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 "Продължаваме промяната" (ПП) и
БСП отказаха да се явят вчера на
консултациите при президента
Румен Радев, преди връчването на
мандат за съставянето на ново
правителство. От ПП обявиха, че
трябвало да участват в заседанието

на бюджетната комисия на НС.
От БСП разпратиха съобщение до
медиите, в което пише: "Ще участваме
в консултации в друг ден, когато
сме сигурни, че сме осигурили семей-
ствата и икономиката за следващите
месеци". < 2
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Президентът Джо Байдън
ще обяви, че САЩ пре-
доставят на Украйна усъ-
вършенствана зенитно-
ракетна система, както и
допълнителна артилерийс-
ка поддръжка, заявил
пред АП запознат с въп-
роса източник. Оръжията
ще бъдат дадени в рам-
ките на последната по-
мощ, предназначена да
помогне на Украйна да се
защити от четиримесеч-
ната инвазия на Русия.
САЩ закупуват NASAMS,
разработена в Норвегия
ПВО система, която е със
среден и далечен обсег,
казал източникът. NASAMS
е същата система, която
САЩ използват за защита
на въздушното пространс-
тво около Белия дом и
Капитолия във Вашингтон.
Допълнителната помощ на
САЩ включва повече бое-
припаси за украинската
артилерия, както и рада-
ри за противодействие на
руската артилерия. ç
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Националът Светослав
Гоцев е лидер при
блокировачите след
изиграването на двубоите
от група 3 и 4 на
волейболната Лига на
нациите. Гоцев е записал
20 точки от блокада
(средно 2,5 на мач),
следван от аржентинеца
Агустин Лосер, който има
същия брой блокади.
Показателите на родния
център обаче са
по-добри, след като са
постигнати от по-малко
опити. Третото място е
за олимпийския шампион
от Рио 2016 Флавио
Жуалберто от Бразилия
с 19 блока.

епутатите в бюджетна комисия вчера за-
почнаха работа първо с приемането на
данъчните промени, а не със самия дър-
жавен бюджет. Не бе прието предложе-
нието на Пламен Абровски от ИТН да
се въведе 9% за плодове, зеленчуци и
слънчогледово олио, както и 0% - на
брашното. Финансовият министър Асен
Василев обяви, че подобна мярка ще
струва на хазната 100 млн. лв. по-мал-
ко приходи от ДДС и министерството
не я подкрепя. По същата причина бе
отхвърлено и искането на Десислава Та-
нева от ГЕРБ за 9% плодове, зеленчуци,

Ìèíèñòåðñòâîòî íà
ôèíàíñèòå êàòåãîðè÷íî
ïðîòèâ íàìàëÿâàíåòî
íà íàëîãà, îáÿâè
Àñåí Âàñèëåâ

Обществото е разде-
лено в мненията си за
случващото се в стра-
ната, сочи експресно
изследване на "Галъп
интернешънъл". 48,1%
одобряват свалянето на
правителството, но дру-

Îáùåñòâîòî å ðàçäåëåíî
çà áúäåùåòî íà âëàñòòà
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за храните
от първа
необходимост

мляко, месо, яйца и други продукти от
първа необходимост. Сметките на МФ
бяха, че това ще намали приходите с
345 млн. лв. само до края на годината.
Против се изказа и Георги Ганев от ДБ,
според когото единствената антиинфла-
ционна мярка е намаляване на ДДС за
всички стоки и услуги.

Бюджетната комисия одобри на второ
четене нулевата ДДС ставка за хляба ка-
то антиинфлационна мярка. Не се про-
меня акцизът на цигарите и тютюна, ко-
ето означава, че засега при тях няма да
има поскъпване.

ибата се вмирисва
откъм главата…
Даже и брюксел-
ската! Председа-

телката на Еврокомисия-
та Урсула фон дер Лайен
призовала през зимата
да се топлим с 2 градуса
по-малко, за да накажем
Русия и президента
Путин, намалявайки
количествата руски газ,
който ЕС купува. Явно по
логиката на Урсула най-
много ще ги накажем,
ако въобще не се
топлим, нищо че можем
да се поболеем и да
умрем от студ - важно е
да умрем като истински
и примерни Гюромихай-
ловци на русофобията. И
още нещо куца в логика-
та на Урсула - газ
ползват не само битови-
те потребители, тоест
Ханс, Жан, Хосе и наш
Пешо, а и индустрията,
която рискува да спре
без синьото гориво,
връщайки Европа 200
години назад. Тоест или
народите пак ще страдат
и студуват за удобството
и интересите на корпора-
циите, или всички заедно
ще платят за некомпе-
тентността и безидей-
ността на овластените
Урсули, които подложиха
ЕС на двойна енергийна
криза - заради идиотска-
та "Зелена сделка" и
заради санкционната
война, която водят,
вместо да търсят диалог,
компромиси и преговори
с Москва.

Но както би казал
нашият вицепремиер Асен
Василев и брюкселската
философия отдавна е:
"Да… "правят вятър"
бедните!".

Но гореспомената бе
буквално забита в
земята от немския
министър на икономиката
и вицеканцлер, който
признал, че за да
накаже Русия и Путин, се
къпе само за 5 минутки
и зове хората да послед-
ват светлия му пример и
"чистите" му помисли. Е,
ако ги подкани като в
средните векове да се
къпят на Коледа и
Великден (на 4 юли - в
знак на вечната и
нерушима евро-атланти-
ческа солидарност, и
разбира се - в деня на
гей парада) Европа може
и да натрие носа на
руснаците, но ще принуди
всички останали да си
запушат носа…

< 13

ги 50,5% не го одоб-
ряват.

По повод причините
за падането на прави-
телството, обяснението,
че носи собствена поли-
тическа вина (65,2%
съгласни срещу 33,6%

несъгласни), надделява
срещу обяснения от типа
"имаше преврат от стра-
на на мафията" (41,6%
съгласни, но 51% несъг-
ласни), "свали го Русия"
(19,5% съгласни срещу
72,7% несъгласни).
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Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

ÄÄ
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Стотици
граждани

се наредиха
на опашка
пред БНБ,

за да закупят
новата златна

възпоменателна
монета на

"Паисий
Хилендарски -

два златни
лева" на цена

3755 лв.
Някои от тях

са чакали
от неделя
следобед,
за да се
сдобият

с монетата.

Снимка БГНЕС
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"Продължаваме промя-
ната" (ПП) и БСП отказа-
ха да се явят вчера на
консултациите при прези-
дента Румен Радев, преди
връчването на мандат за
съставянето на ново
правителство.

След като вчера сут-
ринта оставката на пре-
миера Кирил Петков беше
депозирана в деловодст-
вото на Народното събра-
ние, държавният глава
насрочи консултации с
парламентарните партии
като за вчера бяха с ПП,
ГЕРБ, ДПС и БСП, а за
днес са обявени срещите
с "Демократична Бълга-
рия", "Има такъв народ" и
"Възраждане".

Няколко часа преди
срещата на "Дондуков" 2
от ПП обявиха, че няма
да се явят на насрочената
за 13 часа среща, защото
техни представители
трябвало да участват в
заседанието на бюджетна-
та комисия на НС.

По-късно пред журна-
листи в парламента
ръководителят на парла-
ментарната група на ПП
Андрей Гюров коментира,
че партията не е отишла
на консултациите, защото
в понеделник вечерта

ÃÅÐÁ îáÿâèõà, ÷å ùå
âúðíàò ìàíäàòà è èñêàò
ïðåäñðî÷íè èçáîðè

имала национален съвет.
От БСП също разпра-

тиха съобщение до медии-
те, в което обявиха, че
ръководството на  ПГ на
"БСП за България" няма
да участва в консултации-
те при президента. Социа-
листите заявяват, че за
тях е по-важна течащата
актуализация на бюджета
и съобщават: "Ще участва-
ме в консултации в друг
ден, когато сме сигурни,
че сме осигурили семейс-
твата и икономиката за
следващите месеци".

"Ще върнем мандата
възможно най-бързо, така
че да започнат консулта-
ции за връчване на ман-
дата за трета политическа
сила по ваш избор", заяви
председателят на ПГ на
ГЕРБ Десислава Атанасо-
ва по време на консулта-
циите с Румен Радев,
предаде репортер на
БГНЕС. Оставката на
правителството не е
началото на тази криза.
Потенциал за сформиране
на принципна коалиция в
този парламент няма,
добави Томислав Дончев.

По-рано вчера лидерът
на ГЕРБ Бойко Борисов
също заяви пред "Сега",
че е категорично за

ÏÏ è ÁÑÏ áîéêîòèðàõà
êîíñóëòàöèèòå ïðè Ðàäåâ

отиване на предсрочни
избори. "Аз съм се дръп-
нал от депутатството, да
не дразня, предложил съм
кабинет без мое участие.
Оттук нататък да им играя
по свирката, да оставя
една силна партия да
стане брошка на "Продъл-
жаваме промяната" като
ДБ, няма да стане", каза
Борисов.

Преди това бившият
президент Росен Плевне-
лиев заяви пред Би Ти Ви,
че Борисов бил готов да
се оттегли като партиен
лидер в името. Кирил
Петков пък обяви преди
дни, че би работил с
ГЕРБ, ако лидерът й отиде
на "топъл остров".ç

Ïðîäúëæàâà ñïàäúò
ïðè âåñòíèöèòå

Броят и тиражите на издава-
ните в България вестници и спи-
сания продължава да спада, от-
чита Националният статистичес-
ки институт.  През 2021 г. са из-
давани 201 вестника с годишен
тираж 119 588 хил., като спря-
мо предходната година заглави-
ята намаляват с 8 (4.0%), а ти-
ражът - с 3698 хил. (3.1%). През
2021 г. най-голям брой вестни-
ци са издавани в област София
(столица) - 97 заглавия, или
48.3% от всички издавани в стра-

ната.
През 2021 г. са издадени 440

списания и 54 бюлетина, като в
сравнение с 2020 г. списанията
намаляват с 1.0%, а бюлетините
- с 38.9% .

През 2021 г. на чужди езици са
издавани 62 списания и бюлетини
с годишен тираж 200 хил., като най-
многобройни са на английски език
- 54 заглавия с тираж 156 хил.,
следвани от изданията на руски и
турски език - четири заглавия с ти-
раж 42.7 хиляди.ç

Е, какво се оказа - санкцио-
ниращите, наложили хиляди
санкции на руски политици,
бизнесмени, банки, институ-
ции, отрасли, се оказаха по-
зле от санкционираните! Кой
кого санкционира тогава!?

А ние, които под "мъдро-
то" ръководство на Кирил
Петков и Сие тотално
спряхме руския газ, за да се
сложим пред "началствата".
Нас каква ли зима ни чака!?
И какво ли ще ни предложи
властта, ако все още я
държи Кирил Петков -
сигурно, че ако нямаме
хляб, може да ядем безглу-
тенови сладкиши?

Но не тъжи, сърце, не
тъжи и ти, немски министре,
не тъжи и ти, Урсула. Има
един изключително подхо-
дящ за случая български
виц: В едно село журналист-
ка разпитва възрастен човек
как живее, с какво се
занимава, какви са радости-
те и болките му и стигат до
битовизмите: къде перете,
къде миете посудата, къде
взимате вода за готвене.
Отговорът все бил: "Ееее,
там, у реката". А когато го
попитала къде се къпят,
отговорът пак бил този:
"Еее, там у реката". Тя пита
уточняващо за къпането: "А
зимата?" А отговорът е: "Еее,
че то колко е зимата…".

Вярно, колко да е
зимата!?

Ëÿòîòî íà
òÿõíàòà ãëóïîñò
ïðåäè çèìàòà íà
íàøåòî íåäîâîëñòâî
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Êàëôèí: Öåëèÿò ñâÿò çíàå, ÷å èçíàñÿìå
îðúæèå çà Óêðàéíà, ñàìî Íèíîâà - íå

мента няма друго място, което
да има нужда от нашите боепри-
паси, освен Украйна. Ясно е, че
това оръжие финишира в Украй-
на. БСП си мисли, че хората са
толкова посредствени, че слушат
председателката им, отколкото да
виждат какво се случва. Целият
свят знае, че ние изнасяме оръ-
жие за Украйна, включително Ру-
сия вероятно. Само г-жа Нинова

не знае", допълни още Калфин.
По повод на свалянето на ве-

тото за начало на преговорите
на СР Македония с ЕС, Калфин
коментира:" С това гласуване
България излезе от безнадежд-
ния път след подписването на
договора с РСМ. Предишното
правителство сложи на трупче-
та целия процес и блокира раз-
ширяването на ЕС".ç

Очевидно войната в Украйна
затъна в коловозите и ще бъде
дълго събитие. Въпросът е какво
би могло да се направи, за да
не се повтарят подобни напре-
жения, заяви пред БНР Ивайло
Калфин, бивш вицепремиер,
бивш външен и социален минис-
тър и бивш евродепутат. "Оръ-
жейните заводи работят на три
смени и изнасят. В света в мо-

Ивайло Калфин

Паметникът на Александър
Стамболийски в Пазарджик отно-
во е залят с червена боя. За пос-
ледната една година това е трето
вандалско посегателство върху
бюста на земеделския трибун, съ-
общиха от партия "Обединени зе-
меделци", цитирани от БНР.

По-скандалното в последния
вандалски акт е, че върху мемо-
риала под името на Александър
Стамболийски с шаблон е изри-
суван образът на Александър Цан-
ков - участник в Деветоюнския

Ïàê ïîðóãàõà ïàìåòíèêà íà
Ñòàìáîëèéñêè â Ïàçàðäæèê

преврат и министър-председател
след 1923 г., останал в историята
с прозвището "кръволок", след като
3-годишното му управление завър-
шва с многобройни отвличания и
убийства.

В своя позиция "Обединените
земеделци" остро осъждат вандал-
ския акт и настояват за бърза на-
меса на компетентните институции,
за разкриването и подвеждането
под отговорност на извършители-
те  на политическата хулиганска
проява.ç

Това не е само акт на вандализъм,
но и липса на патриотизъм, казват

земеделците
Снимка Обединени земеделци

Надявам се партиите да влязат в градивен диалог по важните въпроси,
включително Плана за възстановяване, заяви държавният глава по време

на консултациите с ГЕРБ
Снимка БГНЕС

Ñëàâè Òðèôîíîâ ñúäè Êèðèë
Ïåòêîâ çà 50 000 ëâ.

Лидерът на "Има такъв на-
род" Слави Трифонов съди пре-
миера в оставка Кирил Петков
за 50 000 лева, съобщи БНР.
Става дума за изявление, нап-
равено на пресконференция на
"Продължаваме промяната" по
повод решението на шестима
представители на "Има такъв на-
род" да напуснат партията. То-
гава Петков каза, че Трифонов
е "част от мафията" и че с от-
теглянето на партията от управ-
ляващата коалиция "мафията е
загубила коалиционния си пар-
тньор".
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Обществото е разделе-
но в мнението си за
случващото се в страната.
Сред инстинктивните
моментни реакции към
начина на сваляне на
правителството с малко
преобладава по-скоро
симпатията към правител-
ството на Петков и това
води до ситуационна
мобилизация на негови
привърженици.

Предпочитанията
закономерно са по-скоро
за съставяне на правител-
ство в този парламент,
макар и тук мненията да
са раздвоени. Вината за
падането на властта се
вижда главно и в грешки
на самата власт. Френско-
то предложение по проб-
лема със Северна Маке-
дония не е убедило об-
ществото, че интересите

Åäâà 19% âÿðâàò íà
ìàíòðàòà íà Êèðèë
Ïåòêîâ, ÷å „Ðóñèÿ
ãî å ñâàëèëà“,
65% ñà óáåäåíè,
÷å òîé ñè å âèíîâåí
çà ïðîâàëà, à áëèçî
60% íå îäîáðÿâàò
ò. íàð. ôðåíñêî
ïðåäëîæåíèå

Îáùåñòâîòî å ðàçäåëåíî
çà áúäåùåòî íà âëàñòòà

на България са спазени.
Това са част от изводи-

те от експресен телефо-
нен сондаж сред предста-
вителна извадка от 800
души, проведен между 23
и 25 юни.

48,1% одобряват сваля-
нето на правителството, но
други 50,5% не одобряват
свалянето му. Данните
сочат поляризация и
известна консолидация на
привържениците на прави-
телството - дошла явно
като реакция към начина,
по който това правителст-

Събития

� 1858 г. - В Болград,
Бесарабия, е създадена
първата българска гимна-
зия от Възраждането -
Болградската гимназия.
� 1903 г. - Провежда се
Конгресът на ВМОРО
(Одрински окръг) на
Петрова нива - "Стран-
джанското Оборище".
� 1914 г. - Австро-унгар-
ският престолонаследник
Франц Фердинанд и
неговата жена са убити в
Сараево от сръбския
атентатор Гаврило Принцип,
което дава повод за
началото на Първата
световна война.
� 1919 г. - Подписан е
Версайският договор, който
официално слага край на
Първата световна война.
� 1967 г. - Израел анекси-
ра Източен Йерусалим.
� 1991 г. - Съветът за
икономическа взаимопо-
мощ е разпуснат.

Родени

� 1577 г. - Петер Паул
Рубенс, фламандски
художник
� 1712 г. - Жан-Жак Русо,
френски философ от
швейцарски произход
� 1897 г. - Аспарух
Лешников, български певец
и изпълнител на шлагери с
международна известност
� 1908 г. - Асен Пейков,
български скулптор
� 1957 г. - Георги Първа-
нов, президент на България
от 2002 - 2012 г., лидер на
БСП от 1997 - 2002 г.
Депутат в 36-ото, 37-ото,
38-ото, 39-ото НС. Основа-
тел и пръв лидер на АБВ от
2014 - 2016 г.

Починали

� 1836 г. - Джеймс
Мадисън, 4-ти президент на
САЩ
� 1921 г. - Гьорче Петров,
български революционер
� 1993 г. - Борис Христов,
български оперен певец

Íà òîçè äåí
�

во бе свалено, както и към
момента на свалянето му.

35,3% виждат в днешна-
та ситуация шанс да се
избере по-стабилна власт
през есента, но 59,2%
смятат, че ситуацията е
проблем за страната ни.
Останалите се колебаят.
Затова и по-скоро надде-
ляват надеждите да се съ-
стави правителство в рам-
ките на този парламента-
рен мандат -  57,9% срещу
40,6%, които искат избори.

Като че ли надделяват
очакванията отново ПП да

Äîíàëä Òðúìï-ìëàäøè è Áîðèñëàâ Öåêîâ: Íåîáõîäèìà å ãëîáàëíà
êîíñåðâàòèâíà ìðåæà

Юристите, политически
анализатори и обществени-
ци д-р Борислав Цеков и
Петър Кичашки бяха специ-
ално поканени гости на го-
лямата консервативна кон-
ференция, състояла се в
Мемфис, щата Тенеси.

По време на форума те
проведоха работна среща
със сина на 45-ия президент
на САЩ Доналд Тръмп-
младши, участваха в работ-
на закуска с изключително
популярния в консерватив-
на Америка документалист
Динеш Соуза и разговаря-
ха с влиятелната анализа-
торка Кандас Оуенс.

Конференцията се про-
вежда във важен момент,

съставя правителство
(40,3%) срещу възмож-
ността ГЕРБ да състави
правителство (18,2%) или
други различни формати с
трети мандат (дялове под
10%). Никола Минчев пък
е получил одобрение -
положителните оценки
надделяват над отрицател-
ните и са 39%, отрицател-
ните - 31,6%, а неутрални-
те - 19,8%.

По повод чутите досега
обяснения за падането на
правителството, обясне-
нието, че носи собствена
политическа вина (65,2%
съгласни срещу 33,6%
несъгласни), надделяват
срещу обяснения от типа
"имаше преврат от страна
на мафията" (41,6% съглас-
ни, но 51% несъгласни),
"свали го Русия" (19,5%
съгласни срещу 72,7%
несъгласни) и т. н.

Френското предложе-
ние е оставило засега
разочарование. 25%
смятат, че то е отчело в
достатъчна степен българ-
ските интереси, но отчет-
ливо мнозинство от 59,5%
смята, че интересите ни
не са отчетени. ç

когато 45-ият президент на
САЩ Доналд Тръмп и доми-
нираната от него Републи-
канска партия започват ре-
шителен поход за връщане
на мнозинството в Конгре-
са на изборите през ноем-
ври тази година.

Смята се, че това ще е
предмостието за победа в
президентския вот през 2024
г., когато мнозинството от ре-
публиканците искат да видят
Тръмп отново в Белия дом.

Има необходимост от из-
граждане на световна мре-
жа на тръмпистите и консер-
ваторите и вашите дългого-
дишни приноси са важна
част от това усилие, споде-
ли Доналд Тръмп-младши.

"Ще се заемем с цената на го-
ривата като едно от първите не-
ща, които ще направим в следва-
щия парламент.

Цената на горивата през де-
кември миналата година бе 2,50
лв., сега е 3,50 лв. Какво се про-
мени за тези 6 месеца: уралски-
ят петрол е на същата цена от
70$, цената на работната сила е
същата, акцизът е същият, ДДС е
същият, цената на тока е същата
(и тогава беше над 500 лв). Нищо
не се е променило".

Това заяви бившият омбудсман
Мая Манолова, лидер на "Изпра-
ви се, България", по бТВ. По ду-

Според д-р Борислав Це-
ков, който е и автор на на-
учната монография "Доктри-
ната "Тръмп" срещу неоли-
бералния глобализъм" и чес-
то е наричан "тръмпист но-

мер 1" в България, е крайно
време за повече координа-
ция и взаимодействие сре-
щу либералпрогресистките
мрежи в глобален мащаб и
конкретно на Балканите. ç

Ìàÿ Ìàíîëîâà ïîèñêà
òàâàí íà öåíèòå íà
áåíçèíà è äèçåëà

мите й при рафинерията има пос-
редник на входа и на изхода, ка-
то се преработват горива на иш-
леме, а фирмата на входа и на
изхода е регистрирана в Швей-
цария и печалбата отива в смет-
ки извън България. Като решение
на проблема, което би намалило
цената за потребителите с 1 лв.
на литър гориво, тя посочи въвеж-
дане на таван на цената на бен-
зина и на дизела, подобно на въ-
ведените такива от Унгария - дру-
гата европейска държава с изк-
лючение за внасяне на уралски
петрол.

Като други проблем тя посочи
битовите сметки, които скачат с
30-40% за парното, 45% за вода-
та, 5% за тока, а газът е поскъп-
нал над 3 пъти. Мая Манолова по-
иска дефиниране на енергийно и
водно бедните у нас и те да бъ-
дат подкрепени от държавата. ç

Да се подновят пре-
говорите с "Газпром", не
може да бъде условие
за това да подкрепим
нов кабинет. Ние има-
ме решение на Нацио-
налния съвет и аз ка-
зах, че настояваме да
се водят преговори, тъй
като е в интерес на биз-
неса и българите. Това
обаче не може да бъде
условие, тъй като БСП
не е търговски предс-
тавител на никоя фир-
ма от Русия, Щатите
или Пакистан. Трябва да
водим преговори с
всички доставчици, ко-
ито могат да бъдат от

Ïðîô. Ãå÷åâ ñå êîðèãèðà: Ðàçãîâîðèòå ñ „Ãàçïðîì“
íÿìà êàê äà ñà ÷åðâåíà ëèíèÿ çà ÁÑÏ

полза на българския
бизнес". Това заяви в
студиото на "Здравей,
България" на "Нова тв"
проф. Румен Гечев, де-
путат от ПГ на БСП.

"На този етап няма
как да поставяме пред-
варителни условия на
мандатоносителя. Ще
си позволя да кажа
следното, че ако ние
работим доста добре в
икономическата сфера
с колегите от ПП, виж-
дате, че имаме външ-
нополитически разли-
чия. Някои от тях имат
силно икономическо
въздействие. Ние бих-

ме настоявали при пре-
говорите да сме вни-
мателни с външнополи-
тическите оценки, осо-
бено тези, които имат
икономически последи-
ци. Приветстваме ди-
версификацията. Не
два, нека да дойдат 20
кораба от САЩ. Това би
било чудесно. Нека се
конкурират, за да мо-
же българският бизнес
да получи най-достъп-
ни цени", каза още
проф. Гечев.

По думите му без
БСП трудно ще може
да бъде направена но-
ва коалиция. ç

Борислав
Цеков

Доналд Тръмп-
младши
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С искания за по-високо
заплащане представители
на Селскостопанската
академия (ССА) се присъе-
диниха вчера  към протес-
та на КНСБ пред Народно-
то събрание, съобщава
БНТ. Синдикатите настоя-
ват за увеличаване на
минималната работна
заплата на 760 лв. и
минимум 15% ръст на
заплатите в бюджетния
сектор. От ССА пък се
опитват да извоюват
допълнителен бюджет от
5,5 млн. лв. за Академията,
който да реши проблема с
несправедливото несъот-
ветствие в заплатите на
една и съща категория
учени.

Учените излязоха и с
официална декларация,
подкрепена от синдикални-
те организации КТ "Подк-
репа" и КНСБ. В нея се
заявява, че в бюджетната
политика на страната ни
се подценява ролята на
аграрната наука и Акаде-

мията, като по-този начин
те не могат да изпълняват
своите законни функции.
Искането за допълнителни
средства е подписано от
1500 работници в ССА.
"92% от всички сертифика-
ти и признати сортове в
Патентно ведомство на
България са собственост
на Академията. Над 160
изобретения и полезни
модели са неин продукт.
Днес Академията представ-
лява регионална мрежа от
29 научни институти и
научни центрове. Към нея
са създадени и действат
единствените в България
Растителна генбанка,
Национален земеделски
музей, Централната селс-
костопанска библиотека,
посветени на запазване и
поддържане на биологич-
ното разнообразие, кул-
турно-историческото
наследство в областта на
земеделието. Днес ССА е
натоварена с нови общест-
вени очаквания за гаран-

сирана пашата. Това е довело до
завишен интерес към изпасване-
то в националните паркове и
проблеми от естетическо и хиги-
енно естество заради преминава-
нето от животните през мястото",
коментира зам.-министърът.

По думите му е станало така,
че през годините заради субси-
диите за паша в националните
паркове са пристигали животни
от стотици километри, което на-
товарва екосистемата и админис-
трацията. "Дирекциите на нацио-
налните паркове започват да от-
казват на някои пастири - около
20% от животновъдите, които са
заявили желание да пашуват.
Другите получават такова, но с
ограничение - само за 100 овце
при налични 200. Този начин на
подпомагане на изпасването съз-
дава проблем за околната среда

Çà äîïúëíèòåëåí áþäæåò
îò 5,5 ìëí. ëâ. íàñòîÿâàò
ó÷åíèòå àãðàðíèöè

и пастирите. Тази година са вклю-
чени и природните паркове като
място, където изпасването ще се
подпомага", обясни Белев.

Според него, ако в новия
програмен период влезе в дей-
ствие заложената мярка за па-
шуване в цялата "Натура 2000",
ще има намаляване на натиска
към националните паркове, съ-
ответно животновъдите няма да
се принуждават да пътуват сто-
тици километри, за да получа-
ват помощи. "Считам, че има на-
чини те да получат подпомага-
не, без да увреждат околната
среда. Зависи от нас по какъв
начин ще организираме помощ-
та в следващия финансов пе-
риод", категоричен е зам.-ми-
нистърът на екологията. Той по-
сочи и друго намерение на Eко-
министерството.ç

да се субсидира изпасването на
територията на цялата "Натура
2000". Това са 33%, или 1/3 от
площта на страната. Колко от тях,
при какви условия и как - това е
решение на Стратегическия
план", заяви Белев. Той припом-
ни, че когато е одобряван плана
за настоящия програмен пери-
од, е казано, че може да се под-
помага изпасване, но то трябва
да бъде в националните паркове
("Рила", "Пирин" и "Централен
Балкан") и природните паркове -
"Витоша", "Врачански Балкан",
"Златни пясъци", "Шуменско пла-
то", "Русенски Лом", "Рилски ма-
настир", "Беласица", "Персина".
"За съжаление, през изминалите
години не е изпълнено станови-
ще на ЕО на Програмата за раз-
витието на селските райони и в
природните паркове не е финан-

Òðè îïàñíè áîëåñòè
ïî îâöåòå äåáíàò
íà ãðàíèöàòà íè
ñ Òóðöèÿ

тиране на продоволствена-
та сигурност в условията
на Зелената сделка и
стратегията "От фермата
до трапезата", припомнят
дейността си учените.

Одобреният бюджет за
2022 г. на ССА  е 32 310
200 лв. Увеличените пари
спрямо 2021 г. са 774 000
лв., но са свързани само с
повишаване на минимал-
ната работна заплата на
710 лв. Учените се надяват
исканите допълнителни 5.5
млн. лв. да бъдат гласува-

ни в актуализацията на
бюджета.

Още през месец май в
открито писмо до премие-
ра и министри на ресори,
свързани с дейността на
академията, те поискаха
среща на високо ниво. "До
този момент ръководство-
то на ССА не са получили
отговор или покана за
среща", стана ясно от
думите на земеделския
министър Иван Иванов в
отговор на депутатски
въпрос.ç

Ñåëñêîñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ
íà ïðîòåñò ïðåä ïàðëàìåíòà

Îñìè ôåñòèâàë íà ëàâàíäóëàòà ùå ñúáåðå ïðîèçâîäèòåëè â Ãåíåðàë Òîøåâî
Цъфналите лилави полета в

община Генерал Тошево ще бъ-
дат представени по време на тур,
наречен "Туристическа лаванду-
лова пътека". Пешеходният пре-
ход ще стартира от площад "Бя-
лата лястовица" и ще стигне до
близки насаждения и дестилерия
за етеричномаслени култури. По-
ходът е организиран от дружест-
во "Добруджанец" и е част от
проявите, свързани с Осмия фес-

тивал на лавандулата в Генерал
Тошево. Празникът ще бъде двуд-
невен и ще започне на 1 юли с
фотопленер "Лавандулови импре-
сии, базар на продукти от аро-
матната билка и кулинарни из-
ненади.

Вторият ден от фестивалната
програма ще стартира рано сут-
ринта с пешеходния преход до
лавандуловите полета и дестиле-
рията. Детска лавандулова рабо-

тилница ще събере най-малките
и ще им представи възможност
да развихрят въображението си
с помощта на ароматната билка.
От 14:00 часа е насрочен стана-
лият вече традиционен конкурс
"Кралица на лавандулата".

За първи път в рамките на
фестивала ще се проведе парад
на ретроавтомобили, организи-
ран от клуб на колекционерите
от Добрич. На площад "Бялата

лястовица" ще се съберат редки
превозни средства на близо 100-
годишна възраст.

От 17:30 часа е планирано
време за обмяна на добри прак-
тики и предизвикателства в про-
изводството на лавандула. Праз-
никът ще продължи с музикална
и танцова програма, по време на
която гости и домакини ще се
насладят на концерта на Весе-
лин Маринов.ç

Èçïàñâàíåòî â öÿëàòà "Íàòóðà 2000"
ìîæå äà ñå ñóáñèäèðà îò äîãîäèíà

3 опасни болести в Турция
регистрират за последните дни
в информационната система на
ЕС за обявяване на някои осо-
бено опасни болести по живот-
ните (ADIS), съобщават от Цен-
търа за оценка на риска по хра-
нителната верига (ЦОРХВ). В юж-
ната ни съседка са докладвани
4 огнища на антракс, 3 огнища
на шап и 7 огнища на шарка
при овце и кози. Отчетени са и
13 огнища на бяс. Антраксът, ша-
път и шарката по овце и кози са
сериозни заболявания, които мо-
гат да нанесат сериозни щети
на стадата с овце и кози.

По данни на Българската
агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ) антраксът е фатал-
но заболяване за тревопасните
животни, от което боледуват поч-
ти всички бозайници, някои пти-
ци (щраусите) и човека. Причи-
нява се от спорообразуващата,
притежаваща капсула, Gram-по-
ложителна пръчковидна бактерия
Bacillus anthracis. Най-чувстви-
телни  са козите, овцете и еле-
ните, след това говедата, биво-
лите, камилите, конете.

Шапът е най-силно заразно-
то вирусно заболяване по до-
машните и диви чифтокопитни
животни, което води до изклю-
чително сериозни последици за
животните. Характеризира се с
висока температура, везикулоз-
ни изриви с последващите еро-
зии на епитела на устната кухи-
на, езика, ноздрите, устните, кра-
ката и вимето. Освен загубата в
продуктивността на животните,
веднъж възникнала болестта во-
ди до съответни рестрикции на
региони и държави и възпрепят-
стване на свободното движение
на животните, продукти от тях и
търговията. България има статут
на държава свободна от шап без
ваксинация пред OIE.

Шарката по овцете и козите
пък представлява силно зараз-
но вирусно заболяване по дреб-
ните преживни, характеризира-
що се с треска, генерализиран
изрив, проблеми с белите дро-
бове и висока смъртност.

В рамките на периода Бъл-
гария е докладвала 1 огнище
на високо патогенна инфлуен-
ца при домашни птици в об-
ласт Добрич.ç

От 1 януари 2023 г. е въз-
можно да се субсидира изпас-
ването на територията на цялата
"Натура 2000", стана ясно от ду-
мите на заместник-министърът на
екологията в оставка Тома Белев
пред БТА. "В Националната рам-
ка за приоритетни действия за
"Натура 2000" съгласно дирек-
тивата за природните местооби-
тания е казано, че е допустимо
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Пандемията накара много
хора да предпочетат да про-
менят коренно начина си на
живот и от големия град да за-
живеят на село. Най-честитят
отговор, който получаваме ко-
гато попитаме някой защо е
предпочел селото е, че там е
по-хубаво, по-тихо и далеч по-
спокойно от града. Готовите къ-
щи в селата са най-търсени
предимно от млади семейст-
ва,казва за Радио Варна бро-
керът Юлия Хвърчилкова.

Едно от доказателствата за
засиления интерес към имоти-
те в по-малките населени мес-
та е село Левски в Община Су-
ворово. "Търсенето надвиша-
ва в пъти предлагането в пос-
ледно време. На седмица ид-
ват поне двама-трима човека,
които търсят да закупят имот,
който не се предлага в сайто-
вете за обяви и от агенции",
коментира кметът на селото
Кирил Иванов.

Много млади варненски се-
мейства щурмуват авренското
село Царевци след настъпва-
нето на пандемията. "Имахме
свободни близо 18 къщи в се-
лото, но те се изкупиха за от-
рицателно време от млади се-
мейства от Варна", каза кме-
тът Младен Манолов.

Засиленият интерес се наб-
людава и на фона на поскъп-
ването на селските имоти и
най-вече на къщите, поясни
брокерът Юлия Хвърчилкова.
"Ако допреди 2020 година чо-
век имаше възможност да ку-
пи хубава къща за четиричлен-
но семейство в рамките на
около 50 000 евро, то сега то-
ва е невъзможно. Цените дос-
тигат до около 60 000 - 70
000 евро, че и повече", пояс-
ни още брокера. Най-често се
търсят къщи с ток и канализа-
ция, които почти не се нужда-
ят от ремонт. Те са и по-скъпи,
според Хвърчилкова.

Въпреки повишения инте-
рес към селските имоти в пос-
ледните години, много често
очакванията се разминават с
реалността, смята Юлия Хвър-
чилкова. Като "спирачка" за це-
логодишното живеене на село
при някои е лошата понякога
инфраструктура, липсата на
добре уреден транспорт, на
училища и детски градини, на
водоснабдяване и канализация
и не на последно място ин-
тернет. Едно от селата, които
имат проблем с телекомуника-
циите е вълчидолското село Ка-
лоян. Хората там често се
сблъскват с липсата на обх-
ват на телефоните и на добра
интернет връзка. Въпреки то-
ва, Калоян остава привлека-
телно село за желаещите да
избягат от големия град. "За
последната една година тук се
закупиха около 6 - 7 къщи. Ко-
гато идват да търсят къща, чес-
то хората питат дали имаме
ромско население", коменти-
ра кметът Николай Николов.

Според Юлия Хвърчилкова
сигурността също е сред во-
дещите критерии за нейните
клиенти, които искат да си ку-
пят селска къща, защото чес-
то тези къщи остават необи-
таеми през зимните месеци и
тогава са чест обект на недоб-
рожелатели.ç

Öåíèòå íà
ñåëñêèòå èìîòè
âúðâÿò íàãîðå,
òúðñåíåòî ñúùî

Àñåí Âàñèëåâ êàòåãîðè÷íî ïðîòèâ äà ñå ñâàëÿ
ÄÄÑ íà õðàíè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò
Êîìèñèÿòà çà áþäæåò è
ôèíàíñè çàñåãà íå ïðîìåíÿ
àêöèçà íà öèãàðèòå è òþòþíà

Депутатите в бюджетна
комисия вчера започнаха
работа  първо с приемане-
то на данъчните промени,
а не със самия държавен
бюджет. Предложенията за
корекции в данъците -
основно намаление на
ДДС - са многобройни.
Протяжни дебати около
тях обаче няма, поправки-
те в текстовете вървят
сравнително бързо. Не бе
прието предложението на
Пламен Абровски от ИТН
да се въведе 9% за плодо-
ве, зеленчуци и слънчогле-
дово олио, както и 0% - на
брашното. Финансовият
министър Асен Василев
обяви, че подобна мярка
ще струва на хазната 100
млн. лв. по-малко приходи
от ДДС. "По принцип МФ
се опитва да води полити-
ка без диференцирани
ставки. Не поддържаме
такава мярка", каза Васи-
лев.

По същата причина бе
отхвърлено и искането на
Десислава Танева от ГЕРБ
за 9% плодове, зеленчуци,
мляко, месо, яйца и други
продукти от първа необхо-
димост. Сметките на МФ
бяха, че това ще намали
приходите с 345 млн. лв.
само за останалите 6
месеца на годината.  От
ГЕРБ обаче настояха, че
това е антикризисна
мярка, която ще подпомог-
не и българските селскос-
топански производители.
"Производителите, които
директно продават на
пазара, са освободени от
ДДС. Ставката се начисля-
ва при търговеца. На
практика ще се насърчи
вносът", каза Василев.
Против се изказа и Георги
Ганев от ДБ, според когото
единствената антиинфла-
ционна мярка е намалява-
не на ДДС за всички
стоки и услуги. "Да не

създаваме привилегии за
определени хора. Повече-
то производители са под
прага на ДДС и не са
регистрирани, т. е. ще
облекчим единствено
големите производители и
търговците", посочи Ганев.

Депутатите от бюджет-
ната комисия одобриха на
второ четене по-широка
дефиниция за хляба, който
от 1 юли ще бъде с нулева
ставка ДДС. Между първо
и второ четене на зако-
нопроекта за актуализация
на държавния бюджет от
"Продължаваме промяна-
та" предложиха данъка да
отпадне за хлябове "бял",
"Добруджа" и "типов" по
утвърдените стандарти на
БАБХ. Преди това в гласу-
вания на първо четене
законопроект не беше
уточнено кои видове хляб
ще бъдат с данъчна пре-
ференция. "От Браншовия
съюз на хлебарите и
сладкарите заявиха, че с
това ограничение с нуле-
ва ставка ще се окажат
само 1 процент от хлябо-
вете в магазините. Т. е.
антикризисната мярка ще
има нулев ефект", посочи
председателят на бюджет-
ната комисия Любомир
Каримански. Той предло-
жи да остане в сила само
предложената дефиниция
за хляб, а именно: про-
дукт, който се получава от
изпичането на тесто,
получено от смесването
на пшенично брашно или
от друга зърнена култура,
самостоятелно и в комби-
нация, и вода, със или
без добавяне на сол,
втасало с помощта на
хлебна мая или закваска
и технологични добавки
(при необходимост).
Депутатите от всички
парламентарни групи в
бюджетна комисия се
съгласиха с мотива му и

не подкрепиха ограниче-
нията, свързани със
стандартите на БАХБ.

Комисията за бюджет и
финанси реши засега да
не променя акциза на
цигарите и тютюна. Пър-
воначално комисията
прие да се увеличи акци-
зът на цигарите и тютюна,
като не беше постигнато
съгласие от кога това да
се случи, като депутатите
ще приемат сроковете в
пленарна зала. След
почивката обаче депутати-
те не приеха цялата
точка, в която освен
сроковете беше заложено
и увеличението на акциза.
Ставките се повишават
заради европейска дирек-
тива, обясни по време на
първото гласуване вицеп-
ремиерът и министър на
финансите в оставка Асен
Василев.

Депутатът Георги Ганев
от "Демократична Бълга-
рия" (ДБ) каза пред БТА,
че цената на кутия цигари
средно ще се увеличи с 20
стотинки. След като
цялата точка отпадна, той
коментира, че това не
означава, че акцизът
няма да се увеличи след
гласуването в пленарна
зала. Припомняме, че на
16 юни бюджетните про-
мени бяха гласувани на
първо четене в пленарна-
та зала. Между двете
четения са постъпили 59
нови предложения от
парламентарните групи. С
актуализацията трябва да
бъде осигурен трансферът
за увеличаване на пенси-
ите от 1 юли, както и

нужните средства за
антикризисните мерки.
Очаква се днес да бъдат
гласувани окончателно в
пленарна зала бюджетът
на ДОО и НЗОК. Актуали-
зацията беше предвидена
още при разработването
на разчетите за тази
година. В проекта са
заложени обявените вече
антикризисни мерки,
както и обявената актуа-
лизация на пенсиите.

Очаква се през 2022 г.
реалният растеж на БВП
на България да възлезе
на 2,9%. Това представля-
ва понижение спрямо
прогнозата за ръст от
4,8%, с която бе приет
Бюджет 2022 г., основно
заради променените
икономически перспекти-
ви след войната в Украй-
на. В същото време
очакванията за растежа
на икономиката са леко
повишени спрямо пролет-
ната прогноза поради
отчетеното добро предста-
вяне на икономиката през
първото тримесечие.

Инфлацията ще върви
нагоре - прогнозата е, че
средногодишна й стойност
ще достигне 11,9% в края
на годината. Това е в пъти
над критерия за ценова
стабилност на ЕЦБ, който
ще бъде разглеждан при
евентуално приемане на
България в еврозоната
през 2024 г. Лимитът на
нов държавен дълг се
повишава до 10,3 милиар-
да лева. Увеличението е с
още 3 млрд. лева към
настоящия лимит от 7,3
млрд. лева.ç

Ñèðåíåòî, êàøêàâàëúò è îëèîòî âñÿêà ñåäìèöà ñ ïî-âèñîêè öåíè
През изминалата седмица

олиото продължава да поскъпва
и цената му се увеличава с 19
стотинки за литър на борси и
тържища, показват данните на
Държавната комисия по стоко-
вите борси и тържища (ДКСБТ).
На едро слънчогледовият продукт
се предлага срещу 5,23 лева за
литър или с 63 на сто повече
спрямо същия период на 2021
г., когато олиото се е търгувало
срещу 3,21 лева за литър.

През изминалата седмица
продължава да поскъпва на ед-
ро и кравето сирене, като ки-

лограм вече струва над 10 ле-
ва. Увеличението за последните
7 дни е 31 стотинки за килог-
рам и цената на млечния про-

дукт вече е 10,12 лв./кг. Само
преди година същият е струвал
с над три лева по-евтино и се е
продавал на едро за 7,04 лева

за килограм.
През изминалата седмица е

поскъпнал и кашкавал "Витоша"
с 23 ст./кг. Продуктът се пред-
лага на едро срещу 15,43 лева
средно за страната, а в област
Кърджали цената му достига и
17,50 лв./кг на едро, при усло-
вие, че в магазините за крайни-
те клиенти се предлага поне с
левче отгоре. Традиционно за се-
зона поевтиняват домати и крас-
тавици, но продължават да са
по-скъпи в сравнение с края на
юни 2021 г., показват още дан-
ните на ДКСБТ.ç
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Конкуренцията на пазара
на едро с бързоооборотни
стоки нараства

ДОБРИ ПРАКТИКИ

България" ЕООД и "Клио
Комерс - ТБ" ЕООД) е 34%,
което го характеризира като
нормално конкурентен.

Водещите 100 търговци
на едро с бързооборотни сто-
ки отчитат общо 5,42 млрд.
лева приходи от продажби,
като забавеният ръст на про-
дажбите през пандемичната
2020 г. се дължи основно на

През 2021 г. Централният кооперативен съюз, в парт-
ньорство с мобилния оператор "А1", стартира проект по
изграждане на Мобилно приложение КООП. Приложени-
ето ще е безплатно и ще бъде достъпно за изтегляне за
Android от Google Play и за IOS от App Store. Мобилните
приложения са в основата на новия тип социална мобил-
на комуникация. Целта е чрез мобилното приложение КО-
ОП да се засили персонализираното отношение към кли-
ентите на ТВ КООП, да се подобри комуникацията с лоял-
ните клиенти чрез предоставяне на специални оферти, въз-
можност за участие в други кампании и инициативи и
всичко това да надгради потребителското изживяване.

Основни предимства,
които ще предоставя на
потребителите:
� Дигитална карта

КООП;
�Обединяване на ня-

колко физически карти от
различни обекти на ТВ
КООП;
� Семеен профил;
� Заявка за член-коо-

ператор;
� Геолокация и избор

на любим магазин;
�Проверка на налич-

ни/използвани точки от
програмата за лоялност на
всеки обект от ТВ КООП;
� Дигитална касова

бележка;
� Дигитална брошура;
�Оферти;
� Специални отстъпки

за конкретен повод;
� Инициативи;
�Предстоящи събития, базари и мероприятия;
� Съвместни кампании с търговски партньори.
Следвайки тенденциите в технологичните иновации, чрез

изграждането на мобилно приложение КООП ще се из-
ползват възможностите на социалните медии и мобилния
канал за популяризирането на кооперативния бизнес, прин-
ципи и ценности, както и за  постигане дигитално обвър-
зване между клиентите на ТВ КООП и организацията.

Очаквайте допълнителна информация за стартиране на
приложението в следващите издания на бюлетина.

Потребителна кооперация Consum, Испания -
инвестиция в бъдещето на логистиката

В условията на нисък
ръст през 2020 г. (1,5% на
годишна база) на пазара на
едро с бързооборотни стоки
у нас, конкуренцията между
водещите търговци на едро/
дистрибутори се засилва.
Това показват данните от
класацията на списание
Progressive "Топ 100 търгов-
ци на едро/дистрибутори с
бързооборотни стоки в Бъл-
гария", изготвена на осно-
вата на официално публи-
куваните от компаниите в
сектора годишни финансови
отчети за 2020 г.

Относителният пазарен

дял на водещите 20 търгов-
ци на едро намалява през
2020 г. вследствие на нис-
кия ръст на продажбите им
през  годината - само 0,3%.
По-голяма динамика на
продажбите (5,3% на годиш-
на база) се наблюдава
при компаниите от втория
ешелон на класацията (от
21-во до 50-о място), които
вследствие на това увелича-
ват пазарния си дял. Отно-
сителният дял на тримата
най-големи участници на па-
зара на едро с бързо-
оборотни стоки ("Орбико
България" ЕООД, "Метро

КОНКУРЕНЦИЯ

по-слабото търсене от ХоРе-
Ка канала.

Разпределението на вклю-
чените в класацията търгов-
ци на едро според специа-
лизацията им е показано на
фигура 1. Преобладаващият
брой компании (46%) са спе-
циализирани в продажбите
на храни, а друга немалка
част (33%) са специализира-

ни в търговията с напитки.
Структурата на продажбите
по сектори на дейността е
по-различна, доколкото най-
големият дял от оборота
(44%) се реализира от нес-
пециализирани търговци на
едро, които предлагат разно-
образни продукти и реали-
зират по-голям обем продаж-
би (фиг. 2)

Потребителна коопера-
ция Consum - Испания, с
18 200 заети, учредена през
1975 г., управлява 830 ма-
газина от търговска верига
КООП, с 4 милиона клиен-
ти и притежава 228 000 квад-
ратни метра логистична
мрежа в регионите Каталу-
ня, Валенсия и Мурсия.
Consum като лидер-визионер
и с оглед на това, че по вре-
ме и след пандемията се е
засилила онлайн търговия-
та, инвестира в електричес-
ки камиони - бъдещето на
логистиката. Двата 100%
електрически камиона Volvo
обслужват повече от 200 ма-
газина от търговска верига
КООП в района на Мур-
сия, Испания. По този на-
чин стана една от първите
компании в сектор за тър-
говия на храни в Испания,

която използва този тип
превозно средство.

Камионите са с пробег до
200 километра, с възмож-
ност за бързо зареждане на
батерията за час и полови-
на, с капацитет от 21 пале-
та и 26 тона стока. Инста-

лирана е станция с мощност
150 KW в логистичен цен-
тър Consum, Мурсия, за за-
реждане на батериите, до-
като камионите товарят сто-
ките. С цел оптимизация,
електрическите камиони осъ-
ществяват няколко пробе-
га през деня, което ще доп-
ринесе за намаляване на
въглеродните емисии с до
94 000 кг годишно.

Електрическа
мобилност
През 2021 г. потребител-

на кооперация Consum ин-
сталира станции за зареж-
дане на електрически авто-
мобили на паркингите на
своите магазини и разра-
боти две пилотни програми
за хладилен транспорт с
електрически микробуси
и доставка на стоки до дома
с електрифицирани велоси-
педи.

Мобилно приложение КООП:
Предимства за потребителите
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„Âñè÷êî, êîåòî íå ìè
õàðåñâà, å ïðåâðàò“

Петър ВОЛГИН

От години наблюдавам
как нормални западни мъ-
же и жени съвсем законо-
мерно и логично иронизи-
рат месианските бесове и
нарцистичните фетиши и
фриволности на техните си
либерални активисти. Тези
биологични мегафони на
невротичната емоция, уви,
са матрицата за производ-
ство на всякакви перифер-
ни либерални активисти,
особено на тези в Бълга-
рия. Беше ясно, че рано или
късно повечето патологии
на "прогресивитета" от мет-
рополията ще полепнат и по
местните последователи на
сезонното площадно възму-
щение и странния, социал-
но ангажиран солипсизъм.

Днес виждам същите ко-
медийни контури и хора,
които оперират с реалност-
та като не особено креа-
тивни деца с пластилин -
мачкат, разтягат, късат, де-
формират и накрая... нищо.
Ала родителите им казват,
че са сътворили шедьовър:
"Браво, на мама протестър-
чето, пак ще спасиш Бъл-
гария от мафията и мутри-
те. Утре отново на площа-
да, и времето ще е хуба-
во!".

Българският протести-
ращ гражданин има дълбок
и хроничен проблем с ме-
таболизма на действител-
ността. Той фантазира еле-
ментарни демократични
процедури и логични поли-
тически маневри като прев-
рати от недрата на злото.
Същото често го върши и
глобалният протестиращ
гражданин.

През 2016-а Доналд
Тръмп победи Хилари Клин-
тън на изборите за прези-
дент и американският про-
тестиращ човек обяви това

Ñúùî êàòî
ùàòñêèÿ
ïðîòåñòúð
ïðåç 2016-à,
áúëãàðñêèÿò
ïðîòåñòúð îò
2022-ðà õàëþöèíèðà
äúëãàòà
ðúêà íà Ðóñèÿ

Много рядко представителите
на българския политически елит
са се държали достойно спрямо
чуждестранните ни партньори.
Факт е, че в последно време по-
литическият ни елит проявяваше
една нетипична за него смелост -
както управляващи, така и опо-
зиция, успяваха да удържат на все
по-силния натиск по повод на на-
шата позиция за това дали Ско-
пие заслужава да започне прего-
вори за членство в ЕС.

Тази позиция беше принципна
и справедлива. Не е нормално
преговори за членство в ЕС да
започва държава, в която систе-
матично се нарушават правата на
българите. Не е нормално ЕС да

за нелегитимно превзема-
не на властта, дирижирано
от дългата ръка на Кремъл.
Без доказателства, но с
доста емоции. "Изборите и
американската демокрация
са пробити от чужда и
враждебна сила", изпищя
колективният протестър.
През 2020-а Тръмп загуби от
Джо Байдън и протестърът
забрави за тревогите си.
"Това са най-честните и
прозрачни избори в исто-
рията", обяви категорично
либералният площаден де-
монстрант и нарече преда-
тел всеки, сочещ към дока-
зателствата за обратното.
С други думи, протестърът
се извъртя на 180 градуса,
защото неговият кандидат
спечели.

Получи се горе-долу
следният алгоритъм - "Ко-
гато моите любими партии
и политици губят, това е
преврат, когато моите хора
печелят, това е прозрачна
победа и всеки, който твър-
ди обратното, е предател.
Който сигурно иска прев-
рат".

Сходна мисловна пер-
верзия се случва покрай
първия успешен вот на не-
доверие в най-новата исто-
рия на България. Кабинетът
на Кирил Петков, сглобен
с изумително нестабилна и
противоречива коалиция,
падна след една напълно
демократична и конституци-
онална процедура. Може да
не ни харесва, може да ни
харесва, може да сме неут-
рални. Ала не може да сме
едновременно нормални и
да твърдим, че това е прев-
рат.

Е, точно това твърдят
твърде много образи, кои-
то неиронично се обявяват
и обясняват като по-умни-
те, по-активните, по-важни-
те хора в страната.

В социалните мрежи во-
дещи инфлуенсъри на де-
мократичната общност пов-
тарят за преврата като ня-
каква племенна парола.
Близки до тях медии пуб-
ликуват един и същ мате-
риал със заглавие "Как се
прави преврат в България:
прилики и разлики между
1992 и днес". И после инф-
луенсърите масово го спо-
делят с ефекта на колек-
тивна политическа психо-
за.

Не всичко, което ви
дразни, е преврат, мафия и
зло. Разбира се, също като
щатския протестър през
2016-а, българският протес-
тър от 2022-ра халюцинира
дългата ръка на Русия. Тук
добавяме и забавната под-
робност, че активистите, ко-
ито определиха демокра-
тичната  парламентарна
процедура от онзи ден за
преврат, дори не биха си
помислили да използват ду-

мичката с "п" за това, кое-
то се случи в Украйна през
2014-а.

Но хайде, фетиша към
процедурите като преврати
и превратите като процеду-
ри ще го разберем донякъ-
де, с усмивка, с намигва-
не, с шега, с халба бира...
От нас да мине, лято е -
сезонът за демократичен
протест на демократичната
общност в името на демок-
рацията.

Но, Бога ми, спрете да
сравнявате всичко с "Хари
Потър". Това е особено жа-
лък реторически внос и
превод от англоезичните де-
мократични протестъри. Те
от години съществуват в
драматичен режим на бит-
ка срещу злото, олицетво-
рено от Волдемор. Сега и
нашите "копипейст" елити
получават халюцинации от
Хогуортс. Депутатът от "Про-
дължаваме промяната" Ис-
крен Митев сравни Слави

Трифонов с Волдемор и ни
вдъхнови да го помолим да
прочете още някоя книга.
Да беше само той.

Хора, вие сте пълнолет-
ни и хипотетично вменяе-
ми, не живеете в "Хари По-
тър". Не сте "добрите" сре-
щу "лошите". Бившият коа-
лиционен партньор на "ва-
шите" не е Волдемор. Хър-
маяни не се интересува
колко пъти сте крещели
"Мафия" след следобедното
си соево лате.

Световният протестърс-
ки фетиш към сюжета и об-
разите на "Хари Потър" из-
дава изумителната инфан-
тилизация на тълпите, кои-
то политически спекуланти
наричат "активно граждан-
ство" и "средна класа". Про-
тестърите тук също са жер-
тви - не на Волдемор, а на
политическите сили, които
стимулират площадната им
фантазия, че са "солта на
Земята". Не са.

Ïîëèòèöè ñ ìàíòàëèòåò íà âàñàëè
подпомага държава, в която де-
цата от малки ги учат, че бълга-
рите са "фашисти", "татари" и изоб-
що "най-големите гадове". Не е
нормално да правим компроми-
си с държава, която поради лип-
са на собствена история, на соб-
ствен език и на големи истори-
чески фигури краде българските.

В крайна сметка обаче се ока-
за, че по-голямата част от поли-
тическия ни елит не издържа на
натиска. А че натиск е имало, и
то голям, това го призна самият
Еманюел Макрон. А какво постиг-
на България? Нищо, разбира се!

Сега например не спират да
обясняват колко чудесно било
френското предложение и че по-

добра оферта никога нямало да
получим. Ама чакайте малко! Как-
во е това сбъркано мислене? На
нас оферти не ни трябват. От
оферти се нуждае РСМ. Те искат
да започнат преговори, не ние.
Ето така биха разсъждавали по-
литици, които имат самочувствие,
които не губят ума и дума в мо-
мента, в който някой европейски
чиновник от средния ешелон ги
погледне с лек укор.

И необяснимата бързина, с ко-
ято беше свалено българското ве-
то. Правителството е в оставка,
в парламента не е ясно кой е
мнозинство и кой е опозиция. До-
ри не се знае дали в началото
на работния ден ще е налице кво-
румът. И тъкмо в този тотален ха-
ос повечето български депутати
гласуваха в подкрепа на реше-

ние, което ще има дългосрочни
последици.

Вярно е, че от доста време те-
че една много оспорвана битка коя
партия ще се изкара по-евро-ат-
лантическа от останалите. С гла-
суването си "Продължаваме про-
мяната", ГЕРБ, "Демократична Бъл-
гария" и ДПС показаха, че резул-
татите от тази битка са им нес-
равнимо по-важни от българския
национален интерес. И все по-ос-
нователни стават подозренията, че
много от българските партии дей-
стват като обикновени машинки за
влияние, чиито копчета биват на-
тискани отвън. Е, трябва ли тога-
ва да се учудваме, че все повече
българи се изпълват с недоверие,
и това е много, меко казано, по
отношение на политическия елит?

От БНР, със съкращения
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- В последните дни видяхме в парла-
мента едни договорки по различни по-
води, които някои побързаха да обявят
за нови мнозинства. Едната за сваляне
на правителството, другата за ветото за
Северна Македония. Това трайни мно-
зинства ли са, или са моментни форми-
рования според темата?

- Определено са моментни формиро-
вания според темата. И едновременно в
тези моментни формирования може да
се долови една тенденция за бъдещето.
Като че ли все повече и повече се избис-
тря възможността за формиране на ев-
ро-атлантически мнозинства, както ня-
кои започнаха да ги наричат. Определе-
но дясно ориентирани и определено на-
сочени към плътно следване на най-край-
ната линия към НАТО и към ЕС. Това е
нещо, което като че ли се долавя като
възможна тенденция за бъдещето.

- Изигра ли роля обаче крайната русо-
фобия на правителството, която наро-
дът в огромното си мнозинство не одоб-
рява - започна се с отказа да се плаща
руския газ в рубли,  какъвто повечето
страни в Европа не направиха.

- Дали русофобията, която правителст-
вото демонстрира, спомогна за неговото
падане? На пръв поглед - не. Защото ви-
дяхме, че става въпрос за политически
комбинации в рамките на този парла-
мент. Но това е само на пръв поглед.
Ако се вгледаме по-внимателно, това ка-
тегорично има значение, защото управ-
ляващите започнаха да губят не толкова
в парламента, колкото в обществото. Не-
ка да вземем случая с Бойко Борисов,
който натвори купчина глупости, особе-
но в първия и втория си кабинет, и об-
ществото му ги прощаваше. Гафовете, ко-
ито се правеха, някак си минаваха, по
простата причина, че той говореше мал-
ко или много на езика на обикновения
човек. Докато тези млади хора влязоха в
остър дисонанс с  обществените настро-
ения. Затова и малките грешки, които
правеха, очевидно не минаваха безнака-
зано. Разбира се, и историята с "Газп-
ром", която далеч не може да бъде наре-
чена малка грешка. Така че, да - русофо-
бията им изигра лоша шега и им помог-
на да паднат, защото се лишиха от об-
ществената подкрепа.

- Когато Кирил Петков заплаши в ин-
тервю за чужда медия, че ново прави-
телство ще поднови  преговорите с "Газ-
пром", много хора казаха: ами, чудесно!

- Това ясно показва дълбокото нераз-
биране на това какво представлява бъл-
гарското общество. Ще ме прощава нас-
тоящият бивш министър-председател, но
той се държи като министър-председа-
тел на Холандия може би, а може би на
Полша, без да разбира българското об-
щество - какво вълнува това общество,
какви са му тежненията, ако щете. Ужас
- щял да се поднови договорът с "Газп-
ром" или България ще престане да изна-
ся, макар и скрито, оръжие за Украйна!
Да мислиш, че това ще се приеме нега-
тивно от населението, изглежда безумно.
На всичкото отгоре те не си дават смет-
ка, че е нелепо да се надяват, че ще нап-
равят ново правителство. Ясно е, че ще
се отива на избори, а ти преди изборите
де факто се противопоставяш на огром-
ната маса на избирателите. Разбира се,
всичко това се плаща.

- Може би има значение и това, че те
повтарят, че са дошли да разграждат мо-
дела на ГЕРБ, а за шест месеца на ГЕРБ
всъщност нищо не му се случи?

- Трудно е да ги обвиним в това, че те
не са изправили революционно ГЕРБ до
стената едва ли не, защото самата кон-

фигурация на този парламент и на уп-
равляващото мнозинство, особено с на-
личието на дълбоко неясния политичес-
ки субект ИТН, съвсем естествено мал-
ко или много връзва ръцете на управля-
ващите. Но те би трябвало да си дават
сметка за това и бавно и полека да успе-
ят да предвидят нещата,  които искат да
направят. Управляващите правят някак-
ви опити, но видимо неуспешни, ала не
смятам, че можем да отправим цялата
вина към тях в случая, освен за дозата
неумение.

- Имат ли ПП шанс за запазят пози-
циите си, или се връща ГЕРБ като пър-
ва сила?

- Определено има тенденция ГЕРБ да
се върнат като първа политическа сила.
Не толкова защото ще съберат повече
гласове, а по-скоро в резултат от срива
на надеждата за промяна, която изтлас-
ка начело първо "Има такъв народ", пос-
ле хората се обърнаха към "Продължа-
ваме промяната", но всичко това малко
или много беше торпилирано и изчезна,
надеждата като че ли се стопи. В резул-
тат на това ГЕРБ според мен ще успее
да удържи своите около 600 000 избира-
тели. Което ще им бъде достатъчно да
бъдат първа политическа сила. Друг е
въпросът, че няма да имат достатъчно,
за да могат да създадат управление.

- В момента виждаме, че "Възражда-
не", качва привърженици. Това ще им
помогне ли на изборите?

- Преди да правим прогнози за избори-
те, трябва да кажем че те ще са с някак-
ва дължина от три месеца. Защото избо-
рите ще бъдат или в края на септември,
или в началото на октомври. А какво ще
се случи със света, с Европа, в рамките
на тези три месеца, не знаем. Има суро-
винна криза; има инфлационна криза, ко-
ято се очертава все по-ясно; има глобал-
на политическа криза, в която все пове-
че хора не вярват на елитите си и имат
усещането, че те ги водят не там, където
те искат да бъдат, чувстват се като стадо
пред кланица. Какво ще се случи с вой-
ната, с равенството, с обедняването; сред-
ната класа все повече и повече не може
да се възпроизведе; хората не могат да
дадат на децата си образованието, които
самите те са получили. Всичко това се
случва в момента, без съмнение то ще
даде отражение и върху процесите в стра-
ната. Това ми прилича на историята за
трима, които непосредствено преди ка-
тастрофата на "Титаник" се скарали на
борда за жена и 10 минути по-късно раз-
брали колко е  безсмислено това. Светът
в момента се тресе и много трудно мо-
жем да прогнозираме какво точно ще се
случи.

Но нека приемем условно, че няма да
има глобални катаклизми. Без съмнение,
в такава обстановка партиите на крясъ-
ка, на отрицанието на всичко и всички
събират сили. Такава партия е и "Въз-
раждане". Да, има тенденция за нараст-
ване на привържениците й. Крясъкът им
импонира на много хора и при ставащо-
то в света и в страната ще импонира на
още повече хора. Но все пак има един
определен лимит, над който по-сериоз-
ните хора биха заложили по-скоро на
здравия разум, отколкото на крясъка, на
яростта и на омразата. Така че "Възраж-
дане" според мен ще вдигне резултата
си, но не повече от 300 000 гласа.

- Новата партия на Стефан Янев в на-
чалото събра надежди, но ми се струва,
че напоследък сякаш дърпа назад, няма
такъв интерес към нея.

- Според мен Янев направи голяма
грешка.  В момента на политическия па-
зар има изобилие от десни, дясно-цент-
ристки, най-малкото кълнящи се в т. нар.
евро-атлантически ценности партии. Го-
лямата липса е в ляво, ляво-центристки
формации. Условно казано, липсва пар-
тията на мира. Отсъства партията на, пак
условно казано, здравия разум. Липсва
партията, която да каже: ние сме натов-
ци да, обаче не дотам. Ние сме европей-
ци да, обаче не дотам. Европейци сме,
но имаме и своите национални интере-
си, защото ние сме тук, на Балканите.
От едната ни страна са нашите комшии
турците, от другата са нашите комшии
сърбите, от третата страна са ни албан-
ците, Русия е също наш съсед, Румъния
- това са страни, с които ние трябва вся-
чески да внимаваме и да развиваме на-
шите отношения така, че да има мир и
разбирателство помежду ни. Затова каз-
вам, че липсва условно ляво-центрист-
ката партия на мира.  Г-н Янев, който
имаше потенциал, да се вмъкне в тази
ниша, направи странни телодвижения,
обявявайки се за нещо странно - нацио-
налконсервативно, което нищо не гово-
ри на избирателите. Те видяха някаква
своеобразна всеядност, щом тази партия
ще говори за всичко с всички. Според
мен, това беше голям фалстарт на него-
вата партия. Не съм сигурен, че потен-
циалът, който имаха, ще може да бъде
реализиран.

- Видяхме, че в последните години БСП
загуби електорат, а какво ще стане сега
след скандалите с оръжието за Украйна,
след грубата вътрешна разправа от стра-
на на Нинова с всички, които не са й
клакьори, особено след вече пряката бит-
ка срещу президента Радев, която тя во-
ди? Как ще се отрази всичко това върху
БСП при едни избори?

- В голяма степен трагично.  В послед-
ната серия избори БСП, която преди то-
ва имаше 480 000 гласа, спадна на 370
000, след това на 270 000. Ако тази тен-
денция се запази, БСП определено ще
воюва за успешното преодоляване на 4-
процентната бариера. Не се вижда по ни-
какъв начин някакво възстановяване на
имиджа на партията. Затова пак казвам:
голямата ниша е в ляво, ляво-център. Там
липсва политическо представителство, ко-
ето не се запълва от БСП по никакъв
начин. Отделно, разбира се, са тези скан-
дали с оръжието и другите неща, но ос-
новното е липсата на ярко присъствие в
ляво, ляво-център. БСП вероятно ще во-
юва за петото или шестото място с "Де-
мократична България".

Òåíäåíöèÿòà å çà äåñíè ïðîíàòîâñêè
ìíîçèíñòâà â áúäåùå

Êðàéíàòà
ðóñîôîáèÿ
èçèãðà ëîøà
øåãà íà
óïðàâëÿâà-
ùèòå

Кольо КОЛЕВ,
социолог,
агенция
"Медиана"

Интервю на Велиана ХРИСТОВА
От "Гласове"

(Със съкращения)
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Психолози от универ-
ситета на Хъл установиха,
че делфините (и по-
специално афалите)
притежават личностни
характеристики, сходни с
тези при хората и други
примати (като например
маймуните).

За да достигнат до
тези заключения, учените
са проучили 134 делфина
из осем различни държа-
ви в продължение на
почти едно десетилетие
(от 2012-а досега), пише
Mail Online. Те установя-
ват, че и те, подобно на
приматите, проявяват
любопитство, социални са
и се отличават със сме-
сица от "екстровертност и
сговорчивост".

"Подобно на примати-
те и делфините са инте-
лигентни и социални",
каза д-р Блейк Мортън,
психолог в университета
на Хъл. - Ние заключих-
ме, че ако фактори като
интелигентност и "стад-
ност" допринасят за
характера, то делфините,
подобно на приматите,
би трябвало да са разви-
ли сходни личностни
характеристики."

Макар да са се адап-
тирали към живот във
водата и последният им
общ предшественик с
приматите да е живял
преди 95 милиона години,
афалите наподобяват
видовете примати по
"няколко поведенчески и

когнитивни черти".
И шимпанзетата, и

делфините живеят в
динамични общности,
които се събират или
разделят по няколко пъти
на ден в зависимост от
дейността, имат сравни-
телно големи мозъци.

Делфините са развили
личностни характеристики,
сходни с тези на хората

От обекти;

Днес над 70 процента
от Земята е покрита с во-
да. Преди повече от 3
млрд. години обаче веро-
ятно цялата ни планета е
представлявала един ги-
гантски воден свят.

"Една ранна Земя без
нововъзникнали континен-
ти вероятно е приличала
на "воден свят", предоста-
вяйки важно екологично
знание за произхода и
развитието на живота на
планетата, както и за въз-
можното му съществуване
другаде", пишат Боусел
Уинг от Университета в Ко-
лорадо, Боулдър и негови-
ят бивш докторант Бенджа-
мин Джонсън от Универси-
тета в Айова в Nature
Geoscience.

За да проверят как е
изглеждала Земята преди
толкова много години, два-
мата решават да прибягнат
до помощта на индирект-
ни методи на анализ на ге-
оложкия район Панорама
в северозападната част на
Австралия, където стои
плоча на 3,2 млрд. години.

Кучетата лесно се привързват
към своите стопани. Щастливи са,
когато са близо до тях. Истински
тъгуват, когато са разделени.

Вероятно сте забелязали ра-
достта на домашния си любимец,
когато се прибирате от работа, на-
ли? Не се дължи само на факта,
че е гладен. Със сигурност сте му
липсвали през деня и е ужасно
щастлив да ви види.

Ако сте прекалено уморени, за
да обърнете пълноценно внимание
на четириногия приятел, то може-
те по друг начин да го зарадвате
и да прекарате време заедно -
чрез пасивни занимания.

Позволете на кучето си да лег-
не в краката ви, докато гледате
телевизия например. Бъдете в ед-

Според петфакторния
модел за личността,
подобно на хората, и при
делфините поведението се
отличава с пет фактора -
отвореност към опита,
насоченост към другите,
екстровертност, невроти-
зъм и съзнателност.

Изследваните делфини
- 56 мъжки и 78 женски
екземпляра, са били
наблюдавани във водите
на Мексико, Франция,
САЩ, Нидерландия,
Швеция, Бахамските
острови, Каймановите
острови и Кюрасао.

Древната Земя най-вероятно е била гигантски воден свят

кислород-18, когато кора-
та се е формирала преди
3,2 млрд. години. Според
учените най-вероятното
обяснение е, че по онова
време континенти просто
не е имал, тъй като при
формирането им те са по-

гълнали тежките кислород-
ни изотопи на океана. С
други думи - по онова вре-
ме на Земята не е имало
суша.

Учените подозират, че
от океана може да са из-
скочили и т. нар. "микро-
континенти", но богати на
почва континенти не е
имало.

Разбира се, възможни
са и други обяснения. Та-
ка например същият хими-
чен "подпис" може да въз-
никне, ако континентите са
се образували далеч по-
бавно в далечното мина-
ло, отколкото днес. Или
пък ако континентите, ко-
ито са погълнали тези теж-
ки изотопи на кислород, се
образуват в морето, а не
в сушата.

Ако откритията бъдат
потвърдени, те ще помог-
нат на изследователите да
усъвършенстват своите те-
ории за това къде и как е
възникнал първият еднок-
летъчен живот на Земята
и какви други светове мо-
гат да бъдат обитаеми.

Именно тук, в тази древна
кора, се крият химически
улики за морската вода,
която е покривала плане-
тата ни по онова време.

Учените се фокусират
върху различните видове
кислород, които морската

вода е пренасяла в земна-
та кора. Съответно - анали-
зират количествата на два
изотопа - кислород-16 и кис-
лород-18 в стотина проби от
камъка.

Оказва се, че морската
вода съдържала повече

Пасивни занимания с вашето куче
на стая, докато четете вестник или
книга. Кучетата оценяват присъс-
твието на своите стопани. Дори
не се налага да правите нещо за-
едно, достатъчно е да му позво-
лите да бъде близо до вас, за да
е щастливо. Въпреки това някоя и
друга прегръдка от време на вре-
ме или потупване по главата ще
го накара да се почувства на сед-
мото небе.

Кучетата, които споделят вре-
ме със своите стопани, са късмет-
лии. Това са щастливи и здрави
кучета. А често същото се отнася
и за техните стопани, защото обич-
та им е взаимна. Колкото радост
носите на вашия домашен люби-
мец, толкова радост носи и той
на вас.



ÃÎËßÌÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß
28.06.2022Русия10

Çàïàäúò ðàçðóøè ãëîáàëíàòà èêîíîìèêà

На пленарното заседа-
ние на юбилейното XXV из-
дание на Петербургския
международен икономичес-
ки форум, което се състоя
в края на миналата седми-
ца, Владимир Путин се
обърна със слово към учас-
тниците и даде своя оцен-
ка на днешните тревожни
събития в света и изложи
виждането си за развитие-
то на Русия.

"Нашият форум премина-
ва в сложно за цялата све-
товна общност време, ко-
гато икономиката, пазари-
те и самите принципи на
глобалната икономическа
система са подложени на
удари. Много търговски,
производствени, логистични
връзки, нарушени преди то-
ва от пандемията, сега са
изложени на нови изпита-
ния. Нещо повече, силно са
подкопани такива ключови
за бизнеса понятия като де-
лова репутация, неприкос-
новеност на собствеността
и доверието към световни-
те валути. Подкопаха ги на-
шите западни партньори. Те
направиха това преднаме-
рено заради амбициите си
и за да запазят остарелите
си геополитически илюзии",
отбеляза руският президент.

На базата на тези изво-
ди той обясни и отношени-
ето на Запада към въоръ-
жения конфликт в Украйна:
"Специалната военна опера-
ция на Русия се превърна
в спасителен пояс за Запа-
да, за да прехвърли върху
нея вината за всички проб-
леми", заяви Путин. По не-
гова оценка епохата на ед-
нополюсния свят е завър-

шила и повече никога няма
да бъде, както по-рано. За
наложените от Запада сан-
кции руският президент за-
яви: "Икономическата свет-
кавична война срещу Русия
поначало нямаше шанс да
успее. Освен това санкци-
онното оръжие е нож с две
остриета. То нанася съпос-

от събитията през послед-
ните месеци. Още по-мал-
ко е резултат от специал-
ната военна операция на
Русия в Донбас. Подобни
твърдения са откровено и
съзнателно изопачаване на
фактите." Путин посочи ис-
тинските корени на финан-
совите и икономическите
проблеми на Евросъюза и
САЩ и негативното влия-
ние, което те оказват на ос-
таналия свят.

"Напечатаха пари в ог-
ромни количества, а после
се чудят какво да правят.
Защото средствата изтеко-
ха в покупки на стоки и ус-
луги от страни извън САЩ
и ЕС. Така буквално бяха из-
смукани и изгребани гло-
балните пазари. За интере-
сите на другите държави,
включително и най-бедните,
естествено, никой не мис-

било да се предполага, че
е възможно да се изчака
бурните промени да отми-
нат и че всичко ще се вър-
не в старото русло, всичко
отново ще бъде, както е би-
ло. Няма да бъде. Изглеж-
да обаче, че управляващи-
ят елит в някои западни
страни пребивава в точно
такива илюзии. Там не ис-
кат да забележат очевидни
факти и упорито се държат
за сенките на миналото.
Предполагат например, че
доминирането на Запада в
глобалната политика и ико-
номика е неизменна и веч-
на величина. А всъщност ня-
ма нищо вечно.

Съединените щати, като
провъзгласиха победа в
Студената война, се обяви-
ха за посланици на госпо-
да на Земята, които нямат
никакви задължения, а са-
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в. „Русия днес -
Россия сегодня“

до деградация, а в близка
перспектива и до смяна на
елита. Както виждаме, тра-
диционните партии непре-
къснато губят на избори. Ев-
росъюзът окончателно за-
губи своя политически су-
веренитет, а бюрократични-
ят му елит танцува под чуж-
да свирка и приема всич-
ко, което му изкомандват
"отгоре", нанасяйки щети на
собственото си население,
икономика и бизнес", посо-
чи руският лидер.

"Промените, на които
сме свидетели, са елемент
от естествения ход на ис-
торията. Цивилизационното
многообразие на планета-
та, богатството от различ-
ни култури трудно се съче-
тават с политически, иконо-
мически и други шаблони.
Те не могат да работят, за-
щото се насаждат грубо и
безалтернативно от един
център. Дефектът, заложен
в тази политика, се състои
в това, че само една дър-
жава - макар и силна, за-
едно с малък кръг "прибли-
жени" страни, диктува, ко-
гато й е изгодно, всички
норми на деловото общува-
не и на международните от-
ношения изключително в
свой интерес. При следва-
нето на такива догми све-
тът става крайно неустой-
чив", обясни Путин.

По думите му западните
лидери просто отричат ре-
алността. Опитват се да
противостоят на хода на ис-
торията. Намират се в плен
на собствените си заблуж-
дения, на изкривените си
представи за страните, ко-
ито са оставали извън т.
нар. златен милиард. Смя-
тат ги за периферия, за
свой заден двор, отнасят се
към тях като към колонии,
а на хората там гледат ка-
то на "второ качество". "От-
тук идва и неутолимото им
желание да наказват, ико-
номически да задушават
онези, които не са в крак с
общия строй и не искат сля-
по да се подчиняват. И още:
грубо и безпардонно нат-
рапват своята етика, възг-
леди за културата и вижда-
не за историята, а поняко-
га поставят под съмнение
суверенитета и целостта на
държави, създават заплахи
за тяхното съществуване.
Достатъчно е да споменем
съдбата на Югославия и Си-
рия, на Либия и Ирак.

Ако не се получава да
обуздаят и усмирят някой
"бунтар", тогава го изолират,
или както казват сега "го от-
менят". За целта се изпол-
зва всичко - спортът, олим-
пийското движение, забра-
на на културата, на шедьов-
ри на изкуството. Причина-
та е само в това, че авто-
рите нямат "правилен" про-
изход. В това се състои при-
родата на сегашния прис-
тъп на русофобия и безмо-
зъчните санкции срещу Ру-
сия", отбеляза руският пре-
зидент.

Путин говори пред Петербургския
международен форум

тавим и даже по-силен удар
по самите му изобретате-
ли. Ръстът на инфлацията в
отделни страни на еврозо-
ната вече надхвърли 20 про-
цента. При това без те да
са въвлечени в някаква во-
енна операция".

Според него причините
за глобалната криза са в
безотговорната политика на
Запада. "Влошаването на
ситуацията в глобалната
икономика не е следствие

леше и не искаше да мис-
ли. За бедните оставаха са-
мо отпадъците и то на аст-
рономически цени. В цяла-
та система на международ-
ните отношения вече е не-
възможно да се пренебрег-
ват интересите на динамич-
ните държави и региони, чи-
ято роля значително нарас-
тва.

Тези промени имат фун-
даментален, повратен и не-
умолим характер. Грешка би

мо интереси. При това те-
зи интереси се декларират
за свещени. Честно казано,
човек гледа какво става в
Европа, какви сили идват
на власт и разбира, че всич-
ко се върши зад параван.
Откъсването от реалността
и от нуждите на общество-
то неизбежно ще доведе до
взрив на популизма и ръст
на крайните радикални те-
чения, до сериозни социал-
но-икономически промени,

Протести в Брюксел срещу резкия скок на цените

Дъглас Макгрегър - амери-
кански военен от кариерата
с 30-годишен стаж, бивш съ-
ветник на министъра на отб-
раната, публикува статия в из-
данието American Conservative.

Американските и европей-
ските журналисти направиха
всичко, за да придадат на въ-
оръжените сили на Украйна
(ВСУ) в информационното
пространство видимост за
мощ, каквато реално те не
притежават. Същевременно
грешките на Русия бяха сил-
но преувеличавани, а загуби-
те на украинските военни се
занижаваха. В крайна сметка
ВСУ сега са обезкръвени и
Киев няма с какво да запъл-
ни загубите. Военната помощ
на САЩ и НАТО не могат

Êàçàíà äóìà - õâúðëåí êàìúê
да спасят положението. През
лятото Москва ще се заеме
с Харков и Одеса, което ще
забави операцията. Нейно-
то прекратяване ще зависи
от позицията на украинския
президент Владимир Зелен-
ски. На него му предстои да
избира между отстъпки в
полза на Русия и програма-
та за "вечен конфликт", на
която настоява Джо Байдън.

Последният вариант би би-
ло национално самоубийст-
во за Украйна. При това Ва-
шингтон вече наля над 60
млрд. долара в Украйна. В
момент, когато избиратели-
те в САЩ се сблъскват с ико-
номически спад - същото ва-
жи и за Европа, може да ста-
не така, че да позволят на

Киев да се удави на фона на
задаващите се избори в Аме-
рика.

Руските войски направиха
нещо, което Западът не очак-
ваше - разгърнаха фронт сто-
тици километри, като бяха
поддържани от ракетните уда-
ри на авиацията и флота. Те
успяха да унищожат украинс-
кото командване, а Киев така

и не можа да организира кон-
транастъпление. ВСУ бяха
принудени да се оттеглят в на-
селените места и в своите ук-
репени пунктове на югоизток
в Донбас. По този начин още
от началото на операцията
Москва си осигури постоянна
инициатива и обрече Киев на
неизбежно поражение. При
това руските военни не допус-
наха "съпътстващ ущърб" и
жертви сред гражданското на-
селение при разгрома на ук-
раинските части.

Трябва да се отчита и твър-
дото желание на Вашингтон
конфликтът да се проточи,
за да изтощи Русия. Но се
наложи първоначалните це-
ли да бъдат заменени с но-
ви. Сред тях е разделянето
на Украйна по линията на
Днепър - така че Одеса и
целият черноморски бряг
отиват в Русия.

Дъглас Макгрегър
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Грузия
временно затвори границата си
с Русия заради проливни
дъждове. Всички видове
митнически контрол са преуста-
новени, съобщиха от грузинско-
то финансово министерство.
Заради проливния дъжд и
прелелите реки пътят между
Русия и Грузия е разрушен,
съобщават властите в Тбилиси.
Между двете страни има само
един официален граничен пункт,
който се намира в планински
район. Видеозаписи, публикува-
ни в социалните мрежи показват
автомобили, които едва преми-
нават през наводнения път.
Границата ще бъде отворена
веднага, след като се подобрят
метеорологичните условия.

Японското правителство
предупреди вчера за енергийна
криза на фона на екстремна жега
в страната с рекордно високи
температури и най-ранен в
историята край на дъждовния
сезон в Токио. Жителите на
столицата са призовани да пестят
електроенергията, най-вече в
ранната вечер. Температурата в
Токио вчера беше около 35
градуса и ще остане така поне до
неделя, сочи прогнозата на
Японската метеорологична
агенция. Въпреки призивите за
пестене на ток, властите
предупредиха жителите да не
спират климатиците и да положат
всички усилия за справяне с
жегата. Краят на дъждовния
сезон в района на Токио бе
обявен вчера - 22 дни по-рано от
обичайното и най-рано от
началото на наблюденията през
1951 г. В неделя в град Исесаки,
северно от Токио, бе регистрира-
на най-високата температура за
юни в Япония - 40,2 градуса.

Норвежки съд
съобщи вчера самоличността на
стрелеца в гей бар в Осло - това
е Занияр Матапур, норвежки
гражданин от ирански произход.
Матапур, когото полицията описа
като радикализиран ислямист с
психично заболяване, е обвинен
в убийството на двама души и
раняване на други 21 в събота,
когато в Осло бе планиран
годишният гей парад. Районният
съд в Осло ще определи вчера
мярката на стрелеца, който ще
премине и през психиатрична
оценка.

:

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

О Б Я В А
1. Община Правец организира на 12.07.2022 год. от 09:00 ч. в Заседателна зала на Общинска

администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот -
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ)
X (десети) - общ., целият с урегулирана площ от 1032 кв. м, находящ се в кв. 23 (двадесет и три)
по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна
общинска собственост (АЧОС) №4394-II/21.12.2021 г.

Начална тръжна цена на имота в размер 20 640.00 лв. (двадесет хиляди шестстотин и
четиридесет лева) без ДДС (облагаема).

2. Община Правец организира на 12.07.2022 год. от 10:00 ч. в Заседателна зала на Общинска
администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот -
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII - общ., целият с
урегулирана площ от 814 кв. м, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда - търпим
строеж, със застроена площ (ЗП) от 81 кв. м, находящ се в кв. 20 по плана за регулация на с.
Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС)
№4025-II/23.04.2021 г.

Начална тръжна цена на имота в размер 21 100.00 лв. без ДДС, в т.ч. - земя - 8140.00 лв
без ДДС и сграда - 12 960.00 лв. без ДДС.

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 29.06.2022 г. до 17.00 ч. на
11.07.2022 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от 70.00 (седемдесет)
лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася до 11.07.2022 г.
в касата на община Правец или по сметката на Община Правец, посочена в тръжната документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 11.07.2022 г. в Инфор-
мационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден, след предварителна уговорка със
служител на общината на тел. 07133/4877.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 19.07.2022 г. и 26.07.2022 г., при
същия ред и условия.

За дата 19.07.2022 г.
Закупуване на тръжна документация- до 17.00 ч. на 18.07.2022 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 18.07.2022 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 18.07.2022 г.
За дата 26.07.2022 г.
Закупуване на тръжна документация - до 17.00 ч. на 25.07.2022 г.
Внасяне на депозит - до 17.00 ч. на 25.07.2022 г.
Приемане на документи за участие - до 17.00 ч. на 25.07.2022 г

За справки: ет. 1, ст. 105, тел.: 07133/4877

Снимки Интернет

Плавателни съдове с около
1130 мигранти на борда са се

опитали да достигнат до
гръцките острови Лесбос, Хиос,

Самос, Кос и Родос при
24 отделни случая в периода

24 - 27 юни. Само край Лесбос
случаите са 16 с участието на

745 мигранти. При всички
случаи се е намесила гръцката
брегова охрана. Плавателните

съдове не са успели да влязат в
гръцки води и впоследствие
мигрантите са били взети на

борда от турски катери.

Всяка седмица кафето в
Гърция е с по-високи цени.
Собствениците на кафенета,
барове и таверни съобща-
ват, че са принудени да ко-
ригират цените, защото раз-
ходите се увеличават, пре-
даде БНР. Кафето, което ми-
налото лято се продаваше
на плажа за 2 евро, вече е
4 евро. В различните заве-
дения цените са различни,
но винаги по-високи отпре-
ди.

Производителите на об-
лекла и обувки също инфор-
мират, че са принудени да
повишат цените и очакват
спадане на оборота. От 1
юли се очаква нова вълна
поскъпване, което ще обх-
ване не само хранителните
стоки, предупреждават ико-
номистите. В Гърция вече се
коментира "енергийната бед-

Ãúðöèÿ î÷àêâà íîâè ïî-âèñîêè öåíè îò 1 þëè
ност". Проучване, публику-
вано вчера, показва, че вся-
ко второ гръцко семейство
се затруднява да си плати
разходите за ток, а една тре-
та от гърците се лишават от
храна, за да покриват за-
дълженията си.

Същевременно расте
броят на новозаразените с
Covid-19 в страната, като
темповете на това нараст-
ване са различни за отдел-
ните региони. Най-много са
случаите в Атина, Солун и
част от популярните сред ту-
ристите острови в Егейско
море.  Лекарите препоръч-
ват да се носят маски и да
се спазва дистанция. Меж-
ду 10 и 12 хиляди на ден са
регистрираните случаи на
новозаразени в Гърция, кон-
статира здравното минис-
терство. Реалните случаи са

много повече, смятат лека-
рите.

Вчера проф. Димостенис
Сарианис прогнозира пред
телевизия "Скай", че най-къс-
но до средата на юли слу-
чаите ще достигнат 25 000
заразени на ден. Причина-
та е в силната активност на
вариантите Омикрон 4 и 5,
подчертават специалистите.
Отличителна черта на нова-
та вълна от коронавирус е,
че за седмица над 12 хиля-
ди са заразени за втори или
трети път от началото на го-
дината. Положителният век-
тор е, че не се увеличават
случаите на наложителна
хоспитализация. Властите
съобщават, че няма да вър-
нат ограниченията, но пре-
поръчват на обществени
места да се носи маска и
да се спазва дистанция. ç

Г-7 ще обяви още
санкции срещу Русия и ще
обещае да продължи да
подкрепя Украйна, "докато
това е необходимо", се
казва в изявление на
Белия дом от вчера.
Групата на седемте воде-
щи икономики, известна
като Г-7, ще се ангажира
с нов пакет от координи-
рани действия, насочени
към увеличаване на
натиска върху Русия във
връзка с нейната война в
Украйна, докато се фина-
лизират плановете за
ограничаване на цената
на руския петрол, предаде
БНР.

Според неназованите
официални американски
представители Г-7 все още
работи по точен механи-
зъм за прилагане на
таван на цените на руския
петрол, като се очаква
днес след края на среща-
та да бъдат предприеме
координирани стъпки за
повишаване на натиска
върху Русия. Лидерите на
Г-7 също така ще поемат
"безпрецедентен, дългос-
рочен ангажимент за
предоставяне на Украйна
на финансова, хуманитар-
на, военна и дипломати-
ческа подкрепа, колкото е
необходимо", вкл. навре-

Украинският президент Володимир Зеленски каза пред лидерите от
Г-7, че иска войната в Украйна да приключи преди идването на

зимата. Зеленски се обърна към лидерите на Великобритания, Канада,
Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ чрез видеоконферентна

връзка във втория ден от срещата им в Южна Германия.

Ã-7 ùå îáÿâè îùå ñàíêöèè ñðåùó Ðóñèÿ è
äúëãîñðî÷íè àíãàæèìåíòè êúì Óêðàéíà
Ïðåçèäåíòúò Çåëåíñêè ïîèñêà ïîâå÷å âúîðúæåíèå è ïîäêðåïà çà èçíîñà íà çúðíî

менното предоставяне на
модерни оръжия, посоч-
ват още от Белия дом.
Лидерите на Г-7 ще се
ангажират да окажат
неограничена във времето
подкрепа за отбраната на
Украйна.

Според Белия дом
САЩ ще "изпълняват
значителни ангажименти,
включително санкции
срещу стотици физически
и юридически лица" и ще
въведат мита върху "сто-
тици руски продукти на
стойност милиарди дола-
ри (за 2,3 млрд. долара -
б. р.)". Новите санкции
ще бъдат насочени към
руското военно производ-
ство и вериги на достав-
ки, както и към лицата,
отговорни за нарушения
на правата на човека,
включително военни
престъпления.

Преди началото на
вчерашното заседание на
лидерите на най-големите
икономики в света в
Бавария ротационният
председател - германският
канцлер Олаф Шолц,
заяви: "Вземаме тежки
решения и ще помогнем
на Украйна с всичко
възможно, но същевре-
менно ще избегнем конф-
ликт между Русия и НАТО.

Сега е важно да бъдем
твърди и да отговаряме на
нуждите на времената, в
които живеем".

Украинският президент
Володимир Зеленски се
присъедини към разгово-
рите чрез видеовръзка и
поиска системи за проти-
вовъздушна отбрана,
помощ за износа на
зърно, още санкции срещу

Русия и помощ във възс-
тановяването на страна.
Той каза на лидерите на
Групата на седемте воде-
щи индустриално развити
държави, че неговата
страна се нуждае от
повече въоръжение, за да
може руската военна
инвазия да приключи до
края на годината и преди
да настъпи зимата. ç
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Официалният сайт на
ЦСКА излезе с информа-
ция за проблема с големия
брой контузени играчи в
лагера на "армейците". От
съобщението става ясно,
че националът Георги
Йомов е вече в България
заради усложнения в
контузията на глезена му.
24-годишният футболист
получи травмата по време
на лагера на националния
отбор и заради нея не взе
участие в нито една среща
от Лигата на нациите.
После крилото се присъе-
дини към "червените" с
уверението, че проблемът
е отшумял. Оказа се, че
все още съществува
немалък риск за уврежда-
не на връзката, което
наложи нова серия интен-
зивни процедури по възс-
тановяването му в София.

След мача с Ред Бул
Залцбург в лазарета
попаднаха Тибо Вион и
Йоан Бауренски. Францу-
зинът се размина със
сериозна травма, като
прегледът е показал, че
няма разкъсване в муску-
ла на прасеца, а само
оток. Младежкият нацио-
нал на България пък е с
разтежение в областта на
бедрото. Двамата ще
тренират на облекчен
режим през тази седмица.

Състоянието на брази-

леца Жеферсон, който
беше заменен принудител-
но срещу австрийския
шампион заради проблем
с аддуктора, се подобрява.
В последния момент
треньорският щаб ще
прецени дали да разчита
на него в контролата със
Сепси. Срещу румънския
тим не е изключено първи
игрови минути да запише
капитанът Юрген Матай.

В също време стана
ясно, че от ЦСКА са
поставили срок за отговор
до края на тази седмица
пред двама от футболисти-
те, с които се водят прего-
вори за трансфер на
"Българска армия" - Дани-
ло Асприля и Васил Божи-
ков.  Асприля напусна
Апоел (Беер Шева) и се
прибра в Колумбия, където
е и в момента. Пред
местни медии той заяви,
че първо ще си почине
добре и чак тогава ще
вземе решение за бъдеще-
то си. Именно ЦСКА е
фаворит за подписа му, но
колумбиецът има и други
оферти.

Сходна е ситуацията и с
родния национал Васил
Божиков. 33-годишният
защитник не поднови
договора си със Слован
(Братислава) и в момента
е свободен агент. В свое
интервю отпреди десетина

Младен Алексиев - Чика
Дени. "Бяха обсъдени
актуалните процеси,
свързани с ЦСКА и изво-
дът е ясен - съществена
промяна в аматьорското
управление на любимия ни
клуб не се забелязва.
Обявеният от нас по-рано
бойкот продължава, а
нашата позиция остава
непроменена - "Сектор Г"
остава извън стадиона, а
последващи действия и
мерки от наша страна ще
бъдат взети и обявени
съобразно ситуацията", се
казва в официално съобще-
ние, подписано от предста-
вители на голям брой
фенски организации. ç

В лазарета на ЦСКА са
още Тибо Вион, Йоан
Бауренски и Жеферсон

дни той призна за разго-
вори с "червените", но
обяви, че желанието му е
да продължи в чужбина.

До момента ЦСКА
привлече трима нови
футболисти - Станислав
Шопов, Лазар Туфегджич и
Брадли Де Нойер, а до
затварянето на трансфер-
ния прозорец тази бройка
ще бъде поне двойно по-
голяма.

Феновете на ЦСКА няма
да подкрепят отбора
групово в сектор "Г" за
неопределено време.
Решението е взето по
време на мини турнира по
футбол, организиран в
памет на известния фен

Êîíòóçèÿòà íà íàöèîíàëà
Ãåîðãè Éîìîâ ñå óñëîæíÿâà

"Юнайтед Груп" не
се е отказала

от намерението си да
придобие Левски. Прего-
ворите между двете страни
са подновени. Представи-
тели на сръбския медиен
магнат Драган Шолак са
имали наскоро среща с
ръководството на "сините".
Водените разговори са за
80% от акциите на клуба.
От страна на Левски са
участвали мажоритарният
собственик Наско Сираков
и изпълнителният директор
Иво Ивков. Според
информация на "Тема
Спорт", вече има принцип-
на договорка по почти
всички важни въпроси.
Все още обаче двете
страни са далеч от
поставянето на подписи.
Сред най-големите пречки
са дългове на Левски към
бившия бос Васил Божков.
Бизнесменът на няколко
пъти обяви, че няма да си
иска сумите от клуба.
Необходимо е обаче и да
отпише вземанията
документално. Едва тогава
ще може да се премине
към финализиране на
сделката между Левски и
"Юнайтед Груп".

Само един нов
арбитър влиза

в ранглистата на ръководе-
щите съдии в Първа лига
от новия сезон. Това е
Кристиян Колев от Пловдив
и с него българските топ
рефери стават 22-ма. Няма
отпадащи от ранглистата,
реши на заседанието си
Съдийската комисия на
БФС.  Очаквано листата се
води от шестимата
международни рефери,
подредени според местата
им във ФИФА. Най-отпред
е Георги Кабаков, следван
от Ивайло Стоянов, Волен
Чинков, Никола Попов,
Драгомир Драганов и
Георги Давидов.


Íàêðàòêî

УЕФА назначи младия порту-
галец Витор Перейра за съдия на
първия мач на Лудогорец в Шам-
пионската лига. 33-годишният ре-
фер ще свири домакинството сре-
щу Сутиеска, което е част от пър-
вия квалификационен кръг на тур-
нира. Двубоят е на 5 юли в Раз-
град. До този момент Перейра не
се е сблъсквал с български клуб-
ни или национални отбори, но ре-
довно свири мачове в Саудитска
Арабия.

Стана ясен и съдията за ре-
ванша в Черна гора на 12 юли.
Двубоят е поверен на унгареца
Герго Богар. Той е едва на 30 го-
дини, но през 2020 г. ръководи
мач с българско участие. Той бе
главен арбитър на срещата Иск-
ра (Даниловград) - Локомотив
(Пловдив), която "черно-белите"
спечелиха с 1:0.

В същото време треньорът на
Лудогорец Анте Шимунджа бе до-
волен от играта на своя тим при
категоричния успех с 3:0 над вто-
родивизионния германски Нюрн-

24-годишният Георги Йомов не е играл в официален мач от края на
миналия сезон

Ìëàäè ðåôåðè ùå ñâèðÿò íà
Ëóäîãîðåö â Øàìïèîíñêàòà ëèãà

берг в последната контрола на
"орлите" от подготовката им в Ав-
стрия. "Доволен съм, защото нап-
равихме това, което бяхме пла-
нирали. Владеехме топката и иг-
рахме комбинативно, така, както
исках. За да си ефективен за 10
дни, трябва да работиш.  Във всич-
ки мачове не бяхме концентри-
рани в края на атаките си. Не е
лесно да реализираш", сподели
словенският специалист.

"Доволен съм от играчите по
време на подготовката в Банско
и Австрия. Ние сме млад отбор и
мисля, че имаме още доста фа-
зи на играта, в които да се по-
добряваме. Десподов дойде с ле-
ка травма от националния отбор
и не искахме да рискуваме. Очак-
вам в Разград той да започне да
тренира с групата и възможно
най-скоро да направи една пъл-
на тренировка. За Спас Делев се
надявам да не е нищо сериозно,
просто защото той падна и го
сменихме превантивно", завър-
ши Шимунджа. ç

Старши треньорът на
испанския Бетис Мануел
Пелегрини и неговият екип
са получили 20 процента
увеличение на заплатите
след края на изминалия
сезон. 68-годишният чилиец
ще вземе близо 7 милиона
евро през следващата
година. Пелегрини вече е
отхвърлил по-солидни
финансово оферти от
клубове от Висшата лига на
Англия, Близкия изток и
Египет, за да остане в тима
от Севиля. Футболистите на
Бетис се класираха за
турнира Лига Европа и
спечелиха Купата на краля в
Испания, което бе първи
трофей за отбора от 2005-а
насам.
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Българският национа-
лен отбор по волейбол
за мъже загуби осмия си
мач от тазгодишното
издание на Лигата на
нациите. "Лъвовете"
отстъпиха на защитава-
щия титлата си тим на
Бразилия с 0:3 гейма
(21:25, 19:25, 22:25) нас-
ред "Арена Армеец".
Преди този двубой бъл-
гарският национален
отбор загуби  с 1:3 от
САЩ и 2:3 от Австралия.
В първия ден на турнира
в София нашите победи-
ха с 3:0 гейма Иран.
Бразилците пък бяха
победили категорично
Иран и Сърбия с по 3:0,
но загубиха от световния
шампион Полша с 1:3
гейма.

С поражението "трико-
льорите" остават на
предпоследната 15-а
позиция и ще се борят
за своето оставане в
компанията на 16-те
елитни селекции, избяг-
вайки по-нископоставена-
та Европейска лига. С
победата пък "селесао"

Øàìïèîíúò Áðàçèëèÿ íå äàäå
íèêàêúâ øàíñ íà "ëúâîâåòå"
â "Àðåíà Àðìååö"
Българските волейболисти
със седмо поражение в
Лигата на нациите и трето
в София

излезе на шеста позиция
пред Нидерландия.

Треньорът на нацио-
налния волейболен отбор
Николай Желязков наб-
легна на позитивните
неща след края на турни-
ра от Лигата на нациите
в София. "Отборът на
Бразилия игра много
силно. Показаха голяма
класа, имат изключител-
ни изпълнители. Що се
отнася до нашата игра,
на моменти бяхме много
добри, в други допуснах-
ме леки точки. Имаме
какво да научим от тези
мачове", коментира
специалистът.

"Срещу Бразилия
излязохме с по-различен
състав. Волейболистите,
които влязоха, се предс-
тавиха добре, което е
позитивно.

На това ниво трябва
да изпълняваш много
добре начален удар.
Бразилия затрудни пос-
рещането ни със серви-
си. Ние трябва да рабо-
тим върху посрещането",
смята Желязков.

Õðèñòî Ñòîè÷êîâ è Ìáàïå
ãëåäàò çàåäíî ìà÷ â ÑÀÙ

Легендата на българския и световен
футбол Христо Стоичков се похвали с
компанията на френската звезда Килиан
Мбапе по време на мача от МЛС между
Лос Анджелис ФК и Ню Йорк Ред Булс.
Камата изгледа победата на тима от Ел
Ей с 2:0 в компанията не само на напа-
дателя на Пари Сен Жермен, но и на
бившия мексикански национал Клаудио

Суарес.
Именно Суарес беше единственият от

"ацтеките", който вкара при дузпите сре-
щу България на осминафинала на светов-
ното първенство в САЩ през 1994 г.

Както е известно, тогава нашите наци-
онали продължават напред след успех с
дузпи с 3:1 (1:1 в редовното време и след
продълженията).ç

"Среща на
поколенията
в Лос Анджелис.
Заедно с голям
приятел и
съперник от
осминафинала
през 1994
година Клаудио
Суарес (вдясно)
и най-големия
талант на
днешния футбол
Килиан Мбапе
(в средата)",
написа Христо
Стоичков във
Фейсбук.

Световният волейболен шампи-
он Полша постигна шеста поредна
и общо седма победа в тазгодиш-
ната Лига на нациите за мъже. Мом-
четата на Никола Гърбич обърнаха
и надиграха САЩ с 3:1 (21:25,
25:23, 26:24, 25:22) гейма в пос-
ледната си среща от турнира в Гру-
па 4 от втората състезателна сед-
мица на Лигата, играна  "Арена Ар-
меец" в София.

По този начин "Дружина полс-
ка" е на второ място във времен-
ното класиране със 7 победи, 1

Ïîëøà íàïðàâè îáðàò ñðåùó ÑÀÙ
Втората ракета на България

Димитър Кузманов се изкачи с
две места и записа ново рекор-
дно класиране в световната ран-
глиста на АТР. Мико вече заема
173-та позиция с актив от 319
точки. Най-добрият роден тени-
сист Григор Димитров запази
21-вото си място с актив от 1785
точки.

Руснакът Даниил Медведев ос-
тава номер 1 при мъжете със
7955 точки, следван от Алексан-
дър Зверев и Новак Джокович. В

загуба и 21 точки, с колкото е и
олимпийският шампион Франция
начело, но с по-добри показатели.
САЩ пък е на пето място с 6 побе-
ди, 2 загуби и 17 точки.

Световните шампиони по волей-
бол при мъжете от 2014 и 2018
година от Полша се оплакаха от
условията при престоя си в София.
Националите на "дружина полска"
изразиха недоволството си в со-
циалните медии от това, че пет дни
не са почиствали стаите им в хоте-
ла в София. ç

Äèìèòúð Êóçìàíîâ ñ íîâ ðåêîðä â êëàñàöèÿòà íà ÀÒÐ
топ 10 има само една промяна,
след като Стефанос Циципас (Гър-
ция) измести Каспер Рууд (Нор-
вегия) от петото място.

Първата ракета на България
при дамите Виктория Томова се
изкачи с 16 позиции в светов-
ната ранглиста. Томова, която
през миналата седмица достигна
до четвъртфиналите на турнира
на трева в Ийстборн (Великоб-
ритания), увеличи актива си до
603 точки и вече заема 112-ото
място. Изабелла Шиникова съ-

що отбеляза прогрес, макар и ми-
нимален. Тя се изкачи от 217-о
на 216-о място с актив от 317
точки. Елица Костова падна с осем
места и в момента е 423-та със
123 точки.

Полякинята Ига Швьонтек, ко-
ято спечели Откритото първенс-
тво на Франция, остава на върха
с 8576 точки. На второ място за
първи път в кариерата си се из-
качва  Онс Жабюр (Тунис) с 4340
точки, а трета вече е Анет Кон-
тавейт (Естония) с 4306 точки. ç

Селекционерът Николай Желязков смята, че тимът може да се пребори
да остане в Лигата на нациите

"Можеше да постигнем
и втора победа, но да
отдадем заслуженото и
на Австралия. Предстои
ни последният турнир в
Полша. Смятам, че има-
ме сили да направим
още победи. Тръгваме с
тази нагласа. Най-важно-
то в момента е момчета-
та да починат два дни и
ще се готвим", каза още

специалистът.
"Отбор не се прави за

ден, ние тренираме от
два месеца и няма от
какво да се срамуваме.
Трябва да търсим къде
можем да бъдем по-
ефективни и по-добри.
Убеден съм, че нещата
ще се развиват в правил-
ната посока", завърши
Николай Желязков.ç

Ëþáî Ãàíåâ
ñìÿòà, ÷å
òèìúò ñå
ðàçâèâà

Президентът на Българска-
та федерация по волейбол
Любомир Ганев коментира
представянето на национали-
те в Лигата на нациите. Спо-
ред него претенциите са ви-
соки, защото това е най-ус-
пешният колективен спорт в
България.  "Можеше да има-
ме още четири победи, защо-
то мачовете, които играхме
със Сърбия, Германия и Кана-
да, бяхме в състояние да пос-
тигнем успех. Младостта в от-
бора ни попречи да спечелим,
те почти не бяха играли заед-
но. Аз съм доволен, защото
отборът расте и се доказва.
В мача със САЩ успявахме да
извадим топката от защита, но
или не успявахме да я пода-
дем, или нападателят не мо-
жеше да я отиграе. Нека не
гледаме назад, важно е, че от-
борът играе тактически пра-
вилно", сподели той.

 "Промяната в отбора се
вижда в отношението на мом-
четата към тренировъчния
процес. Всеки, който получи
шанс, успява да даде макси-
мума от себе си. Това е един-
ственият правилен път, резул-
татите рано или късно ще дой-
дат", убеден е президентът на
федерацията.

"При жените е същата ра-
ботата. С новия треньор се
промениха изискванията към
състезателките. Притеснява
ме, че Гергана Димитрова не
е в националния отбор, но тя
ми се обади и ми каза, че е
изморена. Разчитам да се нап-
рави един колектив, както е
при мъжете", завърши Любо-
мир Ганев.ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Принцеса Лилифее - аним. филм
14.30 Приключенията на младия Марко

Поло - аним. филм
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5

сезон, 16 епизод/
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории /п/
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум с Добрина Чешмеджи-

ева
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /5

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал 13-сериен - тв филм /САЩ,

2015 г./, 3 сезон, 1 епизод (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Библиотеката /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5

сезон, 16 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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 Ци-

тиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

сериал, с. 3, еп. 60
21.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.

79
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4,

еп. 15
00.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 13, еп. 8
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 5
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION

05.15 "Опасни улици" - сериал, еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Приключения-

та на котарака в чизми" - сериал,
с. 2, еп. 3 - 6

08.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 7
09.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 6, еп. 14
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 3
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 2
12.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 13
13.00 "Убий съседа" - трилър (САЩ, 2018),

режисьор Бен Майерсън, в ролите:
Хана Беърфут, Джоан Барън, Анд-
реа Богарт, Никълъс Борн и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 1
16.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 6, еп. 15
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

специален, еп. 1
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 8, еп. 4
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и ред:

Специални разследвания" - сериал,
с. 22, еп. 5

21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 5
22.00 Бандата на екшън: "Невидимия" -

екшън, криминален (САЩ, 1996),
режисьор Джон Грей, в ролите:
Стивън Сегал, Кийнън Айвъри Уе-
йънс, Боб Гънтън, Брайън Кокс,
Мишел Джонсън, Стивън Тоболов-
ски и др.

23.45 "Южен вятър" - сериал, еп. 5
00.45 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 3
01.45 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 4
02.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

специален, еп. 1
03.45 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 6, еп. 15
04.45 "Геймър" - предаване за електронни

спортове и игри с водещ Натали
Трифонова, еп. 21

bTV COMEDY

06.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 20,
21

07.00 "Тролчета - купонът продължава" -
сериал, анимация

07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация, с. 3, еп. 21, 22

08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -
сериал

09.30 "Модерно семейство" - сериал
10.00 "Приключенията на Роборекс" - фен-

тъзи, семеен (САЩ, 2014), в роли-
те: Бен Браудър, Калвин Стингър,
Итън Филис, Маги Скот и др.

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

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

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Комиците и приятели" (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 21, 22
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 5, 6
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 29
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 35
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 6, 7
00.00 "Поредният ергенски запой" - коме-

дия (САЩ, 2011), в ролите: Брадли
Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс,
Джефри Тамбор, Пол Джиамати,
Кен Джонг, Майк Тайсън, Джейми
Чънг, Джъстин Барта, Ник Касаве-
тис и др

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

тиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019 есен)
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

с. 10, еп. 4

08.00 "Маверик" - екшън, комедия (САЩ,
1994), в ролите: Мел Гибсън, Джо-
ди Фостър, Джеймс Гарнър, Греъм
Грийн, Алфред Молина, Джеймс
Кобърн, Дан Хедая и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.11
еп.1

12.30 "Кръгът" - фантастика, трилър (ОАЕ,
САЩ, 2017), в ролите: Ема Уотсън,
Том Ханкс, Джон Бойега, Глен Хед-
ли, Бил Пакстън, Карън Гилън и др.

14.45 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), ре-
жисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни

16.30 "Катастрофалният артист" - биогра-
фичен, драма (САЩ, 2017), в роли-
те: Дейв Франко, Джеймс Франко,
Том Франко, Сет Роугън, Ари Грей-
нър, Алисън Бри, Джаки Уийвър,
Зак Ефрон, Джош Хъчерсън и др.

18.30 "Warcraft: Началото" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (Китай, Канада,
САЩ, 2016), в ролите: Травис Фи-
мел, Пола Патън, Бен Фостър, Тоби
Кебъл, Доминик Купър, Кланси Бра-
ун, Даниел Ву, Рут Нега и др.

21.00 "Извън контрол" - криминален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 1998), в
ролите: Дженифър Лопес, Джордж
Клуни, Дон Чийдъл, Катрин Кийнър,
Денис Фарина, Винг Реймс, Айзея
Уошингтън, Луи Гузман, Стив Зан

23.30 "Зеленият фенер" - фантастика, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2011), в
ролите: Райън Рейнолдс, Блейк Лай-
вли, Питър Сарсгаард, Марк Стронг,
Тим Робинс, Тайка Уайтити, Андже-
ла Басет, Темуера Морисън и др.

01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 11, еп. 1

03.45 "Чистката 3" - фентъзи, хорър, пси-
хотрилър (САЩ, 2016), режисьор
Джеймс ДеМонако, в ролите: Франк
Грило, Елизабет Мичъл, Майкълти
Уилямсън, Джоузеф Джулиън Со-
риа, Едуин Ходж, Итън Филипс и др.
[16+]
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05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" (премиера) -

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

ен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу

17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -
сериен филм

18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA - централна
емисия

20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити

21.00 "All Inclusive"- сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сери-

ал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

07.15 "Стюарт Литъл: Зовът на дивото" -
анимационен филм /п/

08.50 "Това се случи на Свети Валентин"
- романтичен филм с уч. на Джеймс
Маслоу, Холи Уеб, Томи Савъс,
Британи Ъндърууд, Линдзи Хартли

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

12.00 "Милост" - биографична драма с
уч. Рейчъл Вайс, Колин Фърт, Дей-
вид Тюлис, Кен Стот, Джонатан
Бейли, Марк Гатис, Ейдриън Ши-
лер, Саймън Макбърни, Андрю Бъ-
чан и др.

14.10 "Хиляда думи" - комедия с уч. на
Еди Мърфи, Кери Уошингтън, Клиф
Къртис, Джон Гейтинс, Кларк Дюк и
др. /п/

16.00 "Телепорт" - екшън-фантастика с
уч. на Хейдън Кристенсен, Даян
Лейн, Самюел Джаксън, Джейми
Бел, Рейчъл Билсън, Майкъл Рукър
и др. /п/

18.00 "Стари кучета" - комедия с уч. на
Джон Траволта, Робин Уилямс, Ке-
ли Престън, Мат Дилън, Ан Маргрет
и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Твърде лично 3" - екшън с уч. на
Лиъм Нийсън, Фамке Янсен, Фо-
рест Уитакър, Маги Грейс, Дъгрей
Скот, Дон Харви и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.10 "Милост" - биографична драма с
уч. Рейчъл Вайс, Колин Фърт, Дей-
вид Тюлис, Кен Стот, Джонатан
Бейли, Марк Гатис, Ейдриън Ши-
лер, Саймън Макбърни, Андрю Бъ-
чан и др. /п/

Тв програма - вторник, 28 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

bTV Cinema, 23.30 ч., "Зеленият фенер" -
фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2011),
в ролите: Райън Рейнолдс, Блейк Лайвли, Питър

Сарсгаард, Марк Стронг, Тим Робинс, Тайка
Уайтити, Анджела Басет, Темуера Морисън и др.

Времето
Днес над страната ще преобладава слън-

чево време. По-значителна ще е облачност-
та над Източна България, а следобед и над
планинските райони. На места ще превали
краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа до
умерен, в източните райони и временно си-
лен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат меж-
ду 27° и 32°, в София - около 27°.

Над Черноморието облачността ще е често значителна. На много
места ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотеви-
ци. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Макси-
мални температури: 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-
25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. В следобедните
часове ще се развие купеста облачност и на много места в масивите
от Централна и Източна България ще превали краткотраен дъжд с
гръмотевици. Ще духа до умерен, по билата и временно силен севе-
роизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 метра
около 22°, на 2000 метра около 14°.                       НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 119

ВОДОРАВНО: "Вярата на бащите". Лазар. Калудов
(Калуди). Талар. Тарар. Па. Тераса. ОМЕГА. МАВ. Ма-
рин. Цели. Гавот. Данов (Христо). Кало (Жак). "Ома-
на". Ова. Радев (Въло). Колев (Иван). Типар. Шамар.
Бо. Царица. Есаки (Лео). Кад. Комар. Тона. Панов
(Никола). Докер. Рада. "Евита". Ава. Кепов (Иван).
Локал. Китен. Ракел. Ре. "Ленора". Алумел. Кил. Ра-
тай. Нома. Никанор. Килер. "Дано". "Аналитика".
ОТВЕСНО: "Бялата царица". Акилина. Ралев (Петко).
Лапад. Детелин. Пазар. Годар (Жан Люк). Папен (Жан
Пиер). Ко. Тарама. Ерика. Онора. Бар. Савов (Миха-
ил). Цонев (Коста). Рана. ТАРОМ. Шамов (Владимир).
Ратон. Така. Итака. Авила. Ара. Барон. Номер. Токай.
Салам. Далак. Дакел. Ки. "Щуреца". Ерато. Алунит.
Гид. Генов (Антони). Кокал. "Моли". Топалов (Весе-
лин). Бинев (Николай). Ремек (Владимир). Дева. Ивало
(Сантер). "Арабелара".
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Филми от фестивала
„Ранно пиле“ показват
в „Двореца“ в Балчик
"Кибритът", спечелил наградата
за най-добър български филм на
международния студентски
фестивал "Ранно пиле", и още
отличени творби на 17-ото
издание на форума ще бъдат
представени в "Двореца" в
Балчик. Заедно с  триминутната
лента на Таня Божинова,
публиката ще види и признатия
за най-добър чуждестранен филм
- "Рейна" на Озан Мермер от
Германия. В афиша са две
киноленти от Сърбия - "Всичко
на мястото си" на Никола
Стоянович и "У като убийство" на
Давид Йованович.

От Холивуд предпочитат
снимки в Норвегия
Героят на Рами Малек в
"Смъртта може да почака" от
сагата за Джеймс Бонд, обаче
накрая помага на момичето,
което пада под леда. Кадрите са
заснети на езерото Лангван в
Нитедал, Норвегия, и в студио в
Лондон. Премиерата бе отлагана
няколко пъти, но се състоя в
Лондон. Уникалната природа на
Норвегия е водещ аргумент на
продуцентите да снимат в
страната. Това предимство
посочиха мениджъри Пер Хенри
Борч, Стив Стърк, Джейми
Ленгиел. "За да накараш
продуцентската компания да
снима извън студиото, трябва
да имаш наистина уникално
предложение и Норвегия държи
силни козове по отношение на
локациите за снимки".

Íàêðàòêî

:

От 10 до 29 юни в гале-
рия "Контраст" имаме удо-
волствието да се насладим
на произведенията на Евге-
ни Велев и Юксел Мюрве-
тов. И двамата могат да се
похвалят с дългогодишен
творчески опит и изяви, но
за да могат тези творци и
тяхното творчество да бъдат
познати на още повече хо-
ра, е нужно да се споделят
кратки биографични данни за
тях, преди да се потопим
пласт по пласт в света, кой-
то ни предстои да видим и
почувстваме на изложбата.

Евгени Велев е роден на
23 февруари 1963 г. в с. Дол-
но Спанчево, Благоевградс-
ка област. Завършил е вис-
шето си образование в На-
ционалната художествена
академия (НХА) през 1989 г.,
специалност "Живопис" .
Става доктор на науките
през 2009 г. в СВУБИТ в Со-
фия по научната специалност
"Теория на научната инфор-
мация". От 2010 г. е доцент, а
от 2014 г. професор по об-
ществени комуникации и ин-
формационни науки в Уни-
верситета по библиотекозна-
ние и информационни техно-
логии (УниБИТ).

Организирал е над 50 са-
мостоятелни изложби в
Офис "Мерцедес" - Дрезден
(Германия); офис "Мерцедес"
- Мюнхен (Германия); гале-
рия "София" в българското
посолство в Лондон (Англия)
през 2005 и 2014 г.; галерия
Alba D'Arte - Бреша (Италия);
музей "Зигмунд Фройд" - Ви-
ена (Австрия); в музеите на
Московския държавен уни-
верситет по печата и на Рус-
ката художествена академия
"В. Суриков", в центъра за
култура и творчество "Нега",
във фоайето на издателство
"Типография Наука" на Рус-
ката академия на науките -
Москва (Русия), в изложбе-
ния център "Девиджи Хан" -
Одрин, Турция, в Национал-
ната библиотека на Румъния,

Èçëîæáà „Àãíåöúò. Íåèçáåæíîòî. Âñåìèðúò“
íà ïðîô. Åâãåíè Âåëåâ è Þêñåë Ìþðâåòîâ

Софийската филхармония
закрива своя сезон с бляскава
оперна гала на 30 юни. На сце-
ната на зала "България" ще зву-
чат популярни оперни и оперет-
ни арии и дуети, както и сарсу-
ели от Вебер, Пучини, Бизе, Мас-
не, Лехар, Чапи, Пиацола.

Звездата на вечерта е светов-
но признатият мексикански те-
нор Франсиско Арайза. Компа-
ния му прави сопраното Мария
Видович. На диригентския пулт
застава маестро Герит Присниц.

Ñ îïåðíà ãàëà íà Ôðàíñèñêî Àðàéçà Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ çàêðèâà ñåçîíà

Öåëòà íà äâàìàòà òâîðöè å ïî åëåãàíòåí íà÷èí, ÷ðåç ãðîòåñêà êðàñîòà è èçÿùíà ñèìâîëèñòè÷íà
ãðóáîñò äà íè ñòîïèðàò è äà íè íàïîìíÿò çà „Âñåìèðíàòà âå÷íîñò“

Ïàáëî Ðîñè îòêðèâà
Ëÿòíàòà àêàäåìèÿ
íà èçêóñòâàòà
â Áóðãàñ

Бразилският пианист Паб-
ло Роси ще открие седемна-
десетото издание на Лятна
академия на изкуствата в
Бургас. Концертът е на 7 юли
от 19.00 ч. в Културния дом
на нефтохимика. Събитието
се осъществява със съдейс-
твието на Бразилското по-
солство в София и с лична-
та ангажираност на посланик
Н. Пр. Мария Едилеуза Фон-
тенеле Рейс, която ще бъде
официален гост на концер-
та. С инициативата ще се от-
бележи 200-годишнината от
независимостта на Бразилия.
Лятната академия на изкуст-
вата се е превърнала в при-
тегателен център на изкуст-
вото. В Созопол и Бургас
концерти и майсторски кла-
сове са провеждали извест-
ни музиканти, певци, актьо-
ри, писатели, художници,
журналисти. ç

Франсиско Арайза е приз-
нат за един от най-важните те-
нори на нашето време. Той при-
добива международна слава с
изпълнения в оперите на Мо-
царт и Росини, но постепенно
разширява репертоара си, ка-
то включва италиански и френ-
ски лирически тенорови роли
и роли в опери на Вагнер.
Арайза е пожизнен член на
операта в Цюрих, Камерзингер
на Виенската опера, а сред
многобройните му награди е и

изключително престижният Мо-
цартов медал, който получава
през 1991 г. Играл е във всич-
ки важни оперни театри на све-
та: в Мюнхен, Хамбург, Берлин,
Лайпциг, Дрезден, Ла Скала -
Милано, Флоренция, Парма,
Рим, Ковънт Гардън - Лондон,
Бастилията - Париж, Мадрид,
Барселона, Сан Франциско,
Хюстън, Чикаго, Метрополитън
опера - Ню Йорк, Лос Андже-
лис, Мексико Сити, Буенос Ай-
рес, Япония и др. ç

Букурещ, в различни частни
галерии във Флоренция (Ита-
лия), Расал Хейм (ОАЕ), Бер-
лин (Германия), Прага (Че-
хия), Музея на изкуството
"Таймаяо" в Забранения град,
гр. Пекин, Китай, в галерии-
те "Хемус", "Ракурси", "ЛИК",
"Алтера", "Пролет", "Сезони",
"Париж-Москва", "Ева" и га-
лерия "България - Софийска
филхармония" в София, "Ав-
тограф" и "Анастас" в Плов-
див, в галерия "Ровър" в Па-
зарджик, в галерия "Жерав-
на" в Жеравна, в галерия "Бо-
гориди" в Бургас, и др.

През 2007 г. е куратор на
българския павилион на
световното изложение за
Съвременно изкуство "Екс-
по Арт" в Монтекиари (Ита-
лия), а през 2013 г. на из-
ложбата на Дружеството на
пазарджишките художници
в Европейския парламент в
Брюксел, Белгия и на ре-
дица други културни и арт
прояви в страната и чуж-
бина. Евгени Велев е кос-
мополитен артист със свой
собствен почерк. Живопис-
та му е наивистична, свет-
ла като колорит, гротескна
и брутална заради тази ха-
рактерна гротескност. Въп-
реки това картините на Ве-
лев излъчват положителна
вибрация, която успокоява
човешкото око, но пък кол-
кото повече картините му
се разглеждат, толкова по-
вече дълбочина се вижда в
тях. В платната му има
препратки към християнска-
та вяра, но тези референ-
ции са маркирани по нег-
лижиран начин, без да то-
варят и да издигат религи-
ята в основен фокус.

Юксел Мюрветов е роден
през 1966 г. в Балчик.Посе-
щава НХА - София 1992 г. Ра-
боти в областта на декора-
тивната малка пластика и мо-
нументалната скулптура. Ав-
тор е на редица самостоя-
телни изложби и организи-
ране на културни проекти в

страната и чужбина. Живее
и работи в София.

Юксел е артист с рено-
ме. Следва същата линия, ка-
то своя колега и приятел Ев-
гени, но представя нещата
през своя призма. Чрез сво-
ите скулптури авторът показ-
ва "Неизбежното", което е
препратка към корана, къде-
то се казва: "Imam Iskender
Ali Mihr", което в превод оз-
начава: " Неизбежното (кое-
то наистина ще се случи)!".
Тази сентенция може да бъ-
де разбрана по много начи-
ни, но ако погледнем универ-
сално - каквото трябва да се
случи, ще се случи.

Юксел показва неизбеж-
ността на всичко по един еле-
гантен, динамичен и изискан
начин в своите скулптури.
Мюрветов съчетава грубост-
та на материала с ефирна
трактовка, която балансира,
създава акценти в пластики-
те му и кара зрителя да за-
таи дъх и да изследва всяко

едно кътче на произведения-
та. Дали ще изобрази жена-
та като символ, или ще мар-
кира човека като символ, Юк-
сел знае как да го направи,
така че да създаде ефект.

Свързани сме помежду
си, всичко около нас същес-
твува чрез една основна
връзка, наречена "живот".
Строежът на Космос отгова-
ря на този в нашия органи-
зъм. Оттук отново можем да
се върнем до хармонията и
баланс, за които ни напом-
ня Велев, и факта, че забра-
вяйки тези прости истини,
ние се разделяме по всеки
един параграф.

Целта на двамата творци
е по елегантен начин, чрез
гротеска, красота и изящна
символистична грубост да ни
стопират и да ни напомнят
за "Всемирната вечност".
Още повече Юксел и Евгени
се радват на дълголетно при-
ятелство, което също е вка-
рано като символ в излож-
бата им чрез желанието да
споделят творчеството си за-
едно. Двамата автори са дъл-
боки, концептуални, съдър-
жателни, чувствени, сложни
и даровити. Казват ни мно-
го, показвайки ни толкова
колкото трябва.

Êèíîïàíîðàìà íà Èâàí Àíäîíîâ è èçáðàíè áúëãàðñêè ôèëìè
Тази година Националният филмов цен-

тър ни кани на избрани български филми от
последната година, както и на кино панора-
ма, посветена на режисьора, актьора, сце-
нографа, аниматора, художника... Майстора
Иван Андонов!

Откриването е с изложба с картини на
Иван Андонов на 2 юли в Сити Марк Център.

Ще гледаме филмите: "Поне за миг да поле-
тя" - документален филм. Среща с артисти
работили с Иван Андонов и публиката. "Жълт
олеандър", реж. Лъчезар Аврамов, "Бяла Ма-
гия", реж. Иван Андонов, "Голата истина за
група "Жигули", реж. Виктор Божинов, "Бла-
женният", реж. Станимир Трифонов, "Покрив",
реж. Иван Андонов и много други.

Андонов е известен като режисьор на зна-
менити български филми като "Дами канят",
"Опасен чар", "Вчера" и "Адио, Рио", както и
с ролите си във филмите "На малкия ост-
ров", "Отклонение" и "Иван Кондарев". Но-
сител на множество кинонагради. Занимава
се с живопис, особено през последните си
години, открива над изложби. ç

Мария-Магдалена
ГЛИБИНА, изкуствовед


