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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Äúðæàâàòà ãîòîâà çà
ðàçãîâîðè ñ „Ãàçïðîì“
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Çàòâîðíèöè
ÑÂßÒ

Ðåàë íàäèãðà
Àéíòðàõò è
ïå÷åëè ïåòàòà
ñè ñóïåðêóïà

Миналата година Сърбия
е договорила доставки на
оръжия и военно оборуд-
ване на стойност един
милиард и 318 милиона
долара, което е сума, по-
голяма от общата стой-
ност на всички поръчки
от края на 2016 г.,
когато започна процесът
на модернизация на
сръбската армия, съобща-
ва агенция Бета.
Според портала Балканс-
ка мрежа за сигурност
сред доставките са
четири бойни хеликоптера
Ми-35М, три транспортни
Ми-17В-5, две батареи от
зенитно-ракетни комплек-
си "Панцир-С1М", системи
за противоелектронно
действие и борба с
дронове и др. ç

Íàé-äîáðîòî
äîêàçàòåëñòâî,
÷å ñëóæåáíèÿò
êàáèíåò å
íà ïðàâ ïúò

Ñúðáèÿ å  ïîðú÷àëà
îðúæèå çà 1,3
ìèëèàðäà äîëàðà

Реал (Мадрид) ликува с
пета Суперкупа на Европа
в историята си, след като
надигра Айнтрахт (Франк-
фурт) с 2:0 в спора за
трофея. На Олимпийския
стадион във финландска-
та столица Хелзинки
Кралският клуб удари на
два пъти съперника, за
да се изравни по отличия
с Барселона и Милан.
Мадридчани взеха
отличието преди това
през 2002, 2014, 2016 и
2017 г. За тима от
Франкфурт, който отстъпи
на испанците и във
финала на ШЛ през
далечната вече 1960 г.
със зрелищното 3:7, това
бе първо участие в
двубой за Суперкупата на
Европа. Айнтрахт продъл-
жава с ангажиментите си
в Бундеслигата с гостува-
не на Херта в Берлин,
докато Реал започва
защитата на титлата си в
Ла Лига с визита на
новака Алмерия. ç

ова, че умнокра-
сивитетът и
политически
коректните комен-
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Посланикът на Ки-
тай в Москва Чжан
Ханхуей подкрепи аргу-
ментите на Русия за ин-
вазията й в Украйна,
предадоха Ройтерс и
БТА. Той обвини Съе-
динените щати, че са
"натикали в ъгъла" Ру-
сия с няколкото разши-
рявания на военния съ-
юз НАТО след края на
Студената война и под-
крепата си за присъе-

громинистърът Явор Гечев е категоричен,
че дървата за огрев няма да бъдат полз-
вани като политически инструмент. Той
съобщи вчера пред БНР, че вече са пред-
приети допълнителни мерки, за да ги оси-
гурят на нуждаещите се от тях домакинст-
ва. "Имаме допълнителни мерки и план
за действие срещу незаконната сеч", зая-
ви министърът. Той разкри, че досега дър-
вата са отивали в големи складове на об-
ластно ниво. Очаква се нова организа-
ция, при която това да става във всяка
община "за да не се хаби ресурс - транс-
портен, товарене и разтоварване". "Ще се
опитаме шоково да вкараме допълнител-
ни хора в дърводобива. Имах разговор с
колегата Крум Зарков и да се опитаме при-
мерно дали не може да вкараме лишени
от свобода, които имат право на труд, да
помагат в тази цялата дейност. Разбира
се, и каквото може от пазара на труда",

Т
татори скачат срещу
служебното правителст-
во, е най-доброто
доказателство, че
настоящият кабинет
може да свърши добра
работа. Сигурно сте
забелязали, че гранто-
вите мислители много
се дразнят от всички
политици, които се
опитват да направят
нещо добро за Бълга-
рия. Ето сега служебни-
ят кабинет дава заявка,
че иска да направи
нещо смислено в
енергийната сфера.
Което никак не е малко,
при положение че вече
бившите управляващи
направиха така, че да
плащаме по-скъпо газ, и
на практика ни изпра-
виха пред опасността да
стоим на студено през
зимата. Ама това било
освобождаване от
енергийната зависимост,
уверяват ни. Само че
има една малка, но
съществена подробност.
Бедният човек не може
да бъде свободен.
А като ни се наложи
съвсем скоро да плаща-
ме двойно и тройна
за отопление, със
сигурност ще бъдем
всичко друго, но не и
свободни.

Разбира се, нищо
лошо няма в това да се
откажем от руския
природен газ. Стига да
можем да го заменим с
газ на по-ниска цена. А
пък виждаме, че всичко,
което ни предлагат в
момента, е по-скъпо. И
по-ненадеждно. Това го
видяха и други държави
- членки на ЕС, и
затова приеха новата
схема за плащане,
предложена от "Газ-
пром". Явно там не се
притесняват, че ще ги
обявят за "путинисти".
А нашите доскорошни
управляващи, понеже
явно са най-умни,
казаха "твърдо НЕ" на
руския газ с надеждата
да бъдат обявени за
най-предани евроатлан-
тици. В момента същите
тези гении нападат
служебното правителст-
во единствено защото
неговите представители
казват, че трябва да
преговаряме с всички
държави, износителки
на газ.

Êèòàé ïîäêðåïè àðãóìåíòèòå
íà Ðóñèÿ çà Óêðàéíà

Àãðîìèíèñòúðúò ßâîð Ãå÷åâ
å êàòåãîðè÷åí, ÷å äúðâàòà
çà îãðåâ íÿìà äà áúäàò
ïîëçâàíè êàòî ïîëèòè÷åñêè
èíñòðóìåíò
разкри плановете си за промени в сектора
агроминистърът.

Припомняме, че в средата на февруари
тази година тогавашният вицепремиер
Корнелия Нинова обяви,  че в 56 склада
на държавните горски стопанства ще се
продават евтини дърва за огрев, за да се
ограничат посредниците. От тогава изми-
на половин година, а дървата за огрев на
много места в страната вече се продават
за по 200 лева кубика.

ще секат дърва за бедните

Петър
ВОЛГИН
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дини двете държави все
по-открито оспорват
доминирания от Запа-
да световен ред. Китай
не е подкрепил публич-
но инвазията на Русия
в Украйна, но не я и
осъди, а негови офи-
циални изявления за-
гатнаха за косвена под-
дръжка.

В началото на фев-
руари руският прези-
дент Владимир Путин

диняването на Украйна
към Европейския съюз.

"Крайната цел (на
САЩ) е да изтощят и
смачкат Русия с продъл-
жителна война и тоя-
гата на санкциите", ка-
за Чжан.

Ройтерс определя
изявлението му като
силна подкрепа за Ру-
сия от страна на Ки-
тай.

През последните го-

< 4

ÀÀ

Âèñø äèïëîìàò
îò ÊÍÐ
ïîä÷åðòà, ÷å
ÑÀÙ îïèòàëè
äà „íàòèêàò
Ìîñêâà â úãúëà“
ñ ðàçøèðåíèåòî
íà ÍÀÒÎ íà èçòîê
бе в Пекин, където се
срещна с китайския си
колега Си Дзинпин,
броени дни преди на-
чалото на войната. ç

Служители на
ДАНС влязоха
на проверка

в най-голямата ни
търговска

оръжейната
фирма "Кинтекс".

Това става
по сигнал на

бившия директор
на оръжейното

дружество
Александър

Михайлов, който
е съобщил

за платени от
настоящото
ръководство

на фирмата над
800 000 лева на
офшорна фирма

от Дубай -
фалшив

посредник
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Äúðæàâàòà îòïóñêà 800 ìèëèîíà
ëåâà çàåì íà "Áóëãàðãàç"

Държавата ще отпусне
800 млн. лв. заем на
"Булгаргаз", заяви служеб-
ният премиер Гълъб Донев
на редовното заседание
на Министерския съвет
вчера. Донев потвърди
казаното от енергийния
министър Росен Христов
по-рано вчера пред БНТ.

"Министерството на
енергетиката и Министерс-
твото на финансите изгот-
виха план за заздравява-
не на "Булгаргаз", като на
днешното заседание ще
приемем постановлене за
отпускане на 800 млн. лв."

Премиерът каза още,
че кабинетът ще приеме
постановление за започва-
не на присъединителния
процес на България към
Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и
развитие.

"Кирил Петков не е
спирал да говори с "Газп-
ром". Платена е колосална
сума за адвокатски кон-
султации за преговори с
"Газпром". Преговорите са
спрели на една точка,
където "Газпром не са
били съгласни с нашите
условия.

Имаме газ до септемв-
ри. Има откъде да наме-
рим до края на годината.
Проблемът не е в количес-

че "Булгаргаз" не е на
загуба, а има нужда от
капитал. И добави, че
държавата ще отпусне
заем на дружеството за
увеличаване на оборотни-
те средства.

"Всички знаят широко
коментираната оферта на
"Шиниър" за седем танке-
ра, имаме много подобни
оферти - поне три-четири
оферти от посредници.
"Шиниър" е производител,
така че те са добър източ-
ник, защото избягваме
надценката на посредни-
ците", заключи Христов.

Служебният енергиен
министър коментира и
строежа на интерконекто-
ра с Гърция.

Държавата не строи
интерконектора, той се
строи от частна компания,
избрана с конкурс. Ние
влагаме огромни усилия да
подкараме този проект и
да го завършим навреме.
Ако искахме да го спрем,
трябваше да правим като
кабинета "Петков" - тоест
нищо. Те не са упражнили
контрол да може този
проект да върви в рамките
на някакъв график.

Строителите са с
разхлабено усещане и
изпълняват строителството
по техен график. Финалния
график не сме го получили
въпреки много срещи,
които проведохме. Следи
се документацията, правят
проверки на място, които
да могат да реагират. Утре
очакваме да получим
финалния график. Ще
осигурим системен конт-
рол и всичко, което зави-
си от правителството, ще
го свършим, допълни
Христов. ç

твата, а в цената. Ако
обявим, че плащаме пет
пъти по-висока цена, ще
имаме много оферти.
Повечето оферти са за
LNG, но пък за тях няма
терминали. Има слотове,
но на нас не ни е иконо-
мически изгодно да ги
купим. Ние трябва да
намерим алтернативни
източници.

Това заяви служебният
министър на енергетиката
Росен Христов в предава-
нето "Денят започва" по
БНТ.

Недостигът на газ е
около 30% от планираното
отопление. Ако не осигу-
рим газ и слотове на
нормална цена, или някой
трябва да плати високата
сума, или София да остане
без топло. Цената на
световните пазари е
висока, но можем да
намерим начин да е по-
ниска от това, което
плащаме в момента.
Имаме оферти за доставка
на газ, знаем офертата за
7 танкера, има и подобни
оферти от посредници.

Служебното правителст-
во заварихме ситуация на
недостатък и работим
приоритетно. Идеята ни е
да осигурим газа до края
на годината и евентуално

за следващата. Да осигу-
рим отоплителния сезон и
да дадем възможности на
следващото правителство
да сключи договор, отбе-
ляза Христов.

По думите му на дне-
вен ред седят всички
източници за доставка на
газ, включително и "Газп-
ром".

Служебният министър
уточи, че "Газпром" е
последен вариант за
доставка, но съществува.
И добави, че ако се нало-
жи да се водят преговори
с "Газпром", ще бъдат
само за получаване на
количествата по договора,
а не за подписване на
ново споразумение. Евро-
па продължава да купува
газ от "Газпром". Ние в
момента купуваме газ от
"Газпром" не директно, а
чрез посредници. Те се
появяват, когато имаш
нужда от газ. Руски газ в
момента тече и се потре-
бява, просто минава през
Гърция, през посредници,
посочи служебният минис-
тър на енергетиката.

Росен Христов заяви,

Oт стр. 1
Забележете, нито президен-
тът, нито хората от кабинета
са казали, че само от
"Газпром" ще купуваме. Даже
самата дума "Газпром" никой
не я споменава. И въпреки
това грантовите анализатори
вече бълват опорки как
имало риск да се промени
"геополитическата ориентация
на страната", как сме щели
да излизаме от Евросъюза и
да влизаме в Евразия.

Пълни глупости са това,
разбира се, но явно все пак
някакви хора се хващат и на
подобни дивотии. И ходят да
подскачат пред президентст-
вото, понеже се страхуват, че
Румен Радев щял да ни вкара
в Евразийския съюз. Самият
Радев никога не е изразявал
подобно намерение, но това
явно не пречи на умнокраси-
витета да тиражира абсурдни-
те си тези. Единственото, за
което президентът настоява и
е напълно прав за това, е
политическите решения у нас
да се взимат на базата на
разума, а да не са плод на
някакви закостенели идеоло-
геми или на желанието да се
харесаме на Големия брат.

Да вземем за пример
Унгария. Тази държава е член
на ЕС, член е на НАТО.
Унгария е напълно лоялен и
предвидим евро-атлантически
партньор, като едновременно
с това миналата година
подписа 15-годишен договор
с "Газпром" за получаването
на руски газ и води прегово-
ри за увеличаване на достав-
ките. Както виждате, няма
пречка да си член на ЕС и
НАТО и да получаваш газ от
Русия. Стига, разбира се,
политическият елит на
държавата да е съставен от
личности с нормално мисле-
не, а не от марионетки с
васален манталитет.

А способността за
мислене на нашите самопро-
възгласили се за "евро-
атлантически" политици стига
дотам да организират "спон-
танен" протест пред прези-
дентството. За радост,
огромното мнозинство от
българските граждани веднага
съзира бутафорността на
подобни протести и поради
тази причина към тях има, да
използвам един популярен
през последните дни израз,
"мижав интерес". И ако има
нещо положително в настоя-
щата, общо взето, неособено
оптимистична ситуация, то е,
че повечето българи се
оказват доста по-интелигент-
ни от представителите на
политическия елит. Особено
от онази част от елита, която
неизвестно защо се е
провъзгласила за "най-
модерна", "най-умна" и "най-
красива".

От "Политически
НЕкоректно" по БНР

Íàé-äîáðîòî
äîêàçàòåëñòâî, ÷å
ñëóæåáíèÿò êàáèíåò
å íà ïðàâ ïúò

Сенаторът от горната камара
на руския парламент Алексей Пуш-
ков, представител на партията на
Путин "Единна Русия", написа в
профила си в социалната мрежа
Телеграм, че не вижда причини да
бъдат възобновени доставките на
газ за България, предаде БНР.

"Няма причини за възобновя-
ване на доставките на газ за

Ðóñêè ñåíàòîð: Íÿìà ïðè÷èíà
äà ïðîäàâàìå ãàç íà Áúëãàðèÿ

” Íèå â ìîìåíòà êóïóâàìå ãàç îò
"Ãàçïðîì" íå äèðåêòíî, à ÷ðåç
ïîñðåäíèöè, ïîä÷åðòà åíåðãèéíèÿ
ìèíèñòúð
” Êàáèíåòúò "Ïåòêîâ" íå å íàïðàâèë
íèùî è íå å óïðàæíèë êîíòðîë ïî
ñòðîåæà íà èíòåðêîíåêòîðà ñ Ãúðöèÿ

"недружелюбна" България", напи-
са той. Според него София "от-
чаяно се опитва" да се справи
без руско синьо гориво през зи-
мата. "Трябва да дадем на Бъл-
гария възможността да направи
това, след като толкова много
го искаше", пише Пушков, цити-
ран от РИА "Новости".

На 27 април "Газпром" спря

доставките на гориво за българс-
ката компания "Булгаргаз", защо-
то България отказа да плаща по
схемата, която предложи Москва.

Влиятелният сенатор е пред-
седател на временната комисия
към Съвета на федерацията по ин-
формационна политика и взаимо-
действие със средствата за масо-
ва информация.ç

ÏðèÇÅÌßâàíå

Какво имаме?
Имаме документ - факту-

ра, според която държавната
"Булгаргаз" трябва да плати
на частната "МЕТ Енерджи"
сумата от 111 милиона и 318
хиляди лева за количества
газ.

Людмил Йоцов, който през
януари е бил в ръководство-

Åâðîàòëàíòèçìúò êàòî îïðàâäàíèå íà êîðóïöèÿòà
газ с 30% надценка, понеже
Кирчо и Кокорчо не са позво-
лявали на "Булгаргаз" директ-
но и по-евтино купуване от
"Газпром".

Купували са руски газ през
цялото време и са лъгали об-
ществото, докато са го ощетя-
вали.

Евроатлантизмът трябва ли

да е оправдание и параван
на корупционни сделки?

Това как се нарича, ос-
вен изплетена от Кирчо и Ко-
корчо схема за крадене в
особено големи размери!?

Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäúð Àëåêñàíäúð ÓÐÓÌÎÂÓÐÓÌÎÂÓÐÓÌÎÂÓÐÓÌÎÂÓÐÓÌÎÂ

то на "МЕТ", а през февруари
вече е назначен от Кирчо за
шеф на "Булгаргаз".

След което "Булгаргаз", без
да се бави, започва да купува
без търг и конкурс руски газ
от… "МЕТ".

"МЕТ" е заплащала на "Газ-
пром" в рубли, след което е
продавала на България руски

От Фейсбук, заглавието
е на ЗЕМЯ
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23 îò 27 äúðæàâè - ÷ëåíêè íà ÅÑ,
ïëàùàò ðóñêèÿ ãàç â ðóáëè,
ïðèïîìíè ïðîô. Ãå÷åâ îò ÁÑÏ

"Към момента ние
нямаме осигурени достав-
ки на природен газ след
30 септември. БСП се
оказа права, тъй като ние
изрично предупредихме,
че провеждането на
енергийна политика на
базата на идеологически
щампи и изпълнявайки
чужди заръки, ще доведе
до тежки икономически
загуби за България, а и за
целия ЕС."

Това заяви членът на
Националния съвет на
БСП проф. Румен Гечев в
ефира на БНТ.

По думите му "Газпром"
фактически никога не е
спирала подаването на
газ за Европа, а Европей-

Íèå,
ñîöèàëèñòèòå
íàñòîÿâàõìå,
÷å ùå å â
èíòåðåñ íà
Áúëãàðèÿ äà
ïîñëåäâàìå
òåçè ñòðàíè,
ïðèïîìíè
èêîíîìèñòúò
è êàíäèäàò-
äåïóòàò

Åêñìèíèñòúð Çàêîâ: Ìîæå äà èñêàìå îò ÑÀÙ êîìïåíñàöèÿ
- îòëàãàíå íà ãîëÿìàòà âíîñêà ïî âòîðèòå Ô-16

ският съюз никога не е
включвал доставките в
санкциите. "Западът
замразиха 300 млрд.
долара на Русия в техни
банки, които са от износ
на природен газ и петрол.
Откъде накъде ще й
откраднат толкова пари и
руската страна ще про-
дължи да снабдява тези,

България има опит с големи
сделки, включително и с проекта
за нови изтребители, и в този сми-
съл можем да бъдем много по-гъв-
кави. Не е нужно за смяната на
една гайка в първите осем изтре-
бители F-16 да се минава през пар-
ламента.

Това заяви бившият министър
на отбраната Драгомир Заков в пре-
даването "Денят започва" по БНТ.

Той добави, че има проблем с бой-
ната ни авиация и той е сериозен.

Сегашният кабинет има различ-
ни предпоставки да работи по раз-
личните опции, включително и оп-
цията с Полша за ремонт на МиГ-
овете. Формално компенсация ни-
къде няма да пише в договора за
доставката на първите 8 Ф-16. Пре-
ди да стигнем за голямата вноска
за вторите 8 Ф-16, може да поис-
каме отлагане, което се явява вид
компенсация, поясни Заков.

Ако покажем ясно, че работим
за финализиране на проекта, аме-
риканската страна ще прояви гъв-
кавост, очаква бившият военен ми-
нистър. Може би не точно минис-

:
Íà òîçè äåí

Събития
” 1851 г. - Американецът

Айзък Сингер получава патент
за шевната машина със зад-
вижване посредством педал,
с което се освобождават и
двете ръце на шивача.
” 1875 г. - На заседание

на Българския революционен
централен комитет е взето ре-
шение за организиране и из-
бухване на Старозагорското
въстание (1875 г.).
” 1879 г. - Създаден е Бъл-

гарският военен флот.
” 1887 г. - От Виена тръг-

ва първият влак Ориент експ-
рес до Истанбул.
” 1953 г. - СССР извърш-

ва първия си опит с водород-
на бомба.
” 1961 г. - Започва изг-

раждането на Берлинската
стена.
” 1985 г. - Самолет "Бо-

инг" на японските авиолинии
катастрофира над Осутака,
Япония - загиват 520 души.
” 1994 г. - Учреден е Съ-

юзът за отечеството. Предсе-
дател е юристът и парламен-
тарист Гиньо Ганев.
” 2000 г. - Руската атом-

на подводница "Курск" претър-
пява авария, 117 военни мо-
ряци загиват.
Родени
” 1681 г. - Витус Беринг,

датски мореплавател
” 1831 г. - Елена Блаватс-

ка, руска писателка, теософ
” 1853 г. - Стоян Заимов,

български революционер, об-
ществен деец, книжовник
” 1924 г. - Мохамед Зия-

ул-Хак, пакистански военен и
политически деец
” 1941 г. - Димитър Яки-

мов, български футболист
” 1967 г. - Емил Костади-

нов, български футболист
” 1971 г. - Пийт Сампрас,

американски тенисист
” 1980 г. - Захари Баха-

ров, български актьор
Починали
” 30 г. пр. н. е. - Клеопат-

ра VII, кралица на Египет
” 1725 г. - Пиер дьо Мон-

тескиу д'Артанян, френски
офицер
” 1935 г. - Никифор Ники-

форов, български военен деец
” 1955 г. - Томас Ман,

немски писател, Нобелов ла-
уреат
” 1982 г. - Хенри Фонда,

американски актьор
” 2020 г. - Бисер Михай-

лов, български футболист и
треньор

които й крадат парите?"
попита социалистът.

Гечев коментира, че от
27 страни в ЕС 23 са
преминали към плащане в
рубли, и допълни: "Ние от
БСП настоявахме, че ще е
в интерес на България да
последва тези страни. За
съжаление, партньорите
ни не решиха така, в
Министерски съвет наши-
те 4-ма министри гласува-
ха против прекратяване
на процеса по откриване-
то на втора сметка", заяви
социалистът и уточни, че
БСП са гласували в
интерес на България.

"В критичен момент, в
който българското общест-
во искаше промяна, ние
застанахме на страната
на промяната, за което не
съжаляваме", заяви Румен
Гечев и допълни, че благо-
дарение на общата им
работа са постигнали
добри резултати в иконо-
мическата област.

"Негативите от управле-
нието на четворната
коалиция са, че партньо-

рите не се вслушаха в
препоръките ни за Север-
на Македония и за изгон-
ването на руските дипло-
мати", посочи той и попи-
та по каква причина сега
се назначава един външен
министър за заместник-
министър на отбраната.
Гечев запита и кой беше
министър на енергетиката.

БСП е обезпокоена от
това, че се правят масови
кадрови промени от
служебното правителство,
насочени срещу кадри на
социалистите. "Целта е да
се влоши резултатът на
изборите на БСП. Избира-
телите много внимателно
трябва да внимават за
кого гласуват на изборите
на 2 октомври", призова
Румен Гечев. БСП няма да
участва в процедура по
импийчмънт срещу дър-
жавния глава. "Ние сме
сериозна партия и не
можем да участваме в
подобни вендети срещу
когото и да било, наруше-
ние на Конституцията",
заключи проф. Гечев.ç

сиране на домакинствата и бизне-
са, категорично не сме съгласни
служебното правителство да задъл-
жава България с милиарди за нови
8 самолета Ф-16. Левите хора ис-
каме повече средства за социална
политика, каквато провеждахме ние
в редовния кабинет досега.

Без да отричаме необходимост-
та от модернизиране на българс-
ката армия, заявяваме, че служеб-
ният кабинет не може да поема
нови ангажименти, нито да взима
стратегически решения. Те трябва

Над 3,7 млрд. лева в идните
месеци ще дойдат като суми по
Плана за възстановяване, ще се
опитаме да отключим тези сред-
ства. Планът за възстановяване
и устойчивост ще ни помогне да
извършим огромен скок в ико-
номиката и да подобрим благо-
състоянието на хората у нас. За
да получим финансовия ресурс,

Áúëãàðèÿ ÷àêà 3,7 ìèëèàðäà ëåâà ïî Ïëàíà çà âúçñòàíîâÿâàíå
трябва да се подобрят опреде-
лени сектори. Това каза замест-
ник министър-председателят по уп-
равление на европейските средс-
тва Атанас Пеканов на прескон-
ференция в Министерски съвет, на
която представя приоритетите си,
свързани с Плана за възстановя-
ване и устойчивост и европейски-
те програми, предаде Novini.bg.

Ресурсът е на стойност над 3,8
млрд. лева. За да защитим тези
средства, трябват много реални
действия за изпълнение на пое-
тите ангажименти, заяви Пеканов.

Предстои да се подготвят 22
законодателни мерки, за да по-
лучим второто плащане към края
на годината. Нашата задача е да
подготвим мерките и това да пос-

тави начало на едни устойчиви
действия за изпълнение на Пла-
на в следващите години, посочи
той.

По отношение на първото
плащане на стойност 1,3 млрд.
лева, което се надяваме да дой-
де до края на годината, се рабо-
ти по комплектоване на докумен-
тите и изпращането им за одоб-

рение в Европейската комисия,
съобщи вицепремиерът.

През миналата седмица очак-
вахме оперативните договоренос-
ти за изпълнение на Плана. По
един инвестиционен проект от
22-те все още има проблеми, но
работим заедно с МВР за прео-
доляването им, поясни Атанас Пе-
канов.ç

търът на отбраната, а правителст-
вото да има оперативна възмож-
ност да реагира по такъв тип до-
говори, отбеляза бившият минис-
тър на отбраната.

Заков заяви, че като военен
министър не е работил по една-
единствена опция за осигуряване
на бронирана бойна машина за
пехотата.

Не може да си позволим ави-
ацията ни да остане на земята за
дълго време, подчерта Заков и до-
бави, че служебното правителст-
во трябва да вземе решение дали
ще вземе изтребители на лизинг
или не.

Драгомир Заков вижда прием-
ственост от служебния военен ми-
нистър Димитър Стоянов, като ня-
ма никакви притеснения за сектор
отбрана.

В своя позиция по повод
Ф-16 БСП изрази тревога от пред-
стоящия разход за втората серия
от изтребители:

"На фона на растящите цени
на енергийните ресурси и нуждата
от финансови средства за компен-

да бъдат оставени на следващото
редовно правителство, което да нап-
рави внимателен преглед по отно-
шение на реалните нужди, сроко-
вете и условията, преди да бъде взе-
то окончателно решение.

Напомняме, че служебното пра-
вителство е призвано да подготви
провеждането на предсрочните пар-
ламентарни избори и да решава най-
неотложните въпроси пред страна-
та. Подготовката и сключването на
военни сделки за милиарди не е
сред тях", завършват от БСП.ç
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Çàòâîðíèöè ùå ñåêàò äúðâà çà áåäíèòå
Àãðîìèíèñòúðúò ßâîð Ãå÷åâ å êàòåãîðè÷åí, ÷å äúðâàòà çà îãðåâ
íÿìà äà áúäàò ïîëçâàíè êàòî ïîëèòè÷åñêè èíñòðóìåíò

О Б Я В А

Със Заповед № РД-00-1066/10.08.2022 година на Кмета на Община
Кюстендил на 23.08.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община

Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общин-
ско помещение, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество:

Помещение находящо се в гр. Кюстендил, бул. "България" №4, подблоково прос-
транство ползващо се като вход, ведно със складови и сервизни помещения за център
за забавление на деца и детски кът за игра, с площ 65,10 кв. м, начална тръжна цена
200 лв. на месец.

Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организи-
ра и проведе търга, по реда на гл. VIII от Наредбата за реда за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско имущество, като с настоящата заповед утвърждавам
тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.08.2022 година
от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на
Община Кюстендил, стая №25, Дирекция "ИД" до 15,00 часа на деня предхождащ
провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща
на касата на Община Кюстендил.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в
касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22.08.2022 година, а за повторния
търг до 15,00 часа на 29.08.2022 година.

Агроминистърът Явор Гечев
е категоричен, че дървата за ог-
рев няма да бъдат ползвани ка-
то политически инструмент. Той
съобщи вчера пред БНР, че ве-
че са предприети допълнителни
мерки, за да ги осигурят на нуж-
даещите се от тях домакинства.
"Имаме допълнителни мерки и
план за действие, срещу неза-
конната сеч", заяви министърът
и обясни, че предстои среща с
големите преработватели, защо-
то бизнесът дърпа голяма част
от дървесината. Той разкри, че
досега дървата са отивали в го-
леми складове на областно ни-
во. Очаква се нова организация,
при която това да става във вся-
ка община "за да не се хаби ре-
сурс - транспортен, товарене и
разтоварване". "Ще се опитаме
шоково да вкараме допълнител-
ни хора в дърводобива. Имах
разговор с колегата Крум Зар-
ков и вече има среща на ниво
зам.-директори да се опитаме,
примерно, дали не може да вка-
раме лишени от свобода, които
имат право на труд, да помагат
в тази цялата дейност. Разбира
се, и каквото може от пазара
на труда", разкри плановете си
за промени в сектора агроми-
нистърът. По думите му все по-
вече хора и оранжерии са за-
почнали да ползват дървесина
заради скъпите енергоносители
и несигурността на газовите дос-
тавки. Гечев е убеден, че тряб-
ва да се намери решение с ал-

тернативни горива от земеделс-
ка продукция и остатъчни мате-
риали от дървесина.

Няма риск украинско зърно
да се продава като българско, за-
щото трябва да има сертификат
за произход. Това заяви още по
БНР служебният министър на зе-
меделието Явор Гечев. Той пот-
върди, че е против намесата на
държавата в изкупуването на зър-
но и друга земеделска продук-
ция.  "Потомствено съм в земе-
делието и няма какво да ме из-
ненада, чисто професионално, но
има неща, които трябва да свър-
шат наистина бързо. Има натру-
пана работа, която е подценява-
на", смята той.

Гечев напомни, че определе-
ни държави понасят по-голяма те-
жест, отколкото други при соли-
дарността с Украйна. "Такива ано-
малии се наблюдават в по-близ-
ките - пограничните или като на-
шата. Ние не сме гранична дър-
жава, но по отношение на сто-
ките и логистиката сме на прак-
тика такава. Проблемът е, че ние
имаме определени количества
зърно, определен пазар, опреде-
лени складове. Когато, на прак-
тика, тази наша солидарност от-
вори границите на Европа - една
държава от "трети страни", къде-
то няма същите стандарти, няма
забрани за ГМО, няма зелени
изисквания, които вдигат цената
- тези обемни стоки, разбира се,
най-лесно влизат в първите дър-
жави - Полша, Румъния и Бълга-

рия", посочи министърът. По ду-
мите му Украйна произвежда по-
вече зърно, отколкото България
и Румъния, взети заедно, и отбе-
ляза, че оттам в страната ни са
влезли големи количества слън-
чоглед.

Явор Гечев подчерта, че до-
сега не е имало контрол в кой
склад влиза зърното от Украйна,
но вече се упражнява фитосани-
тарен контрол. "Според европей-
ските потребители българското
зърно е с изключително високо
качество, произведено по евро-
пейски стандарти. В Министерс-
твото на земеделието мислим, че
трябва да се знае кое е българ-
ско и кое - украинско. Другата
седмица ще има допълнителни
изисквания. Няма да възпрепят-
стваме зърното, особено това,
което отива за трети страни, из-
ползвайки български пристани-
ща, но трябва да се знаят пото-
ците. Няма да позволим смесва-
нето на зърно, за да може да се
знае кое какво е", съобщи земе-
делският министър.

"Зърното е световна търговия.
Тук е един от големите пробле-
ми - на другия край на света на-
истина има дефицит за зърно, но
зърно се добива един път в го-
дината. То трябва да се съхрани
и да се преработи през цялата
година. Когато влезе в големи ко-
личества тук, на пазара се полу-
чава на свръхпредлагане "на точ-
ка" - България, Румъния, Полша.
Това на практика бута част от

цените на българските произво-
дители", коментира той.

Що се отнася до необходи-
мостта от преработване на Стра-
тегическия план в земеделието,
към който има над 400 забе-
лежки от Брюксел, Гечев смята,
че има огромни забавяния и ог-
ромни дефицити в много от об-
ластите. "Забележките са на ба-
зата на това, че има тежко не-
познаване на материята в ня-
кои случаи", каза Гечев, който е
убеден, че има добри експерти
в министерството, които могат
да свършат много добра рабо-
та. "В плана са интересите на
всички земеделци у нас", допъл-
ни той.

Гечев напомни, че планът обе-
динява досегашната Програма за
развитие на селските райони, ди-
ректните плащания, Зелената
сделка на ниво "земеделие",
Програмата по лозарство и ви-
нарство и изобщо "всичко като
политика и като инструменти за
финансиране следващите пет го-

България е на трето място в све-
та по износ на слънчогледово олио
за 2021 година. Причина да влезе
в челната тройка е инициативност-
та и предприемчивостта на група
българи, които създадоха произ-
водство на високо ниво, с което
излязоха на външните пазари. То-
зи коментар в предаването "Биз-
нес старт" на Bloomberg TV Bulgaria
направи Яни Янев, председател на
Сдружението на производителите
на растителни масла и маслопро-
дукти в България.  "Да се конкури-
раш с другите големи производи-
тели е необходима смелост, друга-
та причина е квалифицираният ком-
петентен персонал, който може да
прави анализи и да взема реше-
ния за суровината в страната", по-
сочи експертът. Янев съобщи, че

Ùå îñòàíå ëè Áúëãàðèÿ â ÷åëíàòà òðîéêà â ñâåòà ïî èçíîñ íà ñëúí÷îãëåäîâî îëèî?

дини". Той не отрече, че програ-
мирането е трудна работа, зато-
ва е поканил допълнително екс-
перти за работа, но увери, че
засега е постигнат баланс с всич-
ки групи земеделски производи-
тели.

Относно "легендите за при-
нуда по над 2 хиляди залежали
недоговорени проекта" в ДФ "Зе-
меделие", Явор Гечев коменти-
ра, че работата е 5-6 пъти по-
вече от преди 15 години, а бро-
ят на хората е същият. Той обе-
ща да започне процес, който ин-
тензивно ще предразположи гле-
дането на повече проекти. Днес
министърът има среща с ДФЗ в
опит да не се допуснат загуби
на европейски пари. "Няма раз-
писване на нормативната база,
по която да се прилага Планът
за възстановяване и устойчивост
в частта "Земеделие", отчете
Явор Гечев, но потвърди, че ве-
че се прави организацията за
разписването на съответните
мерки. ç

експортът на слънчогледово олио
е за близо 691 млн. долара.

Той напомни, че страната ни не-
изменно е в челната тройна по из-
нос на маслодаен слънчоглед и
слънчогледово семе през послед-
ните години, но за пръв път влиза
в челната тройка на износителите
на слънчогледово масло. Като друг
фактор, на който се дължи този ус-
пех, Янев посочи наличието на су-
ровина.

Той обърна внимание и на ин-
вестициите, които предприемачи-
те от бранша правят в своите пред-
приятия. "Нужни са инвестиции в
най-нова техника, в складове за су-
ровината, в складове за готова про-
дукция, както и в измервателна тех-
ника за оборудване на модерни ла-
боратории, защото изискванията за
качеството са изключително висо-
ки. Нужна е и много добра логис-
тика за реализацията", потвърди
Яни Янев.

Той напомни, че когато има су-
ша, започва съществено покачва-
не на цените на слънчогледа. "Око-
ло Черно море се произвежда око-
ло 75-76% от световното производ-
ство на слънчоглед. Трябва да има
много сериозна причина, за да се
получат отново панически цени на

слънчогледовото олио", е мнение-
то на председателя на Сдружение-
то на производителите на расти-
телни масла и маслопродукти в
България.

Янев съобщи, че допреди де-
сет години България изнасяше су-
ровината си на 80 - 85%, като еже-
годно се увеличаваше процентът
на преработена продукция, за да
се стигне до момента, когато по
данни за старата реколта се про-
извеждат около 600 - 630 хил. то-
на, като 90 - 95 хил. тона са за
вътрешна консумация и останало-
то е за експорт. "Основният пазар
на слънчогледовото олио е евро-
пейският, но вече около 30 - 35%
се изнасят и за Африка. Има екс-
порт и за Индия, Китай и други
страни", добави той. ç

Пшеницата от родните полета е вече реализи-
рана или прибрана по складовете. Заради високи-
те температури и продължителното засушаване оба-
че в южните райони на страната комбайните от-
ново са в бойна готовност за жътвата на слънчог-
леда. Производители коментират вече в социал-
ните мрежи актуални цени на маслодайната култу-
ра, които са диапазона между 1,10 и 1,20 лв./кг.
Огромно влияние върху пазара оказва вносът на
украински слънчоглед, който по техни думи върви
от 0,90 до 1,04 лв./кг.

Според Радослав Христов, председател на Тра-
кийския съюз на зърнопроизводителите, до 5 - 10
дни започва жътвата в Южна България. Голяма част
от колегите му директно продават на преработва-
телите, но в момента те не желаят, което вероят-
но ще доведе до фалити. "В момента се говори, че
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украинският слънчоглед влиза на цени от 0,80 до
1,00 лв./кг. При сегашната ситуация с цените на
торове, препарати и горива ние трудно може да
формираме себестойност в зависимост от раз-
личните региони около 1 - 1,20 лв./кг", коментира
Христов за Телеграф.

Зърнопроизводителят е категоричен, че при се-
гашните нива на световните и европейските бор-
си слънчогледът в България следва да се продава
на цена от 1,50 - 1,60 лв./кг. Той определя подоб-
на средна пазарна цена като балансирана и нор-
мална предвид по-високите разходи, като петк-
ратно поскъпналите азотни торове.

В последните няколко години производството
на слънчоглед у нас се движи между 1,5 и 1,9
млн. тона. Вътрешното потребление не надхвърля
400 - 500 хил. тона. ç
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През първата половина
на 2022 г. международната
обстановка се усложни
още повече и стана по-нап-
регната, а неблагоприятни-
те последици от множест-
вото случаи на COVID-19 в
Китай оказаха влияние вър-
ху националната икономи-
ка. Под ръководството на
Централния комитет на Ко-
мунистическата партия на
Китай (ЦК на КПК), начело
със Си Дзинпин, в съответ-
ствие с изискванията за
предотвратяване на епиде-
мията, поддържане устой-
чивостта на икономиката и
защита на развитието, пра-
вителството и народът ра-
ботиха за реализирането
на редица важни мерки, ка-
то осигуряване на стабилен
ръст, стимулиране на пот-
реблението и обезпечава-
не на безпрепятственото
функциониране на иконо-
мическите дейности. Бяха
постигнати значителни ус-
пехи в предотвратяването
на епидемията и създава-
нето на надеждни бариери
срещу разпространението
на вируса, а икономиката
се стабилизира и възста-
нови. Китайската икономи-
ка показа своята значител-
на устойчивост и ще про-
дължи да дава своя при-
нос за световния ръст.

1. Своевременно и
ефективно прилагане на
стратегии и мерки в мак-
роикономически план,
възстановяване на тен-
денцията към нарастване
на икономиката.

През месеците януари и
февруари 2022 г. китайска-
та икономика нарастваше
стабилно, но от март за-
почна да забавя своя ръст
поради комбинираното
влияние на множество фак-
тори, като засилване на
глобалните сътресения и
последиците от епидемия-
та от COVID-19, и достигна
най-ниската си точка през
април. От месец май китай-
ското правителство опти-
мизира макроикономичес-
ката регулация, предприе
проактивни финансови
мерки, разпредели нови
квоти за емитирането на
специални облигации и
продължи със своята пред-
пазлива парична политика,
реализирайки серия от по-
литики и мерки за стаби-
лизиране на икономиката
и насърчаване на потреб-
лението.

В резултат на всичко то-
ва през месец юни иконо-
миката на Китай се върна

към нормалния си ръст и
възстанови тенденцията
към нарастване.

През първата половина
на годината бюджетните
разходи надвишиха 12,89
трилиона юана, което
представлява ръст от 5,9%
в сравнение със същия пе-
риод на миналата година.
Гарантирани бяха средст-
вата за ключови области,
свързани с благосъстояни-
ето на китайските гражда-
ни, а парично-кредитната
политика бе оптимизирана,
като стабилизирането на
икономическия ръст зае
по-видно място в нея. Дър-
жавата продължи да уве-
личава подкрепата си за
реалната икономика с ре-
дица мерки като снижава-
не на съотношението на
задължителните резерви
лихвен процент на цент-
ралната банка към депо-
зитите и връщането на пе-
чалбата на централната
банка към бюджета, насоч-
вайки пазара на кредити
към понижаване на лихви-
те, бяха приложени своев-
ременно и редица инстру-
менти на структурната па-
рична политика.

Устоявайки на натиска,
през първата половина на
годината общите икономи-
чески показатели се ста-
билизираха и се възстано-
вяват. Първо, китайската
икономика функционира
устойчиво и в разумен ди-
апазон. Брутният вътрешен
продукт на страната дос-
тигна 56,26 трилиона юана
(8,68 трилиона долара) по

постоянни цени, нараст-
вайки с 2,5% в сравнение
със същия период на ми-
налата година. Второ, за-
етостта е като цяло стабил-
на. С постепенното възс-
тановяване на икономи-
ческата активност се по-
добри и състоянието на па-
зара на труда, като ниво-
то на безработица през
първото полугодие в гра-
довете, които следи ста-
тистиката, е било средно
5,7%. Трето, цените като
цяло са стабилни. За пе-
риода януари-юни индек-
сът на потребителските це-
ни нарасна с 1,7%, а ба-
зовите цени, с изключение
тези на храните и енерги-
ята, се увеличиха с 1% в
сравнение със същия пе-
риод на 2021 г. Индексите
на цените на производи-
тел се покачиха със 7,7%
и макар, както преди, да
се намират на високо ни-
во, ръстът им намалява на
месечна база.
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2. Инвестициите и из-
носът оказват очевидно
стимулиращо въздействие
по отношение на пазарно-
то търсене, а потреблени-
ето на населението про-
дължава да расте.

От началото на година-
та китайското правителст-
во се стреми да провежда
ефективна координация
между противоепидемич-
ните мерки и социално-
икономическото развитие,
и приложи пакет от поли-
тики и мерки за стабили-
зиране на икономиката, ук-
репи допълнително фунда-
менталната роля на пот-
реблението за икономи-
ческото развитие и се със-
редоточи върху стабилизи-
ране на външната търго-
вия, чуждите инвестиции и
поддържането на социал-
ната стабилност.

Първо, възстанови се
промишленото производст-
во, което беше започнало
да се снижава от месец

март и спадна с 2,9% през
април.

През май и юни то се
възстанови, след като ре-
дица предприятия поднови-
ха работа, и продължи
да нараства. За първото
шестмесечие добавената
стойност на китайската про-
мишленост се увеличи с
3,4% на годишна база.

Второ, наблюдава се ус-
тойчив ръст на инвестици-
ите.

Увеличението им през
първата половина на годи-
ната бе относително стабил-
но и те станаха важна сила
в подкрепа на икономика-
та. За периода януари-юни
инвестициите в дълготрай-
ни активи са нараснали
с 6,1% на годишна база и
благодарение на тях произ-
водството се е увеличило
с 10,4%, а инфраструктур-
ните капиталовложения -
със 7,1%.

Трето, възстанови се
ръстът на износа.

През първата половина
на годината китайският ек-
спорт показа по-добра от
очакванията устойчивост.
След резкия спад от април
логистиката на външнотър-
говската дейност постепен-
но се подобри през месец
май, външнотърговските
предприятия подновиха ра-
бота и това се отрази в на-
растването на износа на
стоки. От януари до юни об-
щият обем на китайския
стокообмен с чужбина е бил
на стойност 19,8 трилиона
юана (2,92 трилиона дола-
ра), или ръст от 9,4% на го-
дишна база. От тях изно-
сът е бил за 11,14 трилиона
юана (1,72 трилиона дола-
ра), което представлява
увеличение от 13,2% в срав-
нение със същия период на
2021 г.

Четвърто, търсенето пос-
тепенно се възстановява.

Êèòàéñêàòà èêîíîìèêà - åôåêòèâíî
âúçñòàíîâÿâàíå, ñòàáèëåí ðúñò,
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Си Дзинпин - президент на КНР
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Поради влиянието на
епидемията от COVID-19 об-
щите продажби на потреби-
телски стоки започнаха да
спадат от март и за шест-
месечието до юни те нама-
ляха с 0,7% на годишна ба-
за. Със затихване на епи-
демията и поетапното въ-
зобновяване работата на
бизнесите и пазара потре-
блението започна да се от-
тласква от най-ниската си
точка и да се стабилизира,
а освобождаването на по-
тиснатото търсене от вся-
какъв вид се ускори, осо-
бено на пазара за автомо-
били, като бе допълнител-
но насърчено от текущи
благоприятни политики.

Пето, редица основни
показатели се върнаха на
обичайните си нива.

С възобновяването на
работата и производството
потиснатите производстве-
ни нужди на индустриални-
те предприятия бяха осво-
бодени, очакванията на биз-
неса се подобриха, а основ-
ните икономически показа-
тели на индустриалния и ло-
гистичния сектор се възс-
тановиха.

През юни индексът на
мениджърските покупки се
повиши до 50,2%; индексът
на логистичната ефектив-
ност достигна 52,1% - с 2,8
процентни пункта в срав-
нение с предходния месец;
обемът на експресните
доставки за първото полу-
годие надвиши 50 милиар-
да пакета, или ръст от око-
ло 3,6% на годишна база,
а оперативните доходи на
сектора се очаква да бъ-
дат близо до 500 милиар-
да юана, което е ръст от
около 2,8% в сравнение с
2021 г.

3. В структурен план
икономическите инова-
ции продължиха да се раз-
виват, а откритостта на ви-
соко ниво - да се разши-
рява.

От март влиянието на
руско-украинския конфликт
започна да се разпростра-
нява, повиши се инфлация-
та в глобален план, а ико-
номическият ръст на света
се забави, насложи се вли-
янието на новите варианти
на щама Омикрон и се
изостриха пречките пред
глобалната индустриална
верига и веригата за дос-
тавки.

На базата на стабилизи-
ране, постигнатото в про-
доволствената сигурност и
обезпечаване стабилността
на пазарните цени на хра-
ните, Китай продължава по
пътя на висококачествено-
то развитие, създава нови
конкурентни предимства и
акумулира нови импулси за
развитие, за да преодолее
по-сериозните неблагопри-
ятни ефекти на усложнява-
щата се вътрешна и външ-
на среда.

Първо, продължава ос-
нованото на иновации раз-
витие, а високотехнологич-
ните сектори ускоряват
своя ръст.

През първото полугодие
добавената стойност на ви-
сокотехнологичните индус-
трии се повиши с 9,6% на
годишна база, значително
по-високо от ръста от 3,4%
на индустриите над опреде-
лен размер, а добавената
стойност на услугите, свър-
зани с предаване на инфор-
мация, програмно обезпе-
чаване и информационни
технологии, се повиши с
9,2%. Инвестициите във ви-
сокотехнологично произ-
водство нараснаха с 23,8%
и неговата водеща роля в
индустрията значително се
повиши, превръщайки се в
светло петно в икономичес-
кото развитие.

Второ, ускорява се мо-
дернизацията на промишле-
ността и се увеличават дви-
гателите на развитието.

През първата половина
на годината традиционни-
те отрасли продължиха да

на пълномощия на по-дол-
ните управленски звена и
оптимизиране на услугата,
и е ангажиран със създа-
ването на пазарно ориен-
тирана, основана на зако-
на и интернационализира-
на бизнес среда, либера-
лизирайки по-нататък па-
зарния достъп, защитавай-
ки стриктно правата на ин-
телектуална собственост и
гарантирайки, че предпри-
ятията с чужди инвестиции
ще бъдат третирани еднак-
во с местните и в съответ-
ствие със закона. Външна-
та търговия и чуждите ин-
вестиции се стабилизира-
ха, реално използваните
външни капитали нарасна-
ха с 25,6% на годишна ба-
за, а преките чуждестран-
ни инвестиции във всички
сектори се увеличиха с
5,6%, което даде позити-
вен принос за стабилизи-
ране на глобалната индус-

Îáåêòèâíàòà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà Êèòàé ñ âåñòíèê „Êèòàé äíåñ“
Уважаеми читатели,
В многополюсния свят Китайската

народна република играе съществена
роля в икономически, социален и
културен аспект. Световният интерес
към китайското икономическо чудо, към
социализма с китайска специфика, към
инициативите "Един пояс, един път" и
"17 плюс 1" придоби глобален мащаб.

Историята, съвремието и бъдещето

на тази велика страна ще характеризи-
рат съдържанието на седмичника
"Китай днес", който излиза от 2019 г.
като продължител на приложението
"Китай днес" на в. ЗЕМЯ, съществувало
в течение на близо десетилетие.

За вас остава привилегията да се
запознавате с това всеки петък от
страниците на седмичника "Китай
днес"!

От стр. 5
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Устойчивите инвестиции
продължават да нарастват,
ускорени бяха емитиране-
то и използването на спе-
циални облигации, реали-
зацията на мащабни про-
екти и инвестициите в
инфраструктура. Физичес-
кото потребление посте-
пенно се възстанови и та-
зи тенденция ще продъл-
жи с по-нататъшното при-
лагане на мерки в негова
подкрепа.

Трето, оказва се подкре-
па за възстановяване на
производството.

преминават към дигитали-
зация, информатизация и
"интелигентност", задълбо-
чи се интеграцията на ди-
гиталните технологии и
производството, ускори се
проникването на модела
"5G + индустриален интер-
нет" в ключови промишле-
ни отрасли и екологична-
та трансформация на тра-
диционни сектори. Голямо
количество нови "зелени"
и нисковъглеродни техно-
логии се превръщат в мощ-
на движеща сила за насър-
чаване преобразуването
на традиционни отрасли на
промишлеността в "зелени"
и нисковъглеродни. Бързи-
ят ръст на нови продукти
в сферата на автомобили-
те с нови енергии и фото-
волтаиците стана мощен
стимул за "зелена" модер-
низация на традиционната
промишленост.

Трето, Китай продължа-
ва да разширява отваряне-
то си към света и да доп-
ринася за развитието на
глобалната икономика.

Страната ни следва мо-
дела на двойна циркула-
ция, съчетаваща вътреш-
ния и външния икономи-
чески цикъл, продължава
да задълбочава реформа-
та, насочена към опростя-
ване на административни-
те процедури, предаване

триална верига и верига-
та за доставки и способс-
тва за устойчивото възс-
тановяване на световната
икономика.

4. От гледна точка на
икономическите перспек-
тиви, различните мерки
започнаха да дават резул-
тат и тенденцията към на-
растване на стопанството
ще се запази през втора-
та половина на годината.

Китайската икономика е
устойчива и разполага с го-
лям потенциал, а основите
за дългосрочното й подоб-
ряване остават солидни.
През второто тримесечие тя
преодоля негативното въз-
действие на неочаквани
фактори и постигна положи-
телен ръст. След като започ-
не да се проявява ефектът
на политиките и мерките за
стабилизиране на растежа,
икономическата дейност ще
се подобри още повече.

Първо, икономиката на
голяма държава като Китай
е устойчива.

Мащабът на нашата ико-
номика е значителен и дъл-
госрочното натрупване на
солидна материална база и
огромния размер на паза-
ра показват своите очевид-
ни предимства.

Второ, съществува по-
тенциал за възстановяване
на търсенето.

С ускореното възобно-
вяване на работата на
предприятията постепенно
ще бъдат премахнати пре-
пятствията по индустриал-
ната верига и веригата за
доставки, и движещата ро-
ля на ключови отрасли ка-

то автомобилостроене и
електроника ще бъде уси-
лена, а логистиката и тран-
спорта постепенно ще за-
почнат да функционират
по-оптимално, което ще по-
могне за по-нататъшното
възстановяване на произ-
водството.

Четвърто, иновациите и
развитието набират сила.

В епидемични условия
традиционните индустрии
ускориха своето цифрови-
зиране, свързаност и тран-
сформацията им в интели-
гентни, а новата движеща
сила на новите промишле-
ни отрасли продължи да
поддържа стабилен и бърз
ръст.

Пето, гарантирана е
макроикономическата по-
литика.

На следващ етап ефек-
тът от такива мерки като
широкомащабни данъчни
облекчения, емитирането и
използването на специал-
ни облигации и по-голяма
финансова подкрепа за ре-
алната икономика ще про-
дължат да се прилагат,
помагайки за насърчаване
на устойчивото икономи-
ческо възстановяване и
развитие.

Гледайки в бъдещето, Ки-
тай ще работи с останали-
те страни по света, ще бъ-
де открит и иновативен, ще
се развива прагматично и
ще работи за насърчаване
на глобалното икономичес-
ко възстановяване и изг-
раждане на общност на
споделена съдба за чове-
чеството!

От в. "Китай днес"
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Кино шедьовър от 80-те
става тв сериал

"Ново кино Парадизо" - шедьовърът от 1988
г. за любовта на едно малко момче към кино-
то, който през 1990 г. спечели в Италия награ-
дата "Оскар" за най-добър чуждестранен филм,
ще стане телевизионен сериал, съобщи Variety.

Автор на сценария и режисьор е Джузепе
Торнаторе. "Парадизо" ще се състои от 6
епизода, които ще бъдат продуцирани от
Марко Беларди ("Перфектни непознати") и
неговата нова компания. Беларди, който в
момента заедно с режисьора Торнаторе се
намира в САЩ, е в напреднали преговори за
излъчването на бъдещата продукция.

Действието се развива в Сицилия след
Втората световна война, където момченцето
Тото "живее" в кино "Парадизо" и подхранва
страстта си към седмото изкуство благодарение
на стария Алфредо. В оригиналната творба в
ролите бяха малкият Салваторе Кашо и голе-

Ана де Армас отнесе кри-
тики заради представянето
си в предстоящия филм на
Netflix - Blond за Мерилин
Монро, заради кубинския си
акцент. Но тя получи подк-
репа от компанията, която
се разпорежда с наследство-
то на Мерилин, и от Брад
Пит, продуцент на филма.
Всички те казват, че с из-
пълнението си е уцелила де-
сятката. Ана е работила и
със специалист по диалект
една година. Ник Удхаус,
президент и главен марке-
тинг директор на Authentic
Brands Group, казва пред
TMZ: "Ана умело е уловила
същността на гласа на Ме-
рилин. Мерилин бе извест-
на със своето дишане, което
всъщност беше тактика, на-
учена от нейния логопед
през детството й, за да й по-

Ана де Армас e Мерилин
Монро с кубински акцент

Американският актьор Джеймс Франко ще
влезе в образа на Фидел Кастро във филма
"Алина от Куба", независима продукция за дъ-
щерята - бунтарка на бившия кубински лидер,
съобщи АФП. "Режисьорът искаше някой, който
прилича физически на Фидел Кастро и който
носи харизмата му", каза продуцентът Джон Мар-
тинес О'Фелан. Това ще е втора роля за 44-
годишния Франко. Актьорът е носител на "Зла-
тен глобус" и е номиниран за "Оскар" за роля-
та си в продукцията "127 часа".

могне да преодолее заеква-
нето".

Мерилин е служила като
муза и вдъхновение за фе-

От вампир до ловец на
нацисти - Холивуд призна
таланта на Брад Пит

Предстоящият "Убийст-
вен влак" (Bullet Train), изг-
лежда и забавен, и  прия-
тен. Но по същество -
"Убийствен влак" разказва
историята на наемния уби-
ец Калинката (Брад Пит),
който има пословично лош
късмет. За първата си ми-
сия обратно в играта след
дълго отсъствие шефката му
дава уж лесната поръчка да
пренесе куфарче на влака-
куршум от Токио до Морио-
ка. Мисията се усложнява
непредвидено, когато се
оказва, че на влака освен
Калинката са се качили още
цял куп други наемни убий-
ци, чиито мисии са в конф-
ликт с неговата. "Убийствен
влак" е режисиран от Дей-
вид Лийч по сценарий на
Зак Олкевитц, който адап-
тира едноименната книга на
Котаро Исака.

В главните роли са Брад

мият Филип Ноаре. За актьорския състав на
сериала все още подробности не се разкриват.

"Сериалът Paradiso - история от филма се
разширява в различни посоки на разказа",
казва Беларди.  Торнаторе в момента пише
пилотния епизод, като плановете са продукция-
та да бъде заснета и представена през 2023 г.
Темите ще включват "силата на майката,
приятелската солидарност, секса като табу,
принудителното преместване, бягството, соци-
алните различия".

Ще бъдат разкрити предисториите на глав-
ните герои от измисленото сицилианско село
Джанкалдо, където се намира кино "Парадизо"
и се развива действието. Те представляват
"напречен разрез" на следвоенното поколение в
Италия с неговия стремеж към рестарт на
живота, преплетен с типичната за епохата
страст към филмите.

Актьор Джеймс Франко ще изиграе Фидел Кастро

Режисьор на "Алина от Куба" е Мигел Бар-
дем, братовчед на испанския актьор Хавиер
Бардем. Снимките започват на 15 август в
Колумбия. Актрисата Ана Вияфаня ще изиграе
Алина Фернандес, дъщеря на Кастро и Ната-
лия Ревуелта, в чийто образ ще влезе аржен-
тинката Миа Маестро.

Алина Фернандес на 66 г., живее в изгна-
ние от 90-те години на миналия век в Маями,
САЩ. Тя е критик на кубинската революция и
автор на автобиографична книга.

Пит, Сандра Бълок, Май-
къл Шанън, Арън Тейлър
Джонсън, Брайън Тайрий
Хенри, Зази Бийтс, Джоуи
Кинг и Бенито Оказио.

нове от всички полове, всич-
ки етноси и социални прос-
лойки и нейното влияние ще
продължи. Няма правила,
когато става въпрос за това
как един артист може да от-
даде почит към нейното твор-
чество. Брад Пит похвали
Ана и нарече изпълнението
й "феноменално", както и че
"роклята на Монро е трудна
за запълване". Пресата пи-
ше за Ана, че превзема Хо-
ливуд с рекордна бързина.
Ана де Армас е родена в Ку-
ба на 30 април 1988 г. На
14-годишна възраст започва
обучението си в Национал-
ното театрално училище на
Хавана. През 2014 г. тя се
установява в Лос Анджелис.
Снимала се е във филми ка-
то "В голямата игра" (2016),
"Юмруци от камък" (2016) и
"Блейд Рънър 2049" (2017).

Известна с нежното "Еви-
та", Мария Ева Дуарте де
Перон се превръща в леген-
да заради борбата си за пра-
вата на жените, харизмата
си, но и заради ранната си
смърт, едва на 33 години.
Само преди броени дни Ар-
жентина отбеляза 70-ата го-
дишнина от смъртта на ед-
на от най-обичаните исто-
рически фигури в историята
на страната - Ева Перон.

Десетки хиляди работни-
ци и членове на социални
организации преминаха в
многолюдно шествие през
аржентинската столица, за
да си спомнят за Евита, бла-
годарение на която жените
в Аржентина могат да гла-
суват.

Активистка за социални
права, говореща на езика на

Евита Перон:
Момичето от народа

бедните и подкрепяща със
сърцето си техните каузи за
по-справедлив и по-добър
живот, след смъртта си Ева
Перон се превръща в поп
културна икона.

Разбира се, най-извест-
ното превъплъщение е това
на Мадона от едноименния
филм "Евита" от 1996 г. на
Алън Паркър, филмова
адаптация на мюзикъла на
Андрю Уойлд Уебър, който
разказва за живота на ар-
жентинската политическа во-
дачка.

Ева Перон е харизматич-
на фигура, която аржентин-
ците помнят като яростна за-
щитничка на правата на же-
ните и бедните. В същото
време тя не винаги има
одобрението за каузите си на
богатите аржентинци.
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Хората възстановиха манастира, молят се
на Козма и Дамян за здраве

"Гигинският манастир
"Св. св. Безсребреници и
Чудотворци Козма и Да-
мян", известен още като
Църногорски манастир, е
една от перлите, намираща
се недалеч от София.
Чудесно място за разходки,
отдих и молитви, предаде
репортер на БГНЕС.
"Манастирът е основан по
време на византийското
владичество. Предполага
се, че неговите основатели
са ревностни християни,
които са следвали и подра-
жавали на подвига на св.
Йоан Рилски, който се е
подвизавал в областта
Мраката, днешното Радо-
мирско поле", заяви архи-
мандрит Никанор, игумен
на Гигинския манастир.
Светата обител е била
съсредоточие на духовния
и обществен живот на
българите от всички краи-
ща в първите векове на
робството, но през Австро-
турската война през 1730 г.
тя е изправена пред трудни
времена.

"Австрийците завладя-
ват град Ниш, дават
надежда на християните за
освобождение и избухва
бунт, който от Ниш стига
до земите тук. Бунтът е
потушен, тъй като австрий-
ците си тръгват от града,
сключва се мир между
Австрийската и Османска-
та империя и населението
тук остава на произвола на
отмъщението. Манастирът
в този период е запален и
изгорен. Тогава е и мъче-

лото на най-стария ико-
ностас, който е запазен в
манастира - този, в който
реставраторите намериха
следа от пожар", заяви
архимандрит Никанор,
като допълни, че най-
вероятно е донесен от по-
старата обител, която е
била на връх Китка и
която е изгоряла.

Дълги години не е било
известно кой е бил авто-
рът на тези икони. "Едно
от най-интересните неща,
които се установиха при
реставрацията на иконос-
таса, е кой е авторът на
иконите, намиращи се в
няколко храма в Западна
България. На иконата на
св. апостол Андрей и
Марк, той е написал с
малки букви - Филип
Зограф. Това е невъзможно
да се види с просто око,
тъй като надписът е
нависоко", обясни той.

Възстановяването на
манастира започва едва в
края на 1998 г.

Първите монаси пре-
търпяват много труден 5-
годишен период. Те завар-
ват липса на електричест-
во, вода и като цяло много
трудни условия.

Манастирът в момента
е благоустроен. Възстано-
вена е църквата "Св. Козма
и Дамян" и старата манас-
тирска сграда по европейс-
ки проект, както и две
други сгради - магерницата
и бившият Хамбар, където
е настанена сбирката от
икони.

На 8 октомври, когато
Българската православна
църква (БПЦ) почита памет-
та на свети Игнатий Старо-
загорски, ще бъде осветен
храм, носещ неговото име в
Стара Загора. Това е обявил
Старозагорският митрополит
Киприан, който е посетил
новоизградената църква в
квартал "Самара 1". Вложе-
ни са близо 700 хиляди ле-
ва, осигурени от дарители.
Първа копка направи през
2011 г. Старозагорският мит-
рополит Галактион, който бе-
ше застигнат от тежка бо-
лест.

Куполът на камбанария-
та е поставен през април
2014 г. През февруари 2016
г. четирима митрополити ос-
вещават и обличат Светия
престол в криптата. Там е
положена частица от мощи-
те на св. Яков Персиянин.

По решение на църков-
ното настоятелство и с бла-
гословението на старозагор-
ския епархийски съвет цен-
тралният престол е на св.
Игнатий, а южният - на св.
Ириней Лионски.

Стенописите в храма са

Освещават храм "Свети Игнатий
Старозагорски" на 8 октомври Има цял набор от неоче-

видни правила за поведение,
които трябва да се спазват,
за да не се обиди домакинът,
отделна церемония за предс-
тавяне и приемане на пода-
ръци и дори норми на пове-
дение при ядене на юфка.

Някои традиции може да се
окажат толкова неочаквани, че
преди да пътувате до Страна-
та на изгряващото слънце, е
по-добре да се запознаете с тях
предварително.

В Япония числото 4 е де-
монично - повече от числото
13 в Европа, тъй като на
японски се изписва с йерог-
лиф, който звучи по същия
начин като думата "смърт". В
много къщи след третия етаж
следва петият (в болниците
изобщо няма изключения от
това правило), а в небостър-
гачите пропускат цели 10 чис-
ла - от 50-ия слизате на 39-
ия етаж. Има по-лошо число
- това е 49, защото звучи ка-
то "смъртна агония" или "бол-
ка до смърт".

Да си духате носа на пуб-
лично място, е непростима
грубост. Ако спешно трябва
да го направите, намерите уе-
динено място и завършите
процеса възможно най-тихо.

Японците също не прие-
мат носни кърпички, предпо-

Япония - страна със специална
култура и строг етикет

ничеството на св. Симеон
Самоковски. В този период
на гонения манастирът
запустява", разказа игуме-
нът. Като цяло тези трудни
времена траят няколко
десетилетия. В началото на
XIX век хилендарски
монаси, които минават,
откриват аязмо на това
място и през 1814 г. ма-
настирът е възстановен.
Първите монаси са двама
местни свещеници.

През 1822 г. започва
изграждането на вече
допълнителни сгради за
посрещане на поклонници
и така в манастира отново

дело на казанлъчаните Ра-
достина Павлова и Румен
Рачев, както и на староза-
горския художник Валентин
Дончевски, който е изписал
и купола на църквата. Ико-
ните в криптата "Живопри-
емний източник" са нарису-
вани от художничката Ми-
лена Рашкова, а мозаечни-
те пана над трите чучура са
дело на Радостина Славче-
ва. През миналата година се

постави и църковната утвар.
Свети Игнатий Староза-

горски е роден в Ески Заара
в края на ХVIII век.

След отказ да приеме ис-
ляма е обесен за назидание
на 8 октомври 1814 г. Него-
ви мощи се пазят в руския
манастир "Свети Пантелей-
мон" в Света гора. Обявен
е от Българската православ-
на църква за небесен покро-
вител на Стара Загора.

Архимандрит Никанор:

започва да кипи живот. Той
се включва много активно
в църковно - народните
борби. В центъра на
светата обител е разполо-
жена църквата, посветена
на лечителите светии
Козма и Дамян. "Храмът е
въздигнат на това място
през 1814 г. с труда на
тогавашните монаси
Захари и Иларион, които
преди това са били свеще-
ници в едно от селата тук.
Той е бил разширен допъл-
нително с един кръгъл
притвор по-късно, в 1869 г.,
за което има запазен
каменен надпис на врата-

та", разказа архимандрит
Никанор. Сред красивите
икони в църквата са тези
на св. Теодор Стратилат,
св. Мина, св. Георги и др.
Част от иконите са дело на
Филип Зограф, един от
художниците на Самоковс-
ката школа.

Най-ценните от тях са
подредени и оформят
малка експозиция в отдел-
на сграда на манастира.
Иконите, които се съхра-
няват в манастира, са
донесени в различни
периоди. Към тях също
така сме изложили царски
икони - дверите и венчи-

читайки кърпички за еднок-
ратна употреба. В Япония
бакшишите не просто не се
приемат. Опитът да ги дадете
се смята за нещо грубо, на-
кърняващо достойнството на
сервитьора или този, за кого-
то са предназначени. Местни-
те може просто да не разберат
вашите намерения и да се опи-
тат да ви настигнат и да вър-
нат парите. Ако наистина ис-
кате да зарадвате служителя,
който ви е обслужвал, напра-
вете му малък подарък.

Без храна в движение
Явление толкова често сре-

щано на Запад, като лека за-
куска в движение, тук се смя-
та за признак на изключи-
телно лошо възпитание. Съ-
що така не се препоръчва да
се яде на обществени места
или в транспорт. Но има и
изключения. Например сла-
доледът може безопасно да се
хапва и на улицата.

Когато влизате в много
японски къщи, храмове, му-
зеи и традиционни ресторан-
ти, ще бъдете помолени да
свалите обувките си и да обу-
ете чехли. В същото време ба-
нята или тоалетната имат
свои собствени специални
чехли. Преди да влезете, е не-
обходимо да смените "домаш-
ните" чехли с "тоалетни".
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На 8 август през далеч-
ната 1937 г. в сърцето на
най-ангелския град - Лос
Анджелис, се ражда звезда.
Каквото и да кажем за
великия Дъстин Хофман,
няма да бъде достатъчно, за
да опишем огромния му
актьорски талант. Докато
учи актьорско майсторство в
родния си град, младият
Дъстин работи като серви-
тьор, гардеробиер, болногле-
дач в психиатрична клини-
ка... "Това беше най-добрата
ми школа за драматично
изкуство", признава той.
Първата си голяма роля в
киното прави в "Абсолвен-
тът" (1967 г.). Кинолентата

Макар да е родена в
Манхатън, щата Ню-Йорк,
на 22 ноември 1984 г., ба-
щата на Скарлет Йохансоън
е от Копенхаген, Дания. Фа-
милията Йохансон също
има шведски корени, а май-
ката на звездата е с еврейс-
ки предци. Актрисата има
брат близнак - Хънтър. Тя
обича котки и кучета.  Има
котка на име Тропър и мал-
ко куче чихуахуа - Меги. Ак-
трисата показва качества на
приятел и в добро и в зло.
Такива са отношенията й с
Капитан Америка.  Крис
Евънс тя познава още от
филма "Отмъстители", къде-
то играят заедно, също и от
"Дневниците на бавачката".
Двамата са чудесни прияте-

на Майк Никълс изиграва
ролята на трамплин в
кариерата на прохождащия
Хофман.

Големият на 85 г. още
се снима в киното. Разцве-
тът на неговата кариера бе
през 80-те. Именно тогава
спечели две награди "Ос-
кар", като изигра ярки
комедийни и драматични
роли като Дороти Майкълс
във филма "Тутси".

Гениална авантюра е
лентата "Тутси".

Хофман се намества в
нея като артиста - неудач-
ник Майкъл Дорси, който
решава да излезе от криза-
та, като се пробва като

начинаещата актриса
Дороти Майкълс. Той
получава не само желаната
роля, но има грандиозен
успех. Хофман майсторски
прескача от женски в мъжки
образ, попадайки в комични
ситуации. Благодарение на
тази си роля, той става
световно-известен.

Толкова е симпатичен, а
е "убиван" цели 9 пъти.
Всеки път когато намира
смъртта си на екрана, му
съчувстваме. Ако има
"Оскар" за най-неприятна
смърт във филм, то той
отива при Хофман. В
"Hook" героят му е изяден
жив от крокодил.

Скарлет Йохансон не
е изгубена в превода

Андрей Тарковски -
визионерът и
уловеното време

Големият актьор
Дъстин Хофман
навърши 85 г.

жи работа върху минисери-
ала The Kingdom Exodus.

 Премиерата на сериала
e предвидена по-късно тази
година.

Ларс фон Триер страда
от болестта на Паркинсон

Японският моден дизай-
нер Исей Мияке, чиято ка-
риера бележи модата по-
вече от половин век, е по-
чинал на 84 години, съоб-
щи АФП. Той събира Из-
тока и Запада в едно, пред-
лагайки живот в различни
форми.

Японската обществена
телевизия и други медии в
страната също разпростра-
ниха вестта. Погребение-
то на дизайнера вече се е
състояло в тесен семеен
кръг, каквото е било жела-
нието му, и не се предвиж-
дат публични траурни це-
ремонии.

Роден на 22 април 1938
г. в Хирошима, Мияке е
седемгодишен, когато в
САЩ извършват първата
атомна бомбардировка в
историята над родния му
град на 6 август 1945 г. За-
гиват 140 хиляди души. Той
оцелява, майка му умира

Почина японският моден
дизайнер Исей Мияке

Датският режисьор Ларс
фон Триер е диагностициран
с болестта на Паркинсон,
съобщиха световните аген-
ции, като се позовават на
информация на датското ра-
дио и филмовата компания
"Зентропа".

Според информацията 66-
годишният режисьор на
"Идиотите", "Антихрист" и
"Меланхолия" е в добро нас-
троение въпреки диагнозата.

Той вече е на терапия за
симптомите, но ще продъл-

ли. В едно интервю Евънс
казва, че единствена Скар-
лет отива да го подкрепи ка-
то колега на премиерата на
театрална постановка. Тя се
пробвала за ролята на Лис-
бет Саландер в "Момичето
с татуировката на дракон",
продуцентите преценили, че
е твърде красива. Ролята по-
лучава Руни Мара.

Талантът е нейното бо-
гатство. По чужди оценки ка-
питалът на звездата дости-
га  100 млн. долара.

През 2003 г. тя става из-
вестна  в цял свят с филма
"Изгубени в превода". В не-
го изиграва младата Шар-
лот, спътница на  Бил Мю-
рей в пътешествието им из
Токио.

"Още една от рода Болейн"

През 2000 г. Ларс фон
Триер спечели "Златна пал-
ма" от кинофестивала в Кан
за "Танцьорка в мрака" с ис-
ландската изпълнителка
Бьорк.

През 1996 г. се сдоби със
световна слава заради дра-
мата "Порейки вълните".
През 2018 г. режисьорът ка-
за в интервю за "Зюддойче
цайтунг", че се чувства из-
морен постоянно и едва стои
буден. Страда от тревожност,
панически атаки и депресия.

три години по-късно от пос-
ледици от радиацията.

Мияке завършва универ-
ситета за изящни изкуства
в Токио, през 1965 г. зами-
нава за Париж, където учи
в школата към синдиката на
парижката висша мода.
През 1970 г. основава ди-
зайнерското си студио в То-
кио, а няколко години по-

късно, открива първия си
бутик в Париж.

През 80-те години екс-
периментира с всякакви ма-
терии - от пластмаса до ме-
тални жици и хартия. Той
е пионер във високотехно-
логичните, удобни облекла,
като пред грандиозността
на висшата мода предпочи-
та "просто да прави неща".
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Психиатър към паци-
ент:

- Диагнозата Ви е
pаздвоение на личност-
та!

- Хм, добре! Колко
Ви дължа?

- 100 лева!
- Ето Ви 50, дрyгият

не иска да плати...

  

Двама алпинисти то-
ку-що забили знамето
на Еверест, направили
по 100 селфита, седна-
ли да починат малко и
си говорят за планове-
те след експедицията.

- Брат, какво стана
с онзи апартамент, де-
то ти го предлагаха? Ку-
пи ли го?

- Луд ли си?! На пе-
тия етаж и без асан-
сьор!

  

- Тате... тате... Бях
при Гошо, който се ска-
ра с баща си...

- И защо се скара с
баща си?

- Защото бащата на
Гошо казва, че знае по-
вече от Гошо...

- Да, сине, бащата
на Гошо знае повече от
Гошо.

- А откъде си сигу-
рен, като не познаваш
бащата на Гошо?

- Ами, защото му е
баща, сине, а един ба-
ща винаги знае повече
от сина си.

- И защо знае пове-
че от сина си?

- Ами, защото му е
баща!

- Това каква връзка
има?

- Просто баща му е
живял повече от него...
прочел е повече кни-
ги... учил е повече... Зна-
чи знае повече от сина
си.

- Аха... Ти повече ли
знаеш от мен?

- Да.
- Всичките ли бащи

знаят повече от сино-
вете си?

- Да.
- И винаги ли е та-

ка?
- Да.
- И винаги ли ще бъ-

де така?
- Да, сине. Винаги

ще бъде така!
- А майката на Мими

знае ли повече от Ми-
ми?

- Да, сине.
- Кажи ми тате, кой

е изобретил телефона?
Бащата гледа със са-

мочувствие и му отго-
варя:

- Телефона, сине, го
е изобретил Алексан-
дър Греъм Бел.

- А защо не го е
изобретил баща му, на-
ли е знаел повече от
него?

  

Вирусът бил като ба-
джанака. Едни го имат,
други ще го имат, а оста-
налите така и няма да раз-
берат, че са го имали.

  

- Миче, нещо умис-
лена ми се виждаш?

- Верче, как да не
съм умислена - имам
шест дъщери и нито
един зет.

- Питаш ли ме мен?
Имам една дъщеря и
вече шести зет.

  

Разходи за отбрана
за 2022 г.:

Молдова - 30$ мили-
она;

Малта - 38$ милиона;
България - 68$ мили-

она;
МАНЧЕСТЪР ЮНАЙ-

ТЕД - 80$ милиона!

  

Габровец получава
бележка от учителката,
че детето му в час по
география няма атлас,
при което той отговаря
на учителката:

- Докато не се нор-
мализира международ-
ното положение и не се
прекроят границите, аз
излишни пари за глобус
и атлас няма да давам!

  

Пиян мъж прибрал
едно коте от улицата и
тръгнал да се прибира
вкъщи.

Отваря жена му!
Мъжът:
- Пък тая маймуна я

взех от село!
- Каква маймуна бе,

пукницо, не виждаш ли,
че е коте!?

- Трай ма, не се бър-
кай! Аз на котето говоря!

  

- Мъжът ти прехвър-
ли 60-те и все по мла-
дички се заглежда.

- Ти виждала ли си ку-
че, което тича след кола?

- Да. Защо?
- Е, като я стигне, ка-

ра ли я?

  

- Това лято къде
ще си?

- Ha Ибиса...
- Еее, аз го питам ка-

то човек, a той...

  

- Госпожо, пиша ви
акт 100 лева, за оскър-
бяване служител на
КАТ!

- Пиши 250, че още
не съм свършила!

  

След родителска
среща майката на
Иванчо пита:

- Иванчо, как можа
да кажеш пред всички,
че си видял учителката
по математика да се це-
лува с директора на
училището?

- Тя ме накара да
разкажа: "Я Иванчо ста-
ни и разкажи пред всич-
ки защо хихикаш там от-
зад?".

  

Двама братя чукчи
живеели в едно село на
20 км от океана. Един ден
отишли до океана, убили
един морж, хванали го
за опашката и започна-
ли да го влачат към се-
лото. Проблемът бил, че
двата големи зъба на
моржа заоравали в сне-
га и това ги затруднява-
ло много. Когато изми-
нали половината път, ве-
че изпотени и изтощени,
ги срещнал един бял чо-
век и им казал:

- Защо сте толкова
тъпи? Ами дърпайте го
за зъбите и ще ви бъде
по-лесно!

Така и направили. Ка-
то минали известно раз-
стояние, единият брат
казал:

- Видя ли, бял човек,
умен човек. Така е мно-
го лесно за теглене!

А другият отговорил:
- Бял човек, неумен

човек! Виж, пак стигнах-
ме до океана.

  

- Скъпа, заши ли
копчето на ризата ми?

- Не можах да наме-
ря копче и заших дуп-
ката.

  

- Скъпа, искаш ли
да измия чиниите?

- Простак, изневерил
ли си ми?

- Какво, сега чиниите
мръсни ли да останат...

  

Ромски барон си чу-
пи крак.

Лекарят:
- Трябва да се гип-

сира.
- Слагай мрамор, аз

плащам.

  

- Скъпи, какво най-
много харесваш в мен?

- Дупето ти!
- Имах предвид от

характера ми.
- Че ме оставяш да

го пляскам.

  

- Комшу, децата ми
не ти пречат, нали?

- А, не! Децата на съ-
седите са и мои деца!

  

След пътуване лорд
Филип се връща в за-
мъка си, вика слугата
си Джон и го пита бил
ли е в негово отсъствие
при жена му лорд Ни-
кълс.

- Беше - отговаря
Джон.

- И какво правиха?
- Вечеряха заедно,

след това пиха порт-
вайн, после пуснаха гра-
мофона и танцуваха.

- И понататък?
- Хм... после се це-

луваха.
- А след това?
- След това отидоха

в спалнята на миледи,
но изгасиха лампата и
аз така и не видях как-
во правеха по нататък.

- По дяволите! - из-
ругава лорд Филип. До
кога ще продължава та-
зи ужасна неизвес -
ност...

  

Трима индианци по-
паднали в плен.

Първия ден Скокли-
вия елен прескочил ог-
радата на затвора. И
избягал!

Втория ден, Якиятби-
зон изтръгнал решетки-
те на прозореца. И из-
бягал!

Третия ден Зоркото
око забелязал, че ки-
лията му няма врата. И
избягал!

  

- Скъпа, супата от
гъби е прекрасна.

- Такава супа се яде
един път в живота.
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12 филма участват в конкурсната програма
на 30-ия фестивал "Любовта е лудост"

Историческият музей в
Тутракан и Етнографският
музей "Дунавски риболов и
лодкостроене" представят
дигитален албум за истори-
ята на занаятите, дунавс-
кия риболов и лодкостроене
в града.

Новата придобивка е
част от проект "Дигитални
подходи в музейна експози-
ция на Дунавски риболов и
лодкостроене", финансиран
от Национален фонд "Кул-
тура", и е част от цялостно-
то развитие на музейните
експозиции чрез въвеждане
на нови технологии.

Албумът е богато
илюстрован и е преведен
на английски език. В над
100 страници той разказва
за нелекия живот на
рибарите, както и за
гигантските риби, които те

Откриването ще бъде с
френската драма "Млади
завинаги" на режисьорката
Валерия Бруни Тедески,
която е участвала в
конкурсната програма на
фестивала в Кан през 2021 г.

12 заглавия са включе-
ни в конкурсната програ-
ма на 30-ото издание на
Международния филмов
фестивал "Любовта е лу-
дост" във Варна от 26 ав-
густ до 4 септември във
Фестивалния и конгресен
център. За награди ще се
състезават португалският
филм "Позволи ми да си
тръгна" на Луис Диого;
"Заешка лапичка" на На-
на Джорджадзе - копро-
дукция на Русия, Белгия
и Финландия; турската
лента "Чисто бяло" с ре-
жисьор Неджип Каган Оз-

Дигитален албум за история на занаятите
и дунавския риболов в Тутракан

демир; "Бъдеще" от Иран
на Амир Пуркиан; българ-
ското предложение "Жи-
ри" - музикална драма на
Петя Йосифова-Хънкинс;
копродукцията на Порту-
галия и Испания "Трио в
ми-бемол" на режисьор-
ката Рита Азеведо Гомеш
по пиесата на Ерик Ро-
мер.

Публиката във Варна
ще има шанса да види "Иг-
ра на съдбата и въобра-
жението" от Япония на
Рюсуке Хамагучи, който
има

Голямата награда на жу-
рито "Сребърна мечка" и
номинация "Златна мечка"
за най-добър филм на Бер-
линале 2021, както и но-
минации за филм и режи-
сура на Азиатските фил-
мови награди 2021.

често са изваждали от
водите на реката. Днес
такива екземпляри не
могат да се срещнат в
Дунав, а някои от тях вече
са и защитени видове.

Разказана е и историята
на гордостта на местните  -
т. нар. тутраканка. Този
стар модел лодки е констру-

иран така, че да пори
вълните с необичайна
скорост, благодарение на
перфектната си хидродина-
мика. Някога в рибарската
махала е имало няколко
работилници за производс-
тво на тази лодка тутракан-
ка, а поръчки се правели и
от чужбина.

Илюстраторът Реймънд
Бригс, станал популярен с
класиката си от 1978 г.
"Снежният човек", почина
на 88-годишна възраст,
съобщи Би Би Си.

Кончината му бе потвър-
дена от семейството: "Знаем,
че книгите на Реймънд
докоснаха милиони хора по
света, които ще бъдат тъжни
да чуят тази новина", казаха
членовете на фамилията
пред медиите.

Анимационният филм
"Снежният човек" спечели
награда БАФТА през 1982
г. Оригиналната детска
илюстрована книга на
Бригс е продадена в повече
от 5,5 млн. копия в раз-
лични формати по целия
свят.

Реймънд Бригс, автор на
книгата "Снежният човек",
почина на 88 г.

цията е излъчена през 1982
г. и оттогава е в телеви-
зионния ефир всяка
Коледа.

Филмът, режисиран от
Даян Джаксън, не е
озвучен, с изключение на
песента Walking in the Air,
изпълнена от момче от
хора към лондонската
катедрала "Сейнт Пол".

Реймънд Бригс е роден
в Лондон през 1934 г.
Посещава училища по
изкуства в Уимбълдън, а
след това учи живопис в
Лондон.  След завършва-
не става професионален
илюстратор, работи в
рекламата, пише книги и
преподава илюстрация в
Брайтънския колеж по
изкуствата.

Телевизионната филмо-
ва адаптация на "Снежни-
ят човек" получава номи-
нация за "Оскар" за най-
добър късометражен ани-
мационен филм. Тя разказ-
ва историята на момче,
което се събужда след
обилен снеговалеж и прави
голям снежен човек, който
по-късно оживява. Продук-

Той се превръща в един
от популярните автори-
илюстратори във Великоб-
ритания през 70-те години
на миналия век с книгите
"Дядо Коледа", "Дядо
Коледа отива на почивка",
"Снежният човек". Книгите
му са преведени на няколко
езика и адаптирани във
филми, пиеси и анимации.

Елисавета Багряна е в "Маршрут
на писателките" в Словения

Българската поетеса и преводачка Елисавета
Багряна е включена в културно-туристическия
проект "Маршрут на писателките", под егидата
на Форума на славянските култури в Словения.
Инициатива, посветена на жените писателки от
края на 19-и и началото на 20-и век и подкрепе-
на от Европейския институт за културни марш-
рути към Съвета на Европа.

Целта на проекта е да се обвърже творчество-
то и животът на авторки от Европа, като ги
представи в динамична и въодушевяваща фор-
ма. Участващите в проекта държави и институ-
ции ще се стремят и към задълбочаването на
експертното, културното и туристическото изслед-
ване на женската литература, но и на свързани-
те с писателките места, допринесли за налагане-
то на европейските ценности.

Името на Елисавета Багряна в инициативата
не е случайно. През 30-те години на миналия
век тя е гостувала често в тогавашна Словения,
поддържайки широки контакти с местните инте-
лектуалци, поради което у нас е била наричана
"Словенката".
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Германия е решена да
поддържа европейската
солидарност в справянето
с енергийната криза през
зимата, заяви канцлерът
Олаф Шолц на своята
първа лятна пресконфе-
ренция, годишна традиция,
въведена от неговия
предшественик Ангела
Меркел. Солидарността в
ЕС е много по-голяма,
отколкото сме предполага-
ли само преди няколко
години, подчерта канцле-
рът Олаф Шолц, цитиран
от БНР.

"Реагирахме обединени
на руската агресия. Прид-
вижихме напред много
съществени въпроси, като
например разширяването
на ЕС на Западните
Балкани. Тези шест държа-
ви чакат членството от
2003 година! Надявам се,
че ще запазим сегашното
темпо."

Като най-голямата
държава с най-мощната

икономика в ЕС Германия
носи особено голяма
отговорност, смята Шолц.
"Убеден съм, че европей-
ците трябва да преминем
през сегашните предизви-
кателства заедно и обеди-
нени. Възприемам като
отговорност на Германия
да допринася за проспе-
ритета на ЕС."

Германското правителс-
тво работи върху нов
пакет от мерки, за да
помогне на потребителите
да се справят с нараства-
щите разходи за енергия,
обяви канцлерът.

"Не вярвам, че ще се
стигне до социални бро-
жения, защото Германия е
социална държава и не
случайно казах, че никой
няма да бъде оставен сам
в тази изострена ситуация
на растящи цени. Че
трябва да се освободим
от зависимостта на въгли-
щата, нефта и газа, вече е
ясно на всички", каза

Шолц пред журналисти в
Берлин.

Два дни след началото
на войната срещу Украйна
Шолц нарече руското
нахлуване "преломен
момент".

"Умишлено използвах
тези думи. Войната проме-
ни действителността, в
която живеем. Русия ни
върна в категориите на

Общото ниво на цените на
храните в САЩ се е повишило с
10,9 процента от 2021 г., съоб-
щи "Блумбърг", позовавайки се на
Министерството на труда на САЩ.
Отбелязва се, че това е най-зна-
чителният скок от 1979 г. насам,
съобщи агенция БГНЕС.

По-специално супите поста-
вят исторически рекорди за ръст
на цените с поскъпване от 19,1%,
зърнените храни (16,8%), бебеш-
ките храни (15%) и замразените
плодове и зеленчуци (10,6%). Ос-
вен това яйцата в американските
магазини поскъпнаха с 38%, дос-
тигайки връх от октомври 2007
г., а цените на млечните продукти
се повишиха с 14,9%, достигайки

Öåíèòå íà õðàíèòå â ÑÀÙ ñ ðåêîðäíî óâåëè÷åíèå
рекорд от юни 2004 г.

Изданието отбелязва, че по-
ради по-ниските цени на енерги-
ята инфлацията е намаляла спря-
мо предходния месец, но поради
нарастващите разходи за храна
и наем това не оказва силно вли-
яние върху живота на американ-
ските потребители. Това важи
особено за жителите на САЩ с
ниски доходи, които харчат го-
ляма част от семейния бюджет
за хранителни стоки.

В средата на юли стана из-
вестно, че инфлацията в САЩ
достигна нов 40-годишен връх
през юни поради скока на цени-
те на бензина и по-високите це-
ни на храните.ç

"Украинските власти готвят го-
ляма провокация на територията
на Запорожката АЕЦ, за да шан-
тажират Европа със заплахата от
ядрена катастрофа", заяви членът
на главния съвет на военно-граж-
данската администрация на об-
ластта Владимир Рогов, цитиран
от ТАСС. Всички опити за атаки с
дронове и тежка артилерия сре-
щу град Енергодар и Запорожка-
та АЕЦ през нощта срещу четвър-
тък и вчера сутринта са отблъс-
нати от руските системи за про-
тивовъздушна отбрана.

"От снощи украинските сили
атакуват Енергодар. В навечери-
ето на заседанието на Съвета за
сигурност на ООН заради удари-
те по Запорожката АЕЦ, украин-
ските сили се опитват да обст-

Ðóñêàòà àðìèÿ å îòðàçèëà àòàêè ñðåùó Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ

Потребителските цени в САЩ са се увеличили до нов 40-годишен връх

Íàêðàòêî
:

Латвия обяви Русия за
спонсор на тероризма

Латвийският парламент
обяви Русия за "държава,
спонсор на тероризма",
съобщава Франс прес. В
декларация латвийските
депутати заявиха, че
действията на Русия в
Украйна представляват
"целенасочен геноцид
срещу украинския
народ". Парламентът в
Рига призова и други
държави да обявят Русия
за "спонсор на терориз-
ма".

Започва износът
на украинска пшеница
по море

Представителят на ООН
Фредерик Кини, който
отговаря за спазване на
споразумението за износ
на зърнената реколта от
Украйна, потвърди, че
износът на пшеница ще
започне от следващата
седмица.  Първият
товарен кораб, който
напусна пристанището в
Одеса на 1 август, е
пристигнал в турското
пристанище Мерсин,
защото е намерил нов
купувач на товара си от
царевица и там ще бъде
разтоварен, предаде
Франс прес.

Разреден бензин
в Гърция

Въпреки проверките в
Гърция продължават да
продават разреден
бензин. Търговците на
горива съветват клиенти-
те да не зареждат гориво
със съмнително качество
на ниска цена. "Няма
евтин бензин, не се
лъжете. На ниски цени се
продава само разреден
бензин", заяви пред
медиите председателят
на съюза на собствени-
ците на бензиностанции
Мария Занга.  Тя посочи,
че в област Атика
продажбата на некачест-
вен бензин е в огромни
размери. Властите
препоръчват шофьорите
да запазват касовия бон
и при повреда на
автомобила да се
обръщат към компанията,
собственик на бензинос-
танцията.

Тайванската армия
провежда учения

Тайванската армия
проведе днес учение с
бойни боеприпаси, след
като Пекин, който
продължава със заплахи-
те си, прекрати най-
големите си военни
маневри, организирани
някога около острова,
предаде Франс прес.
Тайванските сили стреля-
ха с гаубици и сигнални
ракети като част от
отбранителните учения,
каза говорителят на 8-и
корпус Лоу Уоей-Цзие
пред АФП.

релват мирния град и Запорож-
ката атомна станция с реактив-
ни системи за залпов огън, теж-
ка артилерия и ударни дронове.
Благодарение на противовъздуш-

ната отбрана на РФ всички ра-
кети и дронове на противника са
унищожени. Огневите позиции на
вражеската артилерия се подла-
гат на контрабатареен огън", на-

писа Рогов в Телеграм канала си.
В ефира на руския "Първи ка-

нал" той добави, че украинските
власти готвят голяма провокация
на територията на Запорожката
АЕЦ, за да шантажират Европа
със заплахата от ядрена катаст-
рофа, разказа "Епицентър".

Русия свика вчера заседание
на Съвета за сигурност на ООН,
на което да се обсъди тревожна-
та ситуацията около Запорожка-
та АЕЦ, която, както твърди Мос-
ква, е обстрелвана от украинс-
ките войски. На свой ред от Бе-
лия дом призоваха руските сили
да напуснат централата и района
около нея, за да не я превръщат
в арена на бойните действия, и
да предадат контрола върху нея
в ръцете на украинците.ç

империализма от XVII,
XVIII и XIX век. Единстве-
ното, което трябва и
можем да направим, е да
подкрепяме Украйна.
Войната е престъпление и
ще направим всичко по
силите си, за да разслед-
ваме всички военни
престъпления", увери
германският канцлер
Олаф Шолц.ç

Според Шолц на всички вече било ясно, че Германия ще се откаже от
изкопаемите горива

Снимка БГНЕС
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Наставникът на ЦСКА
1948 Любослав Пенев
говори преди предстоящия
двубой от efbet Лига
срещу Арда. Специалистът
е на мнение, че отборът
се представя добре до
момента, но целта е това
да става още по-добре.
Любо също така заяви, че
на този етап никой футбо-
лист няма да бъде прода-
ван, предаде "Спортал".

"Отиваме и се подготвя-
ме за всеки един отделен
мач. Контузени нямаме,
имаме наказан - Охене,
но имаме други футболис-
ти и групата ще бъде
точна. Всеки трябва да е
наясно, че когато има
шанс, трябва да се бори.
Има голяма вероятност да
видим Парвиз Умарбаев в
игра. Мен ме интересуват
всички футболисти и в
процеса на работата се
решава кой ще бъде в
игра". "Има аномалии в
много мачове. При ВАР се
губи много време. Това не
е нормално да се бави
толкова. Да се играе

Ëþáî Ïåíåâ: Íÿìà äà
ïðîäàâàìå íèêîãî

десет минути и после
спираме за пет. Хората от
ВАР много по-бързо тряб-
ва да взимат решения. Не
съм ОК с това нещо.
Защо се бавят толкова?
Не работи по еднакъв
начин като в Европа, поне
по отношение на времето,
за което се взима реше-
ние", критикува Пенев.

"Един отбор, който иска

да надгражда, винаги
трябва да има нови по-
пълнения. Един трансфе-
рен прозорец е възмож-
ност да надграждаме.
Имаме добра група. Русев
и Чочев се представят
добре, но в тези случаи те
са реализаторите, а преди
това има друга свършена
работа и всеки гол е
заслуга на целия отбор.

Наставникът
на ЦСКА 1948
разкритикува
бавната
работа на ВАР

Когато печелим, печелим
всички, когато губим,
губим всички". По прин-
цип тренираме да започ-
нем с 11. В някои от
мачовете рано останахме
с десет, но успяхме да
играем добре и атакува-
що и с човек по-малко.

"Трябва да държим
линията на представяне.
Няма гаранция, че ще се
продължи така, но към
момента се случва чрез
работа. Защо не ЦСКА да
спечели трофей, но да не
избързваме. Искаме да
играем още по-добър
футбол и да стоим високо
в класирането. Това не
трябва да вкарва напре-
жение. Не само за Чочев,
има и други оферти, но
към момента никой няма
да бъде трансфериран.
Не искам тези момчета
да се отклоняват от
ритъма в момента. Мен
ме радва, че футболисти-
те се показват по най-
добрия начин и има
интерес към тях от други
отбори", каза Пенев.ç

Григор Димитров приключи участи-
ето си в "Мастърс" турнира в Монре-
ал (Канада) още във втория кръг. Най-
добрият ни тенисист отстъпи с 0:2 се-
та (6:7/4/, 6:7) на Алекс де Минор (Ав-
стралия) в оспорван двубой, продъл-
жил над два часа. Двамата печелеха
със завидна лекота подаванията си,
голяма част от които без да дадат точ-
ка на съперника.

Спорът в откриващия сет логично
се реши с тайбрек. В него Димитров
взе аванс от 4:1 и минипробив, но в
играта му настъпи срив, Де Минор спе-
чели следващите 6 точки и излезе нап-
ред в сетовете - 1:0. Втората част за-
почна отлично за Григор, който проби
Де Минор от втория опит.

Ñëåä äîáðèÿ ñòàðò êúñìåòúò ïàê
èçíåâåðè íà Ãðèãîð Äèìèòðîâ

Австралиецът обаче отговори на
предизвикателството с рибрейк. Ди-
митров отрази 6 брейкбола в шестия
гейм, за да изравни - 3:3.

Димитров все пак се пропука в 12-
ия гейм, когато световният №21 се въз-
ползва от втория си мачбол, слагай-
ки точка на спора. В следващия кръг
Де Минор ще мери сили със съна-
родника си Ник Кириос, който елими-
нира с 2:1 сета №1 в света - Даниил
Медведев (Русия).

За Димитров остава разочарова-
нието от второто поредно ранно от-
падане.

Преди дни той напусна и турнира
във Вашингтон, от сериите АТР 500,
след втория си мач, пише bTV.ç

Спортно-техническата коми-
сия към Българския футболен съ-
юз отложи дербито от 6-ия кръг
на efbet Лига между Лудогорец
и Левски по молба на "сините".
По програма двубоят трябваше
да се състои на 14 август (не-
деля) от 21:00 часа, съобщи
"Спортал.бг".

Столичани продължават сво-
ето участие в евротурнирите и
ако отстранят Хамрун Спартанс,
ще играят плейоф за влизане в
групите на Лигата на конферен-
циите следващия четвъртък.
Именно това е голямата цел пред
отбора и Станимир Стоилов за-
яви, че клубът ще направи всич-

Откриващият мач на Светов-
ното първенство по футбол та-
зи година между домакините Ка-
тар и Еквадор ще се изиграе ден
по-рано, на 20 ноември, обя-
виха източници на Мондиала за
АФП. Ходът, който трябва да бъ-
де одобрен от Съвета на Меж-
дународната футболна централа
(ФИФА), преди да започне об-
ратното броене от 100 дни тази
седмица, ще запази традицията
първият двубой да включва стра-
ната - домакин, съобщи БГНЕС.

Според съществуващата
програма Сенегал и Нидерлан-
дия ще играят в откриващата
среща на 21 ноември, послед-

ÁÔÑ îòëîæè äåðáèòî ìåæäó
Ëóäîãîðåö è Ëåâñêè

ко възможно, за да стигне до
груповата фаза. Левски вече от-
ложи два шампионатни мача до-
тук - срещу Славия и Черно мо-
ре. На Лудогорец също му пред-
стои плейофен сблъсък в Лига
Европа срещу литовския Жал-
гирис следващия четвъртък. "Ор-
лите" отложиха двубоя си сре-
щу Славия от 5-ия кръг на efbet
Лига заради участието си в ква-
лификационните кръгове на Шам-
пионска лига.

С тази промяна настъпва и още
една - срещата между ЦСКА - Со-
фия и Септември ще започне в
20:00 ч., а не както първоначал-
но бе обявено - в 18:15 ч.ç

:
Íàêðàòêî

Ливърпул удължи
договора на бъдеща
звезда
Харви Елиът подписа новия
си и подобрен договор вчера
в тренировъчния център на
AXA и след това говори за
удоволствието си от това:
"Винаги е хубаво да знам, че
ще бъда тук още много
години, което е страхотно,
тъй като това е клубът ми от
детството и няма нищо на
този свят, което да ме прави
по-щастлив и по-развълнуван
от това". "Това беше голямо
приключение за мен и моето
семейство и дори за клуба.
Толкова много се случи през
годините, откакто съм тук" -
разказа младежът, който се
радваше на страхотно начало
на кариерата си преди един
ужасен инцидент и счупване
на крака да го изпрати в
лазарета за дълго време. 19-
годишният младеж е записал
22 мача за първия отбор на
"мърсисайдци", откакто
пристигна на Анфийлд през
лятото на 2019 г., включител-
но резервни мачове срещу
Манчестър Сити и бившия му
клуб Фулъм, досега този
сезон.

Ще играем за
победа, категоричен
е Мъри
Трябва да играем за победа
от първата минута. Това
сподели старши треньорът на
Левски Станимир Стоилов
преди утрешния реванш от
турнира Лига на конференци-
ите с малтийския Хамрун
Спартанс в София, предаде
репортер на БГНЕС. "Сините"
приемат своя съперник от
21:00 часа българско време
на "Герена" в столицата, след
като спечелиха първия
двубой с 1:0 в Малта.
"По принцип, повече ме
вълнува игровите ни действия
и в двата мача. За този
двубой е важно как да ще се
отбраняваме. Срещите в
евротурнирите са повече
свързани с тактическа
дисциплина, организация, но
са и игра на голове. Сигурен
съм, че ще намерим път към
вратата на съперника. След
като елиминираме ПАОК и
взехме първия мач в Малта,
това променя очакванията
към нас за реванша с
Хамрун", заяви Мъри.

Ìîíäèàëúò â Êàòàð ñòàðòèðà äåí
ïî-ðàíî ñ ìà÷ íà äîìàêèíèòå

вани от официалния мач на откри-
ването между Катар и Еквадор по-
късно същия ден. Източниците на
Световното първенство заявиха, че
потвърждението на промяната се
очаква скоро. ФИФА и Организа-
ционният комитет на Катар отка-
заха да коментират появилата се
информация.

"Имаше разговори и споразу-
мение между двата съответни ти-
ма и се появи молба от КОНМЕ-
БОЛ - Южноамериканската футбол-
на конфедерация", сподели един из-
точник на Мондиала за АФП, гово-
рейки при условие на анонимност,
тъй като все още няма официално
изявление. "Искахме да следваме

традицията, в която или действа-
щият шампион, или страната - до-
макин участва в откриващия мач",
добави източникът.

За фенове, които имат билети
за мача на 21 ноември, "всяка
промяна ще се отрази минимал-
но на притежателите на пропус-
ки", каза друг турнирен източник
за агенция Франс Прес. Според
промяната двубоят между Сене-
гал и Нидерландия ще бъде из-
местен от 12:00 часа българско
време на 21 ноември до 18:00
часа в същия ден. "Това е по-до-
бър слот за двата тима за теле-
визии и други зони", каза още из-
точникът на Мондиала.ç
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05.10 Още от деня /п/
06.00 Островът на сините птици детски тв

филм /2 епизод/п/
06.55 Денят започва сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.10 Приключенията на младия Марко

Поло анимационен филм
10.00 Островът на сините птици детски тв

филм /3 епизод/
10.55 Кой знае отговора - светът, в който

живеем документална поредица
11.10 Дивия Франк в Калифорния доку-

ментален филм /5 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Константин Философ тв филм /1

серия/п/
14.00 Малки истории /п/
15.00 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм /12

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Клиника на третия етаж тв филм
17.00 Олтарите на България
17.10 Дивия Франк в Калифорния доку-

ментален филм /6, последен епи-
зод/

18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Константин Философ тв филм /2

серия/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Минамата игрален филм /копро-

дукция, 2020 г./, в ролите: Джони
Деп, Акико Ивасе, Хироюки Санада,
Бил Най и др. (12)

23.00 По света и у нас
23.25 Анаклето, тайният агент игрален

филм /Испания, 2015г./, в ролите:
Иманол Араис, Куим Гутиерес, Бер-
то Ромеро, Александра Хименес и
др. (14)

01.00 Минамата игрален филм /п/ (12)
02.50 Туризъм.бг /п/
03.25 Олтарите на България
03.40 Ранчото "Хартленд" 7 тв филм

/12 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

05.30 "Да живее крал Джулиън!" - анима-
ция, сериал, с.2 еп.3

06.00 "Трансформърс: Академия Рескю
Ботс" - анимация, сериал, еп.27

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

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

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

еп.7
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с.4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

сериал, с.4 еп.5
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с.4

еп.11
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 Премиера: "Костюмари" - сериал,

с.8 еп.10
00.00 "ФейсБог" - сериал, с.2 еп.8
01.00 "Фамилията" - сериал, с.2 еп.3

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Лекар в планината" /п./ - сериал,

с.14 еп.7

bTV ACTION

05.15 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 8
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, с. 2, еп. 13 - 16
08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 8
09.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 2
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 8
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 11
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5,

еп. 14
13.00 "Всичко за детето ми" - трилър (тв

филм, САЩ, 2019), в ролите: Крис-
та Алън, Амбър Лин Ашли, Грейсън
Бери, Ниа Пийпълс и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 9
16.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 3
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп.

15
18.00 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Легендите

на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп.
9

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мръсният
Джон: Историята на Бети Бродерик"
- сериал, еп. 4

21.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 4
22.00 Бандата на екшън: "Невъзможно

бягство" - екшън, трилър (САЩ,
2013), в ролите: Силвестър Стало-
ун, Арнолд Шварценегер, 50 cent,
Винсънт Д`Онофрио, Вини Джоунс,
Сам Нийл, Ейми Райън, Джеймс
Кавийзъл, Катрина Балф и др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 4
01.15 "Монк" - сериал, с. 4, еп. 1
02.15 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 5, еп. 9
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп.

15
04.15 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 3

bTV COMEDY

06.00 "Хотел Елеон" - сериал, с.2 еп.19,
20

07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,
анимация

07.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.12 еп.9, 10

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

09.30 "По средата" /п./ - сериал
10.00 "Малката стъпка" - анимация, коме-

дия, семеен (САЩ, 2018), режисьо-
ри Кари Къркпатрик и Джейсън
Рийсиг

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

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

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Домашен арест" - сериал, с.3
18.00 "Приятели" - сериал, с.5 еп.14, 15
19.00 "По средата" - сериал, еп.9, 10
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.62
21.00 "Новите съседи" - сериал, с.9 еп.13
22.30 "По средата" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.12 еп.3, 4
00.00 "Малката стъпка" /п./ - анимация,

комедия, семеен (САЩ, 2018)
02.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

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

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.1,

2
08.00 "Умирай трудно 3" - екшън, трилър

(САЩ, 1995), в ролите: Брус Уилис,
Самюъл Джаксън, Джереми Айрънс,
Греъм Грийн, Колийн Кемп, Сам
Филипс и др.

10.30 "Революция Z" - сериал, еп.3, 4
12.30 "Мария Магдалена" - драма, исто-

рически (Великобритания, Австра-
лия, 2018), в ролите: Руни Мара,
Хоакин Финикс, Чиуетел Еджиофор,
Тахар Рахим, Чарлз Бабалола, Тео
Теодоридис, Ури Гавриел и др.

15.00 "Детегледачката е мъж" - романти-
чен, комедия (тв филм, САЩ, 2016),
режисьор Моника Мичъл, в ролите:
Николет Шеридан, Дан Пейн, Кий-
фър О`Райли, Дженея Шарпантие,
Джейн Истууд, Локлин Мънро и др.

16.45 "Есенни сънища" - романтичен, дра-
ма, комедия (тв филм, САЩ, 2015),
в ролите: Джил Уагнър, Колин Егъл-
сфийлд, Рейчъл Хейуърд, Кен Трем-
блет и др.

18.30 "Кралицата на Шотландия" - исто-
рически, драма, биографичен (Ве-
ликобритания, 2018), в ролите: Сър-
ша Ронан, Марго Роби, Джо Алуин,
Дейвид Тенант, Гай Пиърс, Джак
Лоудън, Джема Чан и др.

21.00 "Умирай трудно 4.0" - екшън, три-
лър (САЩ, Великобритания, 2007),
в ролите: Брус Уилис, Джъстин
Лонг, Тимъти Олифънт, Мери Елиза-
бет Уинстед, Маги Кю, Клиф Къртис

23.30 "Тъмно минало" - трилър, кримина-
лен (САЩ, 2005), в ролите: Виго
Мортенсен, Мария Бело, Ед Харис,
Уилям Хърт, Аштън Холмс, Питър
Макнийл, Стивън Макхати [14+]

01.30 "Жълтите птици" - военен, драма
(САЩ, 2017), в ролите: Олдън Ерен-
райк, Даниел Хосе Молина, Майки
Колинс, Тай Шеридан, Тони Колет,
Дженифър Анистън и др. [14+]

03.15 "Въпрос на време" - романтичен,
фентъзи (Великобритания, 2013), в
ролите: Донъл Глийсън, Рейчъл Ма-
кадамс, Бил Най, Линдзи Дънкан,
Ванеса Кърби, Марго Роби, Том
Холандър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

4 /п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Тайна от цвет-

ните поля" - с уч. на Ева-Мария
Грайн, Кристиан Натер, Моника Ба-
умгартнер, Терез Кроец- Релин

11.30 "Бон Апети" - кулинарно предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Ти си моята съдба" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Господин Х и морето" - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) -

сериал, сезон 4
23.30 "Айнщайн" - сериал, сезон 2
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

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

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

Êèíî Íîâà

06.10 "В кадър"
06.40 "Ти си моята вселена" - романтичен

филм с уч. на Даниел Айхингер,
Саския Валенсия, Францис Фултън-
Смит, Лиза Чирнер и др. /п/

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

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

13.10 "Носталгия" - драма с уч. на Джон
Хам, Катрин Кийнър, Джон Ортиз,
Ник Оферман, Джеймс Легрос, Брус
Дърн, Елън Бърстин и др. /п/

15.45 "Идеалната непозната" - трилър с
уч. на Холи Бери, Брус Уилис,
Джовани Рибизи, Ричард Портноу,
Гари Дърдън, Флоренша Лозано

18.00 "Добре дошли в джунглата" - ек-
шън-комедия с уч. на Дуейн Джон-
сън, Шон Уилям Скот, Кристофър
Уокън, Росарио Доусън и др. /п/

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

21.00 "Книгата на Илай" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Мила Кунис,
Гари Олдман, Рей Стивънсън, Дже-
нифър Бийлс, Майкъл Гамбон и др.

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

00.10 "Рокетмен" - биографична драма с
уч. на Тарън Еджъртън, Джейми
Бел, Ричард Мадън, Брайс Далас
Хауърд, Джема Джоунс, Стивън Ма-
кинтош, Том Бенет и др.

Тв програма - петък, 12 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

bTV Cinema, 23.30 ч., "Тъмно минало" - трилър,
криминален (САЩ, 2005), режисьор Дейвид

Кроненбърг, в ролите: Виго Мортенсен, Мария
Бело, Ед Харис, Уилям Хърт, Аштън Холмс, Питър

Макнийл, Стивън Макхати и др. [14+]

Времето
Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и ще остане

без съществена промяна. През нощта в Източна България ще е предим-
но ясно. Над западната половина от страната ще има временни увели-
чения на облачността и на места в югозападните райони краткотрайни
валежи. На изток ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Утре
над Западна България облачността ще е значителна, следобeд купеста и
купесто-дъждовна. На много места там ще има краткотрайни валежи,
придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. В източните
райони ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен се-
вер-североизточен вятър. Максималните температури ще са между 26°
и 31°, в София - около 25°. По Черноморието ще бъде предимно слън-
чево. Вятърът постепенно ще отслабва, ще е до умерен и ще се ориен-
тира от север-северозапад. Максималните температури ще са 27°-29°.
Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще
бъде 2-3 бала. Над планините облачността ще е променлива, над маси-
вите от Западна България - по-често значителна, следобед - купесто-
дъждовна и ще има валежи от дъжд, на много места и гръмотевици. Ще
духа до умерен североизточен, в Западна България - югоизточен вятър.
Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000
метра - около 14°.                                               НИМХ/БАН

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 152

ВОДОРАВНО: "Момичето на Бубе". Ватин. Мака-
дам. Такин. Датив. ТА. Ганева (Домна). АПОЛО. Сом.
Лиман. "Лало". Ситар. Телит. Пипа. "Анета". "Ота".
Нонин. Токар. "Карин". Равел (Морис). Па. Онета.
Алада. Ник. Сотир. Миро. Карас. Сокак. Додо. Ино-
та. ЕДА. Канат. Марал. Моном. Набор. Пи. Лапи-
на. Атика. Щок. Колак. "Мара". Никанор. Табор.
Сила. Авари. Амо.
ОТВЕСНО: "Нова Година". Изоколони. Макам. По-
рок. Данакил. Литин. "Санин". Коноп. КА. Чинели.
Инеса ("Другарката Инеса"). "Амика". Тен. Витан.
Торит. Нона. Даман. РАТАН. "На лов". "Рома". "Аре-
та". Исома. Ара. Натан (Жак). Товар. Табак. Накип.
Такел. Сарот (Натали). "Ти". Баволе. Аламо (Франк).
Арима (Райдо). Дуд. Лалор (Джеймз). Дикел. Ка-
ба. Батолит. Парад. Паром. Лема. Отава. Окапи.
АРО.
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Джони Деп отново е лице
на "Диор"
Актьорът (59 г.) продължа-
ва да жъне успехи, след
като спечели делото за
клевета срещу бившата си
съпруга Амбър Хърд през
юни. Възходът му в
известна степен се дължи
и на договор, който
наскоро подписа с модната
къща "Диор" като лице на
мъжкия парфюма  Sauvage,
предаде ДПА. Седемцифре-
ната сделка ще направи
носителя на награда
"Оскар" отново богат. В
съвместна публикация в
Инстаграм с Деп модната
къща сподели черно-бели
снимки на актьора от
фотографа Грег Уилямс. Те
са заснети преди Деп да
участва в концерт в Париж
с Джеф Бек.

Маргарита Хранова и
Орлин Горанов гостуват в
Плевен
Двамата ще изпеят песни
от незабравимия българс-
ки фестивал "Златният
Орфей", в народно
читалище "Съгласие
1869". Поредният празник
на родната популярна
музика ще бъде в зала
"Емил Димитров" на 10
октомври. Двамата
изпълнители имат много
почитатели сред плевенс-
ката публика. Новост в
афиша на читалището е и
премиерата за Плевен на
комедията "Роклята
беглец" от Щефан Фьогел
в превод на Владко
Мурдаров на 21 септемв-
ри. Режисьор е Владлен
Александров.

Ëþáîìèð Äàë÷åâ
ïðàâè ïàìåòíèê íà
Ìàêãàõàí â Îõàéî

"Äóøàòà íà ßïîíèÿ" â 130 öâåòíè ôîòîãðàôèè
Градската художествена

галерия-Пловдив ви кани да
се потопите в обаянието и
хармонията на Япония, раз-
криващи се във фотограф-
ската изложба на Борислав
Илиев. От 16 август до 14
септември в галерия "Капа-
на" авторът ще представи
"Душата на Япония Soul of
Japan" в 130 цветни фотог-
рафии, отпечатани на кра-
сива и изящна ръчно изра-
ботена японска хартия, на-
реча washi.

Процесът по създаване
на хартията е обявен от
UNESCO за световно нема-
териално културно наслед-
ство. На изложбата посе-
тителите ще могат да се за-
познаят с начина на създа-
ване на washi хартията.

Галерията ще бъде деко-

Трето издание на "Джаз
Ерул Фест" ще се състои от
19 до 21 август в село Ерул,
община Трън. Проявата е
инициатива на местни жи-
тели и цели да популяризи-
ра красотата на трънската
природа и да съживи пог-
раничния край.

В Ерул изкуството си ще
покаже московският тром-
петист Владимир Галактио-
нов. Редом до него ще се
изяви един от най-добрите
български китаристи проф.
Цветан Недялков.

Двамата музиканти са
част от октета, създаден
специално за "Джаз Ерул

"Äæàç Åðóë Ôåñò"ùå
ñå ñúñòîè ïðåç àâãóñò

2022".
С тях ще пее Петя Стан-

чева, участвала в минало-
годишното издание на фес-
тивала. Останалите музи-
канти са от фундамента на
Биг бенда на БНР, които са
свирили в него. Сред тях са
пианистът Атанас Милади-
нов, Димитър Шанов - кон-
трабас и бас китара, бара-
банистът Стефан Кожуха-
ров, познат от "Джаз Ерул
2021", Атанас Хаджиев - алт
саксофон, Мартин Йотов -
тромбон. Зрителите ще чу-
ят изпълнения на Иван Бо-
роджиев - тенор саксофон
и флейта.ççççç

"Êîëêî å ëåñíî äà áúäåø îáè÷àí" ïðåäñòàâÿ
25 èñòîðèè îò ó÷åíèöèòå íà Ñòåôàí Äàíàèëîâ

Íàêðàòêî

:

рирана с красиви цветни
японски хвърчила, нарече-
ни койнобори, с които се
чества Денят на детето в
източната страна.

Ще се прожектират ви-
део материали от  Исе Жин-

гу (Ise Jingu).
Откриването на излож-

бата е на 16 август от 18.00
ч. Входът е свободен.

Исе Жингу (Ise Jingu) е
най-важният храмов комп-
лекс в Япония, който се със-

тои от 125 светилища. Раз-
положен е в префектура
Мие. Традицията на японс-
кия народ гласи, че всеки
японец задължително поне
един път в живота си тряб-
ва да посети храма Исе
Жингу. От хилядолетия там
се извършват 1500 ритуала
годишно.

Историята на мястото е
забулена в мъглите на вре-
мето, защото най-старото
светилище Найку е пост-
роено преди повече от
2000 години. То е създаде-
но като храм на богинята
на слънцето Аматерасу, бо-
гинята родоначалник на
японските императори, ко-
ято дарява плодородие, но
има ролята и на пазител и
на императорите на Япо-
ния.ççççç

Книгата "Колко е лесно
да бъдеш обичан" предста-
вя 25 истории от учениците
на Стефан Данаилов, които
си припомнят годините с тех-
ния Мастър, изд.  "Колибри".
Официалната премиера е на
29 август в кино "Кабана".

Преподавател, родител,
приятел, най-вече огромно
сърце, което до последно не
се умори да дава безуслов-
на обич. Тази книга е посве-
тена на него. Историите съб-
ра Александра Александро-
ва по идея на Ива Папазо-
ва.

На общо 208 страници
своите истории споделят Па-
раскева Джукелова, Иван
Бърнев, Асен Блатечки, Све-
жен Младенов, София Боб-
чева, Антоанета Добрева-Не-
ти, Иван Юруков, Павел Ива-
нов, Ралица Паскалева, Ли-
дия Инджова, Александър
Кадиев, Деян и Дарин Анге-
лови, Стефания Колева,
Явор Вълканов, Ваня Щере-
ва, Ненчо Илчев, Евгени Бу-
динов, Никола Парашкевов,
Ана Пападопулу, Валери

"Българската тема бе-
ше много силна за баща
ми. Ако погледнете всич-
ките му работи, дори от
30-те и 40-те години -
всичко е свързано с Бъл-
гария", каза Любомир
Далчев-младши, син на
скулптора Далчев. Роди-
ната е продължила да бъ-
де основа в произведе-
нията на баща му дори и
след като семейството
емигрира в САЩ през
1979 г. "Той направи па-
метник в Лексингтън, Оха-
йо, на Джанюариъс Мак-
гахан, който пише в пре-
сата за това какво става
в България под османс-
ка власт", коментира Дал-
чев.

Той е в България по
покана на СГХГ, където и
в момента е  изложбата
"Неспокойният дух", пос-
ветена на 120 години от
рождението на скулпто-
ра. Експозицията бе отк-
рита в средата на юни и
се очаква да продължи
до 6 септември.ççççç

Йорданов, Асен Данков, Ра-
дина Боршош, Севар Ива-
нов, Евелин Костова, Башар
Рахал.

"За Стефан може много
да се говори, но той е из-
живяване. Стефан не може
да бъде разказан. Той е ши-
рока душа, емоция", казва
Стефания Колева. "Винаги
ни учеше: "Живейте го тоя
живот. Не слизайе от сце-
ната и танцуваийте, докато
не падне завесата", допъл-
ва Ралица Паскалева. "Все
ни повтаряше: "Не знам да-
ли ще ви науча всички да
бъдете добри актьори, но ще
се опитам да ви науча да
бъдете добри хора и да ува-
жавате себе си и другите",
спомня си Ана Пападопулу.

Александра Александро-
ва е родена през 1994 г. За-
вършила е журналистика в
Софийския университет "Св.
Климент Охридски" и е ма-
гистър по специалността
"Литература, кино и визуал-
на култура". Зад гърба си
има няколко редактирани
книги.ççççç


