в стая № 24 - първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в
касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до
15.00 часа на 16.08.2022 год., включително и до 23.08.2022 год. включително - за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет
члена, съгласно нормативните изисквания.
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Снимки Интернет

Ðàçðàñòâà ñå ñêàíäàëúò â Ãúðöèÿ ñ
ïîäñëóøâàíåòî íà ëèäåðà íà ÏÀÑÎÊ

Никос Андрулакис, лидер на ПАСОК и евродепутат, е бил подслушван
по искане на службите на две неназовани чужди държави. Това сочи доклад,
който се позовава на правителствени служители.

В Гърция се разраства скандалът с
подслушването на телефони на журналист
и опозиционен лидер,
който доведе до оставки на висши служители като ръководителя на Националната
разузнавателна служба. Днес се очаква
изявление на премиера Кириакос Мицотакис, предаде БНР.
Скандалът с подслушването на евродепутата и лидер на социалистите Никос Ан-

друлакис добива размерите на политическа буря. Опозицията
настоява премиерът
Кириакос Мицотакис
да поеме лична отговорност и да подаде
оставка. За днес е
насрочено открито заседание на парламента,като опозиционни
депутати настояват
премиерът да даде пълен списък на следените политици и журналисти. Според доклад, който се позовава на правителствени

служители, Никос Андрулакис е бил подслушван по искане на
службите на две чужди държави, които не
се посочват. Депутати
от управляващата партия на консерваторите казаха, че премиерът не е бил информиран за подслушването на лидера на социалистите. Правителството също желае
пълна прозрачност по
случая, заяви говорите л ят н а к абинета
Янис Иконому. ç

Áðîÿò íà æåðòâèòå íà èçðàåëñêèòå áîìáàðäèðîâêè
â èâèöàòà Ãàçà ñå óâåëè÷è äî 29
„Èñëÿìñêè äæèõàä“ å èçñòðåëÿë ïî Èçðàåë
580 ðàêåòè îò 5 àâãóñò íàñàì
Броят на жертвите
на израелските бомбардировки в ивицата
Газа се увеличи до 29,
сред тях и шест деца,
предаде АФП, като се
позова на здравните
власти на територията,
контролирана от ислямистите от Хамас.
Ранени при бомбардировките са над 200
палестинци. В нова информация се посочва,
че 253 души в Газа са
били ранени при новите атаки между Израел и палестинските радикални групировки в
петък. Операция в Газа ще продължи "колкото е необходимо",
обяви в неделя израелският премиер Яир
Лапид. Министърът на
отбраната Бени Ганц
добави, че силите на
страната няма да
спрат операцията срещу палестинския ислямски джихад, докато мирът не бъде въз-

становен, предаде
БНР.
Според израелски
служители "Ислямски
джихад" е изстрелял
580 ракети от 5 август
насам, а системата за
противоракетна отбрана "Железен купол" е
прихванала 97% от
всички ракети, изстреляни към израелски населени райони. Израелската армия заяви,
че през последните два
дни са били неутрализирани военните ръководители на палестинската групировка "Ислямски джихад". Те са
били елиминирани при
ударите на армията, която бомбардира Газа, а
"Ислямски джихад" отвърна с ракетен обстрел.
Радикалната палестинска групировка "Ислямски джихад" потвърди, че неин старши командир е бил убит от
израелски въздушен

удар в ивицата Газа,
предаде Ройтерс. От
въоръженото крило на
групировката заявиха,
че скърбят за Халед
Мансур, който е командир за южната част Газа. На фона на новата
ескалация на насилието в ивицата Газа израелската армия съобщи, че членове на палестинската групировка "Ислямски джихад"
си били арестувани
през нощта от израелските сили за сигурност на Западния бряг.
При няколко акции общо около 20 заподозрени от групировката
са били задържани на
цялата територия на
Западния бряг, се казва в изявление на израелската армия.
Междувременно лидерът на израелската
опозиция Бенямин Нетаняху изрази вчера
подкрепата си за правителството и операци-

Израелска бомбардировка в ивицата Газа. Същевременно вчера сирени за въздушна
заплаха и експлозии отекнаха западно от Ерусалим. Това е първата въздушна заплаха в
околностите на града от началото в петък на въоръжения конфликт между Израел и
базираната в Газа радикална палестинска групировка "Ислямски джихад".

ята на израелската армия в Газа. След като
отказваше да участва в
брифинги за сигурността на настоящия премиер Яир Лапид в продължение на една година
по вътрешнополитически въпроси, Нетаняху
най-накрая се срещна
с лидера на правителството вчера сутринта,
според информация от
офиса на Лапид. Нетаняху, който беше свален от премиерския

пост миналата година с
помощта на партията на
Лапид, каза в неделя,
че е предложил на кабинета "някои съвети"
относно конфликта "въз
основа на неговия собствен опит". Нови парламентарни избори в
Израел са насрочени
за 1 ноември.
Европейският съюз
изрази тревога по повод новото напрежение в региона. Говорител на върховния вън-

шнополитически представител Жозеп Борел
отправи призив към
всички страни в конфликта за максимална
сдържаност, за да са
избегне нова ескалация. Русия също заяви,
че е "дълбоко разтревожена" и прикани и
двете страни незабавно да установят трайно примирие. Делегация на Египет се опитва да договори прекратяване на огъня. ç

Èñïàíèÿ ñå áîðè ñ ïîðåäíèòå ãîðñêè ïîæàðè,
ïðåç þëè ñà èçãîðåëè íàä 2 ìëí. äêà

Турският президент Реджеп Ердоган изпробва най-новия прототип на първия турски
електромобил ТОГГ (TOGG) в турската провинция Коджаели, Западна Турция. Надяваме се,
че официално ще открием завода на ТОГГ в Гемлик на 29 октомври, каза Ердоган в реч в
събота на церемония в Коджаели. Той отбеляза, че автомобилът ТОГГ ще бъде по пътищата в Турция още през първото тримесечие на 2023 г. ТОГГ има за цел да произведе един
милион превозни средства в пет различни категории до 2030 г.

Испания се бори с
поредните горски пожари това лято. Над 40
000 дка са изгорели в
автономната област Галисия, където има седем активни огнища,
предаде БНР. Пламъците в Бойро, провинция Ла Коруня, са изпепелили 17 500 дка,
съобщиха от регионалното правителство в
Галисия. Гасенето се
усложнява от силните
ветрове в зоната. Около 700 души бяха евакуирани спешно от

къмпинг в Рибейра.
До 3000 дка се разрасна пожарът в Понте Калделас, който вече е под контрол. Огнеборците са успели да
овладеят и стихията
във Верин, Оуренсе,
унищожила площ от
6000 дка. Голямо огнище има и в провинция
Авила в областта Кастилия и Леон. Над 400
пожарникари участват
в гасенето, което се извършва и по въздух.
Местните власти подозират умишлен палеж,

води се разследване.
Кризата с пожарите се задълбочава от
продължителните жеги
и сушата. Миналата
седмица централното
правителство на Испания прие план за подобряване на координацията между институциите за превенция
и противодействие на
горските пожари и за
възстановяване на
опустошените зони. Само през юли в страната са изгорели над
2 000 000 дка. ç
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ÑÀÙ äîïóñíàõà ìíîãî ãðåøêè â Óêðàéíà
Ðóñèÿ ñòàâà âñå ïî-ñèëíà, Çàïàäúò îòñëàáâà
Най-четените през последните години исторически книги
са на британския професор Нил
Фергюсън. Той е преподавал в
различни елитни университети
по света, в момента работи в
Харвардския университет в САЩ
и изследва причините, поради които едни велики култури оцеляват, а други изчезват. В интервю за германския вестник Die
Welt той споделя мнението, че
САЩ са допуснали голяма грешка в политиката си в Украйна, а
след края на въоръжения конфликт там Русия ще стане още
по-силна. Той стига до това заключение независимо от факта,
че в никакъв случай не може да
бъде заподозрян в симпатии към
Русия. Нещо повече, Фергюсън е
привърженик на Демократическата партия и се придържа напълно към нейната русофобска
политика.
- Как бихме определили обстановката днес - пет месеца
след началото на въоръжения
конфликт в Украйна?
- Колкото повече продължава
конфликтът, толкова по-продължителен ще бъде. На пръв поглед звучи като безсмислена тавтология,
но всъщност означава следното:
колкото по-дълго продължава един
конфликт, толкова по-трудно е той
да бъде прекратен. За съжаление,
времето работи за Путин. Независимо от куража на украинците
и симпатиите на Запада към Украйна, колкото повече те отстъпват, толкова по-трудно ще бъде
за Зеленски да победи. Путин
спечели време, промени стратегията и вместо да превземе Киев и цяла Украйна, се концентрира на Донбас. Завземането на
целия Донбас и на украинския Югоизток става все по-вероятно. Русия залага на изтощаването на
противника. На Путин му помага
битката без прекъсване за временни примирия. Така украинските военни нямат време за почивка и
прегрупиране.

- Не помага ли оръжието,
което Западът продължава да
дава на Киев?
- Решаващо значение има
факторът постоянство. САЩ вече предоставиха на Украйна помощ над 50 млрд. долара. Ще й
дадат ли до края на годината още
толкова? А догодина? Путин знае,
че единството на Запада за подкрепа на Украйна няма да трае

кият и политическият натиск на
Запада да доведе до преврат
и свалянето на Путин?
- И това няма да се случи.
- Ако украинците предприемат контраудар и доведат Путин до отчаяние, той ще предприеме ли ядрен удар?
- По-скоро - не.
- Китайците няма ли да се
откажат да подкрепят Русия,

Нил Фергюсън

вечно. На западната подкрепа за
Украйна има етикет, на който е
посочен срокът на действие. Там
има надпис "да се използва до…".
Има срок, след който продуктът
се разваля.
- А санкциите не действат
ли? Нали трябваше да отслабят Русия и да доведат до нейното поражение?
- Никога не съм вярвал в
ефективността на санкциите. Докато Русия продава газ и петрол, рублата ще остава силна валута и страната ще е стабилна.
- Ще успее ли Западът с помощта на санкциите да принуди Путин да признае, че не може да победи, а след това позорно да отстъпи?
- Няма да успее.
- А не може ли икономичес-

ако тя продължи да не иска да
подпише мир?
- Китайците няма да оставят
Русия в беда. Те няма да я принуждават към мир.
- Западът няма ли да се
умори от този конфликт и да
отслаби подкрепата си за Украйна.
- Да, и това вече се наблюдава.
- Нима не е възможно Русия да претърпи поражение?
Или на нея всичко й е по силите?
- Администрацията на Джо
Байдън не направи нищо, за да
прекрати конфликта в неговия
ранен стадий. Защото там си мислеха, че колкото повече той се
проточи, толкова по-лошо ще е
за Русия и по-добре за Запада.

Войната се води на територията
на Украйна, но Байдън смята, че
това е в нейна полза. Същевременно той предполагаше, че събитията там ще откажат Китай
от подобно развитие на Тайван.
Според мен това беше грешка и
проява на глупост.
- Изглежда, вие сте променили мнението си, защото порано казвахте, че Русия ще се
провали.
- Да, но това стана само три
седмици след началото на военните действия, когато, както знаем, Русия се оказа в тежко положение. След като руските войски се оттеглиха от Киев, моментът беше най-благоприятен и за
Киев, и за Запада да предприемат стъпки за прекратяване на
огъня. САЩ обаче не ги напра-

виха. Вместо това Байдън замина за Варшава, нарече Путин военен престъпник и призова да бъде свален. Тогава аз призовавах
да се приканят Киев и Москва
към преговори. Сега вече е твърде късно. Русия става все посилна, а Украйна - по-слаба. Бях
шокиран от правителството на
Байдън и на редица американски
коментатори, които вярват, че украинците са в състояние да победят.
- Напоследък много се обсъжда темата, че блокираните
доставки на зърното ще доведе до повишаване цените на
храните, а в някои райони и до
глад. Западът нищо ли не може да направи?
- Да, на Запад ще се стигне
до инфлация и до глад в някои
африкански страни. И двата фактора ще засилят натиска върху
Запада. През есента ще отслабне желанието да се поддържа
пламъка на военния конфликт.
Ще се наложи на Украйна да й
бъде предложено да направи териториални отстъпки и да започне фактическото разделение на
страната.
- Как биха се развивали събитията, ако във Вашингтон управляваше Тръмп?
- Известно е, че Байдън обяви, че ще защитава Тайван. Степента на некомпетентността на
неговото управление ужасява.
Тръмп не би направил много от
грешките на Байдън. Напротив,
той искаше да постигне търговско споразумение с Китай. Байдън навреди много повече на
отношенията на САЩ с Китай и
с Европа, отколкото Тръмп. В
Европа не разбират това, защото си мислят, че по-голямо
зло от Тръмп няма. Има и това
е Байдън. Не отричам, че Тръмп
послъгваше и представляваше
опасност за демокрацията в
САЩ. Но въпросът е в друго:
кой от двамата президенти е поголяма опасност за НАТО и света. В отговора на този въпрос
европейците правят голяма
грешка.

Àêî íå ñå îïîìíè, çëå ñå ïèøå íà Åâðîïà
Експерти по суровинните пазари предупредиха за
опасността от спирането
на доставките на руски газ,
което може да доведе не
само до рязко повишаване цената на тока, но и до
колапс на европейските
електрически мрежи. "В
електрическите мрежи
трябва да се поддържа определено напрежение, а
когато то спадне, мрежите може да излязат от
строя. Изключването на
тока по системата "дискотека" няма да помогне. С
намаляване потреблението на ток Европа се изправя пред много големи
рискове", пояснява шведският анализатор Кристиан Копфер.
Той обръща внимание и
на последиците от повишаването на цените, при
това на фона на растяща

безработица. "В най-лошия
случай това може да удари по шведските домакинства с 9773 долара в месец. Ако цената надхвърли
тази сума, предприятията
в редица производствени
отрасли може да фалират
и ще бъдат принудени да
извършат масови съкращения на работна сила", казва Копфер.
Прекъсването на газовите доставки от Русия ще
засегне цяла Европа, но
особено болезнено това
ще бъде за Германия. В
един от аналитичните доклади се посочва, че при
прекъсване на доставките след шест месеца Германия може да загуби до
200 млрд. евро. Припомня се, че когато след плановия технически преглед
миналия месец Русия отново пусна газа по "Се-

верен поток-1", икономиката заработи с много пониска интензивност, отколкото беше преди това.
Сега газопроводът работи едва с 20 процента от
своята пълна пропускателна способност.
Германското правителство си беше поставило
целта до ноември да запълни своите газохранилища на 90 процента. Засега обаче те са пълни едва
на две трети. Като се имат
предвид две обстоятелства, поставената цел изглежда недостижима. Първото е, че играта на германското и канадското ръководство около дадената
за ремонт турбина, която
така и не се връща в Русия с необходимата съпровождаща техническа документация, препятства
възстановяването на дос-

тавките в пълен обем. Второто обстоятелство се състои във факта, че необичайните горещини и засуха в Европа наложиха още
отсега източването на газовите хранилища. Така
все по-голяма става вероятността 90-процентното
им запълване до ноември
да се превърне в химера.
Не трябва да се забравя, че на фона на реалните факти и причини за намаляване на доставките политиката на санкции и
маниакалната привързаност към американската
цел за прекъсване на руско-европейското сътрудничество във всички сфери,
чиновниците в Брюксел и
европейските лидери обвиняват Москва за последиците от собствените им
грешки. "Русия е отговорен
доставчик на природен газ

Урсула фон дер Лайен:
"Всичко е наред,
вярвайте ми!"

и каквото и да говорят в
Европейската комисия, в
европейските столици и в
САЩ, Русия ще продължи
да бъде страната, която до
голяма степен гарантира
енергийната сигурност на
Европа. Ако Европа продължи да върви по пътя на без-

разсъдните санкции, които
бият по самата нея, то ситуацията може да се влоши", заяви говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков.
Страницата подготви
Светлана МИХОВА,
в. „Русия днес Россия сегодня“

ÑÏÎÐÒ

Винаги може
по-добре,
затова трябва
да надграждаме.
Не трябва да се
задоволяваме с
това, че сме
победили,
обобщи
треньорът на
червените
Любослав Пенев
ЦСКА 1948 се изкачи на
първо място в класирането в Първа лига. В среща
от петия кръг "червените"
се наложиха с категоричното 5:2 у дома срещу
Ботев (Враца) пред новия
национален селекционер
Младен Кръстаич. С
четири гола се отличи
националът Ивайло Чочев.
В 18-ата минута столичани взеха аванс в резултата, след като изпълниха
много бързо пряк свободен удар. Енрике Рафаел
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подаде за Алекс Колев,
който комбинира с Ивайло
Чочев и той не сгреши на
празна врата. Ситуацията
беше разгледана от ВАР,
след което беше отсъдено
попадение за "армейците".
В 31-вата минута домакините останаха с човек
по-малко на терена, след
като Карлос Охене получи

директен червен картон
за удар в тялото на Чавдар Ивайлов.
Три минути преди
почивката Георги Русев
получи извеждащ пас от
Рафаел и излезе на
стрелкова позиция, но не
намери очертанията на
вратата.
ЦСКА 1948 удвои аван-

Ìúðè: Ðàíî å äà ãîâîðèì çà åâðîïîõîä
Треньорът на Левски Станимир
Стоилов даде интервю за предаването "Арена спорт", в което говори по редица актуални теми,
свързани с клуба. Той е на мнение, че все още е рано да се говори за европоход.
"За европоход е рано да говорим. По-скоро трябва да мислим
за следващия противник. Там е заложено началото на похода, да
елиминираме малтийския Хамрун
и има директен сблъсък за групите. Показахме, че можем да играем срещу ПАОК. За нашия отбор
е важно да има постоянство", каза Мъри.
"На този етап не мога да бъда
категоричен дали може да прекъснем хегемонията на Лудогорец.
Левски ще играе за победа във
всеки мач. Всичко ще зависи от
това, как ще се представяме. Лудогорец има достатъчно класа,
опит, авторитет. Дълги години са
хегемон. Питат Лудогорец защо нямат български млади играчи. Как
да имат млади, като нивото им е

прекалено високо. Нашите млади
български играчи още не са свикнали да скачат там. Те обаче много стратегически успяха да купят
2-3 млади български играчи за сериозни суми", каза треньорът на
Левски.
"Не се опасявам от критики.
Разбирам нашите опоненти, те нямат мачове. Стартът на първенството, ако беше по-рано или бяха
сложени междинни кръгове на евроучастниците, щеше да е различно. Това исках да бъде коментирано, но никой нямаше желание. Ние

се съобразяваме само с правилата и принципите на Левски", каза
той по отношение на отложените
мачове на отбора.
Стоилов говори и за представянето на триото в атака - Билал
Бари, Уелтън и Роналдо. "Има позитиви, които те трябва да получат. Далеч са още от атомно нападение. Тяхната сила в момента е
играта в защита, играта в атака
трябва да се подобрява доста. Ако
има оферта и е важна за Левски,
ще търсим новите футболисти. Левски го има без Гунди, пък какво
остава без някой от нас. Ако всички
играчи са здрави, мисля че можем да се справим с тази група.
Ако стигнем до груповата фаза е
отделна тема", продължи той. "Отборът от първата синя приказка
беше смазана машина за футбол.
Онзи отбор и на сън мога да го
кажа. Тогава бях по-строг, по-сляпо вярвах в идеята Левски. Бях
малко по-спокоен откъм стабилност в плащания", каза още Мъри,
цитиран от "Гонг.БГ".ç

са си чрез Георги Русев,
който беше изведен по
лявото крило, остана очи
в очи с Красимир Костов
и не сгреши за 2:0.
В 59-ата минута Ивайло
Чочев получи подаване от
Георги Русев в наказателното поле и с много
мощен шут реализира за
3:0.
В 82-рата минута Чочев
засече с глава центриране от корнер на Джонатан
Перейра и оформи своя
хеттрик във вратата на
врачани.
Три минути след това
Ботев (Враца) получи
правото да изпълни дузпа
за игра с ръка на Реян
Даскалов в наказателното
поле. Брайън Переа
намали изоставането на
Ботев с точен удар от
бялата точка.
В първата минута от
допълнителното време
Переа се възползва от
неразбирателство в защитата на ЦСКА 1948 и
намали изоставането на
тима от Враца до само
два гола.
В края на продължени-

ето столичани също
получиха правото да
изпълнят дузпа, отсъдена
за нарушение на Мартин
Атанасов срещу Ангел
Бастунов, а Ивайло Чочев
реализира четвъртия си
гол в мача след 11-метровия наказателен удар.
ЦСКА 1948 е на първо
място в класирането с
актив от 11 точки, докато
Ботев (Враца) има 4 точки
на десета позиция в
Първа лига.
Любослав Пенев реши
да задържи играчите си
здраво стъпили на земята,
въпреки поводите за
гордост от победата с 5:2
над Ботев Враца, въпреки
факта, че "армейците" бяха
с човек по-малко в продължение на 60 минути.
"Винаги може по-добре,
затова трябва да надграждаме. Не трябва да се
задоволяваме с това, че
сме победили. Гоним един
краен резултат, първенството е в началото. Вървим добре и така трябва
да продължим. Конкуренция ще има, играем мач
за мач", каза той след
мача, цитиран от БНТ.ç

Áèâø ðóñêè âèöåïðåìèåð áå
ïðåèçáðàí çà øåô íà ÔÈÄÅ

Руснакът Аркадий Дворкович
беше преизбран за президент на
Международната федерация по
шахмат (ФИДЕ). Вотът се проведе по време на Общото събрание на организацията в Ченай,
Индия, където продължава шахматната Олимпиада. Дворкович
спечели втория си мандат със
157 гласа срещу 16 за конкурента си Андрей Баришполец от
Украйна. Преди да се проведе

гласуването третият кандидат Башар Куатли от Франция се оттегли от надпреварата, съобщи БТА.
Аркадий Дворкович, бивш руски вицепремиер, за първи път бе
избран на поста през октомври
2018 година, когато замени Кирсан Илюмжинов.
Петкратният световен шампион
по шахмат Вишванатан Ананд, който бе част от екипа на Дворкович,
е новият вицепрезидент на ФИДЕ.
"Благодаря ви много, че подкрепяте нашия екип. Уважавам
гласа на всеки, но искам специално да благодаря, че избрахте
положителната програма, която
се опитахме да осъществим през
последните години. Ще работим
заедно с всеки от вас и през
следващите четири години. Голяма чест, привилегия и щастие е
да получим вашата подкрепа, ние
сме един екип и едно семейство", коментира 50-годишният Аркадий Дворкович.ç

Ìåñè è Íåéìàð áëåñòÿò çà ÏÑÆ
Лионел Меси отбеляза два гола за победата на Пари Сен Жермен като гост на Клермон с 5:0 в
двубой от първия кръг на френската Лига 1, съобщи БНР. Въпреки
отсъствието на възстановяващия се
от контузия Килиан Мбапе френският шампион нямаше проблеми
при гостуването си. Бразилецът
Неймар добави гол и три асистенции, а за Пари Сен Жермен се
разписаха още Ашраф Хакими и
Маркиньос.
Неймар можеше да открие ре-

зултата още в седмата минута, но
ударът му бе блокиран от защитник на домакините от Клермон Фут.
Бразилецът обаче не сгреши в деветата минута, когато Меси отклони топката към него и той бе точен за 1:0.
22-годишният португалец Витиня също бе близо до попадение в
18-ата минута, а в 26-ата Неймар
намери отлично Ашраф Хакими,
който вкара за 2:0 за гостите. Три
минути по-късно Серхио Рамос отправи изстрел с глава, но вратарят

на Клермон се справи.
Третият гол за парижани падна
в 38-ата минута, когато след центриране на Неймар бразилецът Маркиньос отклони топката в мрежата
на домакините за трети път. Лео
Меси пък пропусна да увеличи аванса на Пари Сен Жермен в самия
край на първото полувреме.
Меси пропиля нова възможност
за Пари Сен Жермен в 69-ата минута, но се реваншира в два гола
в последните 10 минути на мача.
Той се разписа в 80-ата и 86-ата,

правейки резултата 5:0 за шампи- ние от въздуха с гръб към вратата.
оните. Особено впечатляващ бе
В следващия кръг парижани
вторият гол, който аржентинецът приемат Монпелие, а Клермон Фут
вкара след акробатично изпълне- гостува на Реймс.ç

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

14

8.08.2022 ÇÅÌß

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

Тв програма - понеделник, 8 август
ÁÍÒ 1

bTV ACTION

06.00 Ваканцията на Лили - детски тв
филм /4 серия/п/
06.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко
Поло - анимационен филм
10.00 Ваканцията на Лили - детски тв
филм /5 серия/
10.55 Кой знае отговора - светът, в който
живеем - документална поредица
11.10 Дивия Франк в Калифорния - документален филм /1 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 На границата - тв филм /3 епизод/п/
14.15 Принцеса Лилифее - анимационен
филм
14.30 Приключенията на младия Марко
Поло - анимационен филм
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /8
епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж - тв филм
17.00 Олтарите на България
17.10 Дивия Франк в Калифорния - документален филм /2 епизод/
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 На границата - тв филм /4 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Ченгетата от Пицофалконе - тв
филм /5 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.25 Госпожа Хайд - игрален филм
/копродукция, 2018 г./, режисьор
Серж Бозон, в ролите: Изабел Юпер,
Ромен Дюри, Хосе Гарсия, Белкасем Лалауи, Пиер Леон и др.
01.05 Ченгетата от Пицофалконе - тв
филм /5 епизод/п/ (14)
02.55 Бразди /избрано/п/
03.25 Олтарите на България
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 - тв филм /8
епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, с. 2, еп. 7 - 10
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 5
09.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 15
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 5
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 8
12.00 "Батман срещу Супермен: Зората
на справедливостта" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2016), в
ролите: Бен Афлек, Хенри Кавил,
Ейми Адамс, Джеси Айзенбърг, Даян Лейн, Лорънс Фишбърн, Джереми Айрънс, Холи Хънтър, Гал Гадот
15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 6
16.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 16
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп.
12
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп. 1
21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 2
22.00 Бандата на екшън: "Куршум в главата" - екшън, трилър, криминален
(САЩ, 2012), в ролите: Силвестър
Сталоун, Джейсън Момоа, Крисчън
Слейтър, Сунг Канг, Сара Шахи,
Адеуале Акиной-Агбадже, Вероника
Росати и др.
00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 2
01.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 9
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 6
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп.
12
04.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 16

bTV
05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анимация, сериал, еп. 25
06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп. 23
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Лекар в планината" - сериал, с. 14,
еп. 3
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, с. 4, еп. 1
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 4,
еп. 7
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,
с. 8, еп. 6
00.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 4
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината " /п./ - сериал,
с.14 еп.3
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bTV COMEDY
05.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
06.00 "Хотел Елеон" - сериал, с. 2, еп. 11,
12
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация
07.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 12, еп. 1, 2
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Нанси Дрю и скритото стълбище"
- криминален, комедия, драма (САЩ,
2019), в ролите: София Лилис, Зоуи
Рене, Маккензи Греъм, Андреа Андерс, Сам Трамел, Андрю Матю
Уелч и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 6, 7
19.00 "По средата" - сериал, еп. 1, 2
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 58
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 9
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.11 еп.17, 18
00.00 "Прелъстен и изоставен" - романтичен, комедия (САЩ, 2008), в ролите: Джейсън Сигъл, Кристен Бел,
Пол Ръд, Мила Кунис, Ръсел Бранд,
Бил Хейдър, Джона Хил, Джейсън
Бейтман и др.
02.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с.3
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.5
еп.12, 13

Времето
Утре ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще се
развие купеста облачност и на отделни места, главно в Северозападна България, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа
умерен, в Югоизточна България - и временно силен, североизточен вятър. Максималните температури ще са между 30 и 35
градуса, в София - около 30.
Над Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа умерен, по южното крайбрежие - и временно силен, североизточен вятър, който вечерта ще отслабне. Максималните температури ще са 28-32 градуса. Температурата на морската вода
е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще се усили, ще бъде
3-4 бала, в крайните южни райони - временно до 5 бала. Над
планините ще е предимно слънчево. Около и след обяд ще
има временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще е окоНИМХ/БТА
ло 24, на 2000 метра - около 17 градуса.
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bTV Cinema, 21.00 ч., Премиера: "Роден да
побеждава" - екшън, спортен, драма (САЩ,
Испания, 2019), в ролите: Джон Траволта, Шаная
Туейн, Тоби Себасчън, Розабел Лауренти Селърс,
Кевин Дън, Майкъл Мадсън и др.
08.00 "Пати Кейк" - музикален, драма
(САЩ, 2017), режисьор Джереми
Джаспър, в ролите: Сар Нгауджа,
Даниел Макдоналд, Бриджит Евърет, Мамъду Ачей, Патрик Брана,
Сидхарт Дананджей и др.
10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 14,
15
12.15 "Сан Андреас" - екшън, трилър (САЩ,
2015), режисьор Брад Пейтън, в
ролите: Дуейн Джонсън, Кайли Миноуг, Карла Гуджино, Арчи Панджаби, Колтън Хейнс, Алекс Рийзи,
Морган Грифин, Алекзандра Дадарио, Мат Джералд и др.
14.30 "Въпрос на време" - романтичен,
фентъзи (Великобритания, 2013),
режисьор Ричард Къртис, в ролите:
Донъл Глийсън, Рейчъл Макадамс,
Бил Най, Линдзи Дънкан, Ванеса
Кърби, Марго Роби, Том Холандър
17.00 "Навитакът" - комедия, романтичен
(САЩ, Австралия, 2008), режисьор
Пейтън Рийд, в ролите: Джим Кери,
Зоуи Дешанел, Брадли Купър, Джон
Майкъл Хигинс, Фенула Фланагън,
Терънс Стамп, Саша Алекзандър
19.00 "Шест метра дълбочина" - приключенски, драма, биографичен (САЩ,
2017), режисьор Скот Уо, в ролите:
Джош Хартнет, Мира Сорвино, Сара Дюмонт, Остин Грант и др.
21.00 Премиера: "Роден да побеждава" екшън, спортен, драма (САЩ, Испания, 2019), режисьор Карзан Кадер, в ролите: Джон Траволта, Шаная Туейн, Тоби Себасчън, Розабел
Лауренти Селърс, Кевин Дън, Майкъл Мадсън и др.
22.45 "Кралицата на Шотландия" - исторически, драма, биографичен (Великобритания, 2018), режисьор
Джоузи Рурк, в ролите: Сърша Ронан, Марго Роби, Джо Алуин, Дейвид Тенант, Гай Пиърс, Джак Лоудън, Джема Чан и др.
01.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
14
02.15 "Титаник" - драма, романтичен
(САЩ, 1997), режисьор Джеймс
Камерън, в ролите: Били Зейн, Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет,
Дейвид Уорнър, Кати Бейтс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Всяка твоя сълза" - сериал
06.00 "Специален отряд" - сериал, сезон
4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Фениксът на любовта" - с уч. на
Саскиа Вестер, Гюнтер Барон, Йени
Бах, Флориан Вюнше 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) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 3
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" (премиера) - сериал,
сезон 1
00.30 "Военни престъпления" - сериал,
сезон 17
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.30 "Ти си моята съдба" - сериал /п/
04.40 "Не ме оставяй" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
05.00 "Втори дубъл" - сериал, 2 епизода
/п/
06.45 "Лекарят на сърцата" - романтичен
филм с уч. на Аня Кнауер, Ксавер
Хътър, Аниан Золнер, Харалд Шмид
и др. /п/
08.50 "Мадагаскар 3" - анимационен филм
/п/
11.00 "Дароу и Дароу" - мистери с уч. на
Кимбърли Уилямс, Уенди Малик,
Том Кавана, Лила Фицджералд, Баркли Хоуп и др. /п/
13.00 "В кадър"
13.20 "Любовна терапия" - романтична
комедия с уч. на Мерил Стрийп,
Томи Лий Джоунс, Стив Карел,
Джийн Смарт, Елизабет Шу и др. /
п/
15.30 "Моите съкровища" - с уч. на Жан
Рено, Рем Кериси, Камил Шаму,
Паскал Демолон и др. /п/
17.20 "Закрилникът" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Мартон Чокаш,
Клоуи Грейс Морец, Дейвид Харбър, Бил Пулман и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 8
21.00 "ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК" - Зрителят избира между два филма на
greatmonday.bg
23.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 8 /п/
00.00 "Професор Марстън и Жените чудо"
- биографична драма с уч. на Люк
Евънс, Ребека Хол, Оливър Плат,
Бела Хийткот и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 148
ВОДОРАВНО: Генерали. "Етика". Топузаков (Елин).
Рат. "В името на народа". Ретирада. Апел. Кирил.
Ирод. "Ти". Тар. Пеликан. Сет. Кили (Жан Клод).
Амар. Почини. Асесор. Перитонит. Сито. Маливат.
Под. Кав. Рика. Ад. РА. Етаноламин. Масат. Новинари. Кебап. Гон. Кула. Итаконати. Лико. "Ала".
Ес. Манекени. Отава. Тороманов (Хари). "Кин". Лава. Асеновица.
ОТВЕСНО: "Четирите пера". "Акулата". Номератор.
Веселинов (Иван). Репетир. Чим. Табакера. Рутил.
"Китарата". Око. "На зор". Пинолин. Пи. "Ема". Лана. "Елиникон". Танас. Пикадили. Ивало. Алине. Онари. "Ата". Ав. КА. ОН ("Общество на народите)".
Дева. Окас (Евалд). Тамино. Ово. Радамес. Дин.
Нет. Сироп. Насип. Нагасаки. Кадет. "Ротор". Рот
(Йозеф). Виц. Ваталин. Родамини. Ана.

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

Легендарният пианист Иво
Погорелич ще изнесе концерт
със Софийската филхармония.
Събитието е на 10 ноември в
зала "България". Под палката
на маестро Найден Тодоров ще
звучи Вторият концерт за пиано и оркестър на Шопен. Маестро Тодоров допълва програмата с Първата симфония
"Пролетна" от Шуман. Погорелич свири в зала "България"
през 2020 г. със Софийската
филхармония. Иво Погорелич
е роден на 20 октомври 1958
г. в Белград. Той една от найярките звезди на съвременната класическа музикална сцена. Репертоарът му се простира от Бах и Скарлати до Прокофиев.ç
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Àðõåîëîçè îòêðèõà ÷åòèðè
íîâè ñòàè â êúùà â Ïîìïåé
Мястото е пълно с
чинии, амфори и други
използвани във всекидневието предмети - те показват живота на средната
класа в момента на изригването на вулкана Везувий,
унищожил града през 79 г.,
предадоха Ройтерс и
Асошиейтед прес.
Останки от купи, отворен сандък, легло и други
вещи са намерени в сграда, открита преди време,
обявиха от управата на
археологическия парк в
Помпей.
Някои от обектите са
по-ценни от други - предмети, изработени от бронз и
стъкло са редом до използваните във всекидневието
вещи.
“Голяма част от населението в Римската империя
са били хора, които с пот на
чело са се сдобивали с
насъщния, но са искали да
повишат социалния си
статус”, казва директорът на
парка Габриел Цухтригел.
Археолозите са напра-

вили гипсови отливки, за
да възпроизведат някои от
предметите в Помпей, един
от основните туристически
обекти в Италия, намиращ
се в близост до съвременния град Неапол.
Останалата част от
къщата, открита през 2018
г., включва двор, украсен с
фрески на растения, птици
и сцени от лов, както и

ниша, посветена на боговете, смятани за пазители на
дома.
“Собствениците са
можели да украсят двора,
в който се намира кътчето,
посветено на боговете,
както и кладенеца, но явно
не са имали достатъчно
пари за всички стаи“,
добави Цухтригел. “Не
знаем кой е живял тук, но

"Най-активно четящите
българи са тези от поколението на възраст между
40 и 60 - 65 години, каза
председателят на Управителния съвет на Асоциация "Българска книга"
(АБК) Десислава Алексиева. Предпочитанията са
насочени най-вече към
художествената литература. Все още са много
търсени и книгите за
личностно развитие и
себепознание.
През последните
години има ръст в купуването на детска литература. Тези книжки се търсят
от майки и баби, които да
четат на най-малките. В
момента, в който децата
тръгнат на училище, вече

се купуват само книгите
от списъците, дадени от
учителите по български
език и литература.
Най-лошото е, че цели
поколения българи израстват без книги у дома, без

пример от възрастните, че
четенето трябва да е част
от ежедневието. Проучванията на асоциацията
показват, че най-ниски
нива на четене в момента
има при българите във

възрастовата граница
между 15 и 35 г.
На пазара литературата за подрастващи не се
продава изобщо. Причината е, че младите живеят
чрез мобилните си устройства и нямат изградени навици да четат сериозни книги. Точно тези
поколения предстои да
излязат на пазара на
труда или са в началото
на кариерата си.
При хората над 65
години интересът към
четенето намалява, като
най-сериозните причини
са проблеми със зрението
и здравето. Фактор са и
сериалите, които са
предпочитани от тази
аудитория.ç

"Îãíåíà ìèñòåðèÿ" - íåñòèíàðñêè òàíöè â Êîïðèâùèöà
С нестинарски ритуални
танци в изпълнение на "Огнена мистерия" завърши вторият ден от дванадесетото
издание на Националния събор на народното творчество в Копривщица. Жителите
и гостите на града се насладиха на народното творчество на площад "20 април", като част от съпътстващата
програма.
"Нестинарството е магия,
моята жива магия", сподели
учителката Десислава Жекова. Тя се занимава с нестинарство от над 22 години.
Нестинарството е нещо живо, жива енергия, която се
усеща и минава през мен.
То ме държи жива".

Усещам се щастлива. В
себе си оставаш сам между
небето и земята и си танцуваш". Традицията се предава на младото поколение и
няма да изчезне. Десислава Жекова изпълни своя
танц върху разпръсната жарава на фона на фолклорна
музика.
На 5, 6 и 7 август в Копривщица се провежда дванадесетото издание на Националния събор на българското народно творчество.
Организатори са Министерството на културата, Община Копривщица, Института за
етнология и фолклористика
с Етнографски музей при
БАН. Националният събор в

С три златни, четири сребърни и пет бронзови отличия се завърнаха
габровци от Копривщица

Копривщица съществува от
1965 г. Той е вписан в Регистъра на добрите практики за

опазване на нематериалното
културно наследство на
ЮНЕСКО от декември 2016 г.ç

:

Íàé-ìíîãî ÷åòàò áúëãàðèòå íà âúçðàñò ìåæäó 40 è 65 ã.

хубавият живот, изобразен
в двора, вероятно е поскоро стремеж, отколкото,
всекидневна реалност.”
Пепел и лава от изригването на вулкана Везувий
затрупват Помпей през 79
г. Древният град е преоткрит през 16-и век. Археолозите продължават да
намират там изключителни
обекти.ç

Íàêðàòêî

Кевин Спейси ще плати
31 млн. долара на
продуцентите
на "Къща от карти"
Холивудската филмова
звезда Кевин Спейси ще
плати 31 млн. долара на
продуцентската компания,
която го уволни от "Къща
от карти". Това стана след
появата на обвинения в
сексуален тормоз, постанови съдия, отхвърляйки
жалбата му срещу арбитража. Решението е последният удар за звездата, която
бе обявена за един от найдобрите актьори на своето
поколение. След това той
се яви пред британския съд
с обвинение за сексуално
посегателство срещу трима
мъже.

Георги Мамалев
навърши 70 г.
На 5 август големият актьор
сатана на 70 години. "Дълги
години мечтаех да изиграя
Големанов. По различни
причини не се получаваше.
Но миналата година влязох
в тази роля и я играя с
много любов, личи си, че
съм щастлив. А в киното
мечтая да изиграя забавен,
но строг и изпълнителен
полицейски инспектор",
казва той. Първия си филм
снима на 19 години, а в
Народния театър "Иван
Вазов" е вече 43 години.
Георги Мамалев призна, че
"велико нещо е да можеш
да разсмиваш хората. Най
си харесвам театъра.
Театърът е люлката на
всичко".

