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Æèâêî Ãåîðãèåâ: Ïðåâúðíàõìå
ñå â ìàôèÿ ñ äúðæàâà, Áîéêî
Áîðèñîâ å êðúñòíèêúò é

Àëåêñàíäúð Ñèìîâ: Íèíîâà å
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Ïîëîâèí Áúëãàðèÿ
иска оставка и избори
Äàæå 30% îò ãëàñîïîäàâàòåëèòå íà ÃÅÐÁ ñìÿòàò ïðîòåñòà çà îñíîâàòåëåí, ñî÷è àíêåòà
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оловината българи подкрепят идеята за предсрочни парламентарни избори. Това показват данните от национално представително проучване на социологическата агенция
АФИС.
За малко над половината анкетирани (52%) причината за протес-

Òóðèçìúò
ñå ñðèíà
С 87,7% по-малко нощувки
отчита статистиката

тите е "Всеобщото недоволство от
цялостното управление на държавата". 49% от запитаните посочват
"Възмущение от корупцията във високите етажи на властта". Мнението е споделено от разнородни групи
в обществото, а сред живеещите в
областни градове този дял достига

През юни 2020 г. в страната са
работили 2030 обекта за настаняване с
над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други, съобщава Националният статистически институт. Броят на
стаите в тях е 79.2 хил., а на леглата 171.4 хиляди.
В сравнение с юни 2019 г. общият
брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с

32.7 на сто, а броят на леглата в тях - с
43.6 на сто. Общият брой на нощувките
във всички места за настаняване,
регистрирани през юни 2020 г.,
е 495.1 хил., или с 87.7 на сто
по-малко в сравнение със същия месец
на предходната година, като най-голям
спад на нощувките (с 91.7 на сто) се
наблюдава в местата за настаняване с
4 и 5 звезди.
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Китай обяви, че налага санкции на 11
американски представители, включително сенаторите Марко Рубио и Тед Круз,
като ответна реакция на подобни мерки, които Вашингтон наложи на китайски официални лица, обвинени, че подкопават автономията на Хонконг, предаде АФП. "Китай реши да наложи санкции на някои лица, които действаха неподходящо по свързани с Хонконг въпроси", заяви говорителят на външното
министерство Чжао Лицзян. Сред санкционираните е и шефът на правозащитната "Хюман райтс уоч" Кенет Рот. < 9

до 58 на сто - близо двама от трима
анкетирани.
Интересно е, че цели 30% от
идентифициралите се с ГЕРБ са съгласни, че протестът с основание изразява възмущение от корумпираната власт. Процентът при патриотите е дори 40%.
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Ãàáðèåëà Ïåòðîâà
ùå ñêà÷à íà
Äèàìàíòåíàòà
ëèãà â Ìîíàêî

Националната ни състезателка в тройния скок Габриела Петрова е получила
покана за турнира от Диамантената
лига в Монако този петък. Новината
съобщи тя в интервю за Sportal.bg по
време на националния шампионат по
лека атлетика в София. Тя участва на
първенството и дори помогна на
щафетата на Локомотив (Пловдив) на
4 по 100 метра да спечели златните
медали. Това няма да е единственият
международен турнир за Габриела
Петрова тази седмица.
< 13
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последните 4 години
минахме заедно през
много изпитания.
Благодаря ви за
вярата и силите. Не се
предадохме и не продадохме партията. Спечелихме президентските
избори, удвоихме депутатите в българския парламент, увеличихме депутатите в Европейския,
увеличихме кметове и
общински съветници.
Направихме своя телевизия. Когато други мълчаха, подмазваха се и
превиваха гръб пред
Бойко Борисов, ние се
борихме с мафиотския му
модел на управление. Не
позволихме да ни купят с
постове и пари. Не се
уплашихме от компромати
и репресии. Не ни
стреснаха внушенията, че
БСП загива. Статуквото
хапеше жестоко, но не
успя да ни пречупи.
Преди 4 години заявих
пред вас, че мафиотскоолигархичният модел е
проникнал навсякъде. Той
си купува политици от
всички цветове. Те му
осигуряват комфорт и
приемат закони в частен
интерес и че на това
трябва да се сложи край.
Убеждавах ви, че нашият
съюзник е народът, а
нашият враг - страхът.
На Бузлуджа миналата
година призовах българите: Изправете се и те ще
паднат. Днес хиляди се
изправиха на площадите
и те ще паднат. Времето
доказа нашата правота.
Днес стоим пред поредното предизвикателство ние, БСП, да гарантираме,
че промяната ще стане и
че ще бъде необратима.
И хората няма да бъдат
излъгани за пореден път.
В началото на моя
мандат казах - ако
искаме да променим
България, трябва да
започнем от себе си.
И го правим.
Ние сме единствената
партия, която започна
вътрешна промяна.
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Ñ ÷åñòíî óïðàâëåíèå
ìîæåì äà ïðîìåíèì
Áúëãàðèÿ
Барелеф на казахстанския
поет, философ, основоположник на казахската класическа
литература Абай Кунанбаев
откри в Свети Влас посланикът
на Казахстан в България
Темиртай Избастин. Събитието
е по повод 175-години от
рождението на философа.
Барелефът е поставен на
"Алеята на героите", която се
намира на яхтеното пристанище в курортния град. Върху
скулптурното изображение е
изписан цитат на поета "Човек
е дете на своето време и ако
той е лош, за това са виновни
и неговите съвременници".

Áîéêî Áîðèñîâ îòíîâî àòàêóâà
ïðåçèäåíòà, ìúë÷è çà îñòàâêàòà
Премиерът Бойко
Борисов не потвърди
засега очакванията на
протестиращите, че ще си
подава оставката.
"И аз искам оставката
на Радев. На Христо
Иванов даже не му я
искам, а толкова години
ми беше министър. Всеки
иска оставката на някого.
Затова Конституцията е
казала - провеждат се
избори, на тях се явяват
политически партии и те
на базата на резултата си
правят или самостоятелно,
или коалиционно правителство. Ако не успеят, се
дава път на втората, ако и
тя не успее - на третата",
коментира премиерът в
отговор на журналистически въпрос за исканата
оставка на кабинета "Борисов 3" от протестиращи.
Борисов заяви, че няма
да допусне напрежение и
сблъсъци на протестите.
"Няма да позволя да
пострада нито един протестиращ, както и нито
един полицай.
Премиерът Бойко
Борисов беше в Сакар
заедно с вътрешния министър, за да видят на
място как се гасят пожарите, пламнали през

Ïðåìèåðúò îáåùàâà, ÷å íÿìà äà ñå
òúðñè ñáëúñúê ñ ïðîòåñòèðàùèòå

53 íîâè ñëó÷àÿ
íà COVID-19
çà äåíîíîùèå

Снимки
Пресфото БТА

уикенда.
Той инспектира на
място борбата с огнената
стихия в общините Свиленград и Тополовград. Инспекцията бе излъчвана на
живо в профила му във
Фейсбук.
"Всичко е добре", заяви
премиерът, след като

От стр.1
Част от нея е прекият избор на
председател. Няма нищо по-демократично и естествено от това да дадеш правото на всеки
член да избира. Но някои хора
извън и вътре в партията се съпротивяват.
Защото им се отнема възможността да се договарят и назначават председател, който да слуша чужда воля, а не вашата. Ще
се опитват да ви разколебават и
демотивират, за да няма необходимата активност от 50 % + 1.
Не се поддавайте. Ще ви убеждават да не гласувате, защото
Конгрес ще избира председател.
Не може, Уставът не го позволява. Гласувайте масово и свободно за когото искате. Бъдете активни, защото провалът на прекия избор ще ни вкара във вътрешнопартийна криза. Точно когато усилията ни дадоха резултат и хората очакват нашата алтернатива.
Днес съдбата на БСП и бъдещето на страната ни са във
ваши ръце. Вярвам във вашата
мъдрост и отговорност към партията. Знам, че в следващите години с честно управление можем да променим България.

директорът на "Пожарна
безопасност и защита на
населението" главен комисар Николай Николов го
запозна с предприетите
дейности и коментира, че в
София пожарът е представен различно.
"Като слушах, останах с
впечатлението, че е изгоря-

ла границата". "Прекрасно
се справят колегите",
коментира той пожарогасителните дейности.
Ситуацията е под
контрол", написа
премиерът във Фейсбук,
след като посети района
на пожарите до границата
с Турция.ç

13 396 са потвърдените случаи
на коронавирус в България. Това сочат данни на Националната информационна система. Новите случаи
за изминалото денонощие са 53.
5177 са активните случаи в
страната. През изминалото денонощие са направени 1275 теста,
с което те стават общо 304 811.
От медицинския персонал случаите на заразени са 749, сред
които има 261 лекари, 254 медицински сестри, 120 санитари и 13
фелдшери.
849 са случаите на хора с
COVID-19, които са настанени в
болнични заведения в страната, от
които 54 са в интензивни отделения. Излекувани са 7772 души, от
които 54 за последното денонощие.
Броят на починалите от инфекцията в България е 447, като през
последното денонощие са починали двама души.
Хората, поставени под карантина, досега са общо 281 383 души, от тях към момента активни
под карантина са 7913 души.ç

Ïîëîâèíàòà áúëãàðè èñêàò íåçàáàâíà îñòàâêà íà êàáèíåòà è íîâè èçáîðè
Половината от пълнолетните
български граждани искат незабавна оставка на правителството и подкрепят идеята за предсрочни парламентарни избори. Това каза в интервю за радио "Фокус" социологът от агенция "АФИС"
Стефан Георгиев. Анализът е въз
основа на данни от национално
представително проучване на социологическата агенция, осъществено чрез телефонно интервю на
1200 пълнолетни български граждани. Той отбеляза, че към нача-

лото на месец август се наблюдава устойчива тенденция в подкрепа искането на оставка на
сегашната власт. "Традиционно
и в предишни кабинети назад
във времето сме наблюдавали

т. нар. изхабяване на управляващите. В момента обаче виждаме,
че този кабинет, за разлика от
предишните правителства на Борисов, като че ли стартира с нисък праг на доверие и поредицата от кризи и скандали през последните не бих казал месеци, а
директно години, всъщност в момента резултират в следното: половината от българите искат незабавно оставка, едва по-малко
от 20 % от пълнолетните граждани на България предпочитат за-

пазване на сегашната конфигурация. А правя тази уговорка, защото въпросът, който агенция
"АФИС" задава в своите регулярни изследвания, се отличава от
въпроса на други агенции. Тоест
ние не питаме просто трябва ли
правителството да си отиде днес,
или трябва да остане, ние задаваме въпрос, който съдържа 4 отговора, които да отразяват всъщност конституционната постановка в една такава ситуация - властта остава, смяна на министри е

вторият вариант, смяна на кабинета и нов кабинет в рамките на
сегашното Народно събрание или
оставка и нови избори. В момента виждаме, че по-малко българи
искат смяна на министри, доста
малка част от населението предпочита ново правителство в рамките на сегашния парламент", коментира социологът. Стефан Георгиев допълни, че има обаче втвърдяване и увеличаване на броя на
хората, които просто искат оставка и нови предсрочни избори. ç
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Сърдечно благодаря на всички, които са ме номинирали за
лидер на БСП. Възприемам това
като огромно доверие в аванс,
което тепърва ще трябва да заслужа. Ето защо съвсем официално си правя отвод. Тъй като не
ми е безразлично кой ще е начело на БСП и понеже смятам,
че БСП трябва да продължи по
пътя, който е поела, на 12 септември аз убедено ще гласувам
за Корнелия Нинова. Тя е моят
кандидат за лидер. Мога до утре
да ви изброявам причините. Но

ще ви посоча само една. Днес,
когато цяла България е събудена
и стои вечер по площадите, за
да иска оставката на морално

деградиралото управление на
мутрите, трябва ясно да си кажем - първопроходецът в тази
битка беше Корнелия Нинова.
Когато голямото натискане
беше за това кой да се мушне
под мускула на Бойко Борисов,
тя беше човекът, който отказа изкушението с власт и не предаде
БСП в островната мъгла на това
статукво.
И ако днес социалистите имат
лице да бъдат по площадите, да
бъдат част от битката за различна България, това се дължи на

факта, че избраха да останат в
опозиция.
Корнелия Нинова започна и
своята борба за промяна на БСП.
Всички избори показват, че БСП
върви нагоре. Защото преди да
предложи промяна на България,
Корнелия Нинова предложи промяна на БСП. Това е пътят за спечелването на доверие. Искам да
видя тази промяна осъществена
докрай."
Това написа депутатът от ПГ
на "БСП за България" Александър
Симов.ç

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: Åäèíñòâåíàòà

îïöèÿ íà Áîðèñîâ å îñòàâêà è íîâè èçáîðè

Óïðàâëåíèåòî å â àãîíèÿ, íÿìà
ïëàí çà èçõîä îò êðèçàòà,
êàòåãîðè÷åí å ñîöèàëèñòúò
Най-нормалното, което
премиерът на една демократична държава трябваше
да направи, е да излезе и
да каже пред народа си
какво смята да прави. Тези
недомлъвки и загадъчни
събирания на хора в
София будят недоумение.
Единственото обяснение е,
че премиерът и цялото
правителство, пък и очевидно изкуствено и нестабилно сглобената коалиция, се намират в пълен
шок. Това е проблем за
България, тъй като ние се
оказваме страната в найголяма безизходица в тези
тежки месеци. Ние сме
страната, която няма
никаква програма и визия
какво ще прави до края на
годината, и чакаме във
всяка една минута правителството да си подаде
оставката."
Това заяви
представителят на ПГ на
"БСП за България" Румен
Гечев пред БНР.
Депутатът коментира,
че единствената опция на
Борисов е оставка и нови
избори, тъй като след
толкова месеци е твърде
късно този парламент да
формира ново правителство.
"Искането на българско-

то общество е съвсем
ясно - нови избори, нова
конфигурация в парламента и ново управление. В
една нормална демократична държава, каквато в
момента не сме, е нормално председателят на
парламента да обяви, че
има искане за извънредно
заседание, но вместо това
има мълчание. Г-жа Цвета
Караянчева мълчи, а тя е
длъжна да изпълни конституционните си задължения.
Ние в момента въобще не
сме парламентарна република",смята още проф.
Гечев. По думите му г-жа
Караянчева очаква "висшестоящото решение" на
премиера и не смее да
свика парламента.
"Сегашните управляващи
са в политически капан.
Ако те не осигурят кворум,
значи те бойкотират парламентаризма и нарушават
Конституцията. Нашето
проекторешение е много
ясно и то изисква спазване на демократичните
принципи. Ние искаме да
се спази законът за бюджета, в това число за
2020 година. Искаме извънредно заседание, за да
направим опит да върнем
държавата в рамките на
законите и Конституцията.

Към момента е неуспешно,
но да се надяваме, че
причината е чаканата
неизбежна оставка на
премиера, за да може г-жа
Караянчева да се освободи
от страха и да свика
заседанието", обясни
депутатът от левицата.
"Очевидно премиерът
бойкотира машинното
гласуване, тъй като там
няма да могат да се преправят протоколите и да се
сменят чувалите с бюлетини. Има машини в Европейския съюз и по-конкретно над 30 000 свободни в
Белгия. Така че има вариант машините да бъдат
осигурени. Второ, това
правителство пропусна
възможността България
сама да си произведе
машините. Имаше разработена машина от БАН, която
беше демонстрирана, и
която можеше да бъде
сертифицирана навреме и
използвана. Машини има в
Европейския съюз, те

могат да бъдат осигурени и
това не може да бъде
извинение", подчерта
професор Румен Гечев.
Социалистът обясни, че
в БСП няма вътрешни
противоречия, а предстоящите вътрешнопарламентарните избори ще се
проведат по европейски
стандарти.
"Резултатът на БСП при
едни предсрочни избори
би бил по-добър, отколкото
сегашния. Ще излезем с
нови идеи и ще можем да
убедим избирателите, че
нашата алтернатива е подобра от тази на останалите. По-добре да има правителство от няколко
партии, отколкото да има
един човек-правителство,
като в случая един премиер, който върти на пръста
си всякакви коалиции.
БСП ще търси нови партньори, затова за нас
мнението на българския
народ е много важно",
заключи депутатът.ç

Èâàí Ãàðåëîâ: ÃÅÐÁ ñå ñòðåìè êúì êîàëèöèÿ
ñ ÁÑÏ, íåïðåîäîëèìàòà ïðå÷êà å Íèíîâà
Стремежите на ГЕРБ в момента са към версия на една голяма
бъдеща коалиция с БСП, твърди
журналистът Иван Гарелов.
Той се позовава на услужливи социологически проучвания,
които показват спад на ГЕРБ и
достигането й дори до паритет в

процентите с БСП.
Дългогодишният журналист посочва, че именно "затова управляващите отделят толкова внимание и пропагандни и всякакви други усилия към избора на лидер в
БСП". Според Гарелов "голямата
коалиция" с БСП, искана от ГЕРБ

може да има, ако бъде премахната "непреодолимата пречка, наречена Корнелия Нинова".
"Една такава коалиция би гарантирала на ГЕРБ още един спокоен мандат. Борисов може да не
е премиер, но ще дърпа конците
на управлението. Тези сметки мо-

:

Àëåêñàíäúð Ñèìîâ: Íèíîâà å ìîÿò ëèäåð ïúðâîïðîõîäåöúò â áèòêàòà ñ ìóòðèòå
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Íà òîçè äåí

Събития
” 1791 г. - Адмирал Ушаков
побеждава турския флот край
нос Калиакра.
” 1877 г. - Водят се найожесточените и решаващи боеве
при Шипка в Руско-турската
война.
” 1903 г. - При пожар в
Парижкото метро умират 84
души.
” 1906 г. - Във Великобритания
французинът Йожен Лост
получава първия в света патент
за говорещ филм.
” 1952 г. - Хюсеин I става крал
на Йордания.
” 1959 г. - В Москва е открито
международното летище
"Шереметиево".
” 1972 г. - Виетнамската
война: последните сухопътни
части от армията на САЩ
напускат Южен Виетнам.
” 1984 г. - Варненският
делфинариум е открит за
посетители.
” 1999 г. - Последното за
20-ти век слънчево затъмнение,
наблюдавано в много страни по
света, включително и от
България.
Родени
” 1944 г. - Христо Калчев,
български писател
” 1953 г. - Людмил Янков,
български алпинист
” 1953 г. - Хълк Хоган,
американски кечист
” 1954 г. - Ивайло Мирчев,
български художник
Починали
” 480 пр.н.е. - Леонид I, цар
на Спарта
” 1919 г. - Андрю Карнеги,
американски бизнесмен и
филантроп
” 1949 г. - Маргарет Мичъл,
американска писателка
” 1963 г. - Никола Обрешков,
български математик

” 1986 г. - Любомир Кабакчиев, български актьор, дългогодишен председател на Съюза на
българските артисти
” 1996 г. - Ванга, българска
пророчица
” 2014 г. - Робин Уилямс,
американски актьор и комик

гат лесно да се срутят, ако на бял
свят се появят изследвания, според които БСП вече изпреварва
ГЕРБ, макар и с малко. Логиката
на движението на досегашните резултати води до такъв извод. Това
вече срива напълно упорито налаганите клишета, че "няма алтернатива", "БСП си отива", "Корнелия Нинова проваля партията",
коментира още пред вестник
"Труд" Иван Гарелов.ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

Èìàìå êîíöåïöèÿ
çà ïîçåìëåíèòå
îòíîøåíèÿ, çàÿâè
ïðåäñåäàòåëÿò íà
Îáëàñòíèÿ ñúâåò
íà çåìåäåëñêèòå
êîîïåðàöèè â
Ñèëèñòðà Êèðèë
Áîÿíîâ
Очаква се голяма
дискусия относно въвеждането на поземлен данък
у нас. "Моето лично
мнение е, че данък за
земята трябва да има,
който да обхване площите
от 1 декар до 1 млн. дка.
Той трябва да бъде диференциран по култури, по
райони, по категория на
земята", категоричен е в
мнението си Кирил Боянов, председател на
Областния съюз на земеделските кооперации в
Силистра. Своята лична
позиция той изразява
като експерт, като аграрен
икономист с дългогодишен
опит. Защо трябва да има
поземлен данък?
"Земята е жив организъм, а не се поддържа,
само се експлоатира.
Второ - земята е средство
за производство, има
амортизация, но при нас
се използва душмански и
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Åêñïåðò: Òðÿáâà äà èìà
ïîçåìëåí äàíúê ó íàñ!

Кирил Боянов

хаотично. Трето - земята е
стока, тя има стойност
било то разменна, потребителска и т. н.", казва
Кирил Боянов. Той е
изготвил писмена концепция за усъвършенстване
на поземлените отношения у нас и преструктуриране на българското
земеделие в условията на
ОСП. Документът с обоснованата му позиция е
изпратен до всички съюзи
на земеделските кооперации, до всички поземлени
комисии и общински
служби по земеделие, до
едрите земеделски произ-

водители у нас.
С въвеждането на
поземлен данък държавата може да регулира
пазара на земя и да спре
разграбването й, смята
още икономистът: "Свидетели сме на висок процент на безработни, които
през годините на безценица продадоха земята на
своите дядовци и баби с
цел оцеляване. Много
спекуланти закупиха земя
на символични цени и с
това узакониха криминалния произход на капитала
си с цел препродажбата
на по-високи цени, а не

същинско земеделие".
Поземлените отношения у нас не са грижа на
ОСП или на ЕС, те са
обект на националната ни
политика, допълва още
Кирил Боянов.
В страни с развита
пазарна икономика регулирането на тези отношения се извършва с прилагането на добро аграрно
законодателство, с което
се съгласуват интересите
на поземлените собственици и земеползватели в
тази държава. "Досегашните опити на държавата
ни да регулира тези
поземлени отношения са
неефективни поради
постоянно променящата
се нормативна уредба и
честото отлагане на
няколко разработки във
времето. Това поражда
недоверие на стопанските
субекти", обобщава Кирил
Боянов. Експертът е
отправил послание и към
браншовите организации
за конструктивен диалог и
обсъждане на поземлените отношения у нас.ç

Îò 11 àâãóñò æèâîòíîâúäè è ï÷åëàðè êàíäèäàòñòâàò ïî de minimis

Животновъдите и пчеларите
могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis
от 11 до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФ "Земеделие", съобщиха от пресслужбата на Фонда.
Предвиденият бюджет по помощта de minimis за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи,
овце майки и кози майки, е 25
660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано
подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за
Кампания 2020.
Ставките за подпомагане са:
” до 40 лв. до 50-ото животно, вкл. и до 20 лв. от 51-вото
животно за млечни крави под селекционен контрол;
” до 40 лв. до 50-ото животно, вкл. и до 20 лв. от 51-вото

животно за млечни крави;
” до 20 лв. за млечни крави
в планински райони;
” до 40 лв. до 50-ото животно, вкл. и до 30 лв. от 51-вото
животно за месодайни крави и/
или юници;
” до 110 лв. за месодайни
крави под селекционен контрол;
” до 80 лв. за биволи;
” до 15 лв. до 200-ното животно, вкл. и до 10 лв. от 201-вото
животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
” до 10 лв. за овце майки и/
или кози майки в планински райони;
” до 10 лв. за овце майки и/
или кози майки, които не са под
селекционен контрол, извън животните в планински райони.
Ресурсът по минималната помощ de minimis за пчеларите е в
размер на 5 милиона лева за 2020
г. Финансовата подкрепа ще покСнимка
Пресфото
БТА

Хотелите и плажовете в Златни пясъци са заети наполовина. Цените на
чадъри и шезлонги са доста под средните за Черноморието

През юни 2020 г. в страната
са работили 2030 обекта за настаняване с над 10 легла - хотели,
мотели, къмпинги, хижи и други,
съобщава Националният статисти-

чески институт. Броят на стаите в
тях е 79.2 хил., а на леглата - 171.4
хиляди. В сравнение с юни 2019
г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през пе-

рие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните
семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските
добиви. Подпомагането ще е до 7
лв. на пчелно семейство.
По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г.,
на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6468 земеделски стопани.
На официалната интернет

страница на ДФ "Земеделие" са
публикувани указанията за прилагане на държавните помощи,
както и образци на документите
за кандидатстване.
За започването на приемите
ДФ "Земеделие" ще информира
чрез кратко съобщение (SMS) допустимите за подпомагане земеделски стопани. Съобщението ще
бъде изпратено от телефонен номер 180-080.ç

È Äÿíêîâ êðèòèêóâà
âëàñòòà: Íÿìà ìåðêè
çà çàùèòà
íà ðàáîòíèòå ìåñòà
Трябва да сме готови за социално много тежка есен и много тежка зима, дори без протестите. Ако
няма силна социална политика сега, кризата ще е много, много потежка, отколкото видяхме пролетта, защото хората нямат резерви.
За това предупреди в интервю за
БНР бившият финансов министър
Симеон Дянков. По думите му не
се вижда, че Сачева е социален
министър.
Сега по думите му е моментът,
вместо да се дава на всички по
един и същ начин, да се мисли за
специфична регионална политика.
"Вместо на всички на калпак да се
дава, както беше 60/40, отсега
трябва да се мисли на кой с предимство, по региони и по сектори", категоричен е бившият финансов министър. "Това е такава голяма криза, че колкото по-рано можем да подпомогнем по-слабите социално и други сектори, толкова
по-добре."
Не може да гледаме само съвкупно. Необходима е регионална
политика, отбеляза Симеон Дянков.
Дянков съветва властта да работи в две насоки - големите обществени поръчки да станат малки
и да се фокусират върху малките
фирми и например вместо да се
строят магистрали, да се строят
тротоари в градовете, защото това
се прави с повече работна ръка. И
второ - да се дава там, където е
най-необходимо и то преди тази
необходимост да изникне, категоричен е той.
Голяма част от мерките обаче
напълно липсват - това са мерките
за защита на работните места, подчерта бившият министър. "Изненадан съм, че правителството не върви натам."
"Досега са използвани под 60
милиона лева за мярката 60/40, а
се говореше за над милиард. Това
е доста малко след 5 месеца криза", заяви Дянков.
Липсва социален анализ в кои
региони на страната и в кои сектори предстои голяма безработица,
подчерта още Симеон Дянков.
Дянков е на мнение, че имаме
достатъчно добре подготвени експерти в социалната сфера и ако
управляващите не знаят какво да
предприемат, то могат да използват чуждия опит. Румъния например днес е приела пакет с регионални мерки.
Като антикризисна мярка той
вижда вдигането на прага за ДДС.
В момента задължителният праг е
50 хиляди. За да се помогне на
малкия бизнес да върти оборот, може да се вдигне на 75 или на 100
хиляди, съветва бившият финансов
министър.ç

Òåæúê ñðèâ â òóðèçìà: 87,7%
ïî-ìàëêî íîùóâêè ñïðÿìî 2019 ãîäèíà
риода, намалява с 32.7 на сто, а
броят на леглата в тях - с 43.6 на
сто. Общият брой на нощувките
във всички места за настаняване,
регистрирани през юни 2020 г., е
495.1 хил., или с 87.7 на сто помалко в сравнение със същия месец на предходната година, като
най-голям спад на нощувките (с
91.7 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. През юни 2020 г. в хотелите с
4 и 5 звезди са реализирани 59.3
на сто от общия брой нощувки на
чужди граждани и 31.3 на сто - на
българи. В местата за настанява-

не с 3 звезди са осъществени 21.3
на сто от нощувките на чужди граждани и 29.8 процента - на българи, докато в останалите места за
настаняване (с 1 и 2 звезди) те са
съответно 19.4 и 38.9 на сто. Броят
на пренощувалите лица в местата
за настаняване през юни 2020 г.
намалява с 80.6 на сто в сравнение със същия месец на 2019 г. и
достига 199.5 хиляди. Регистриран
е срив както при чуждите граждани - с 94.5 на сто, така и при
българските - с 59.5 на сто. Българските граждани, нощували в
местата за настаняване през юни

2020 г., са 165.2 хил. и са реализирали средно по 2.3 нощувки. Чуждите граждани са 34.3 хил.
и са реализирали средно по 3.3
нощувки, като 70.1 на сто от тях
са нощували в хотели с 4 и 5
звезди.ç
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Ðîäíà êîçåôåðìà ìàéñòîðè̀...
êàøêàâàë çà ñêàðà
Ñòîïàíñòâîòî íè å ìîäåðíèçèðàíî ñ äîèëíà èíñòàëàöèÿ, õëàäèëíà
âàíà çà ìëÿêî è õðàíèòåëíà ïúòåêà, ñïîäåëÿ Êîñòà Ìèõàëåâ
Причудливи скални форми,
тайнствени пещери, бистри
карстови извори, ехо от стадо
бели кози и вкусно балканско
сирене. Ако всичко това е в
едно, значи сте в село Жеравна, а козите са от фермата на
семейство Михалеви. Коста и
Димитринка Михалеви отглеждат 200 кози под селекция от
породата "Бяла българска
млечна" и произвеждат сирене
и кашкавал в собствена
минимандра с отличителната
марка "Жеравна". Освен
традиционните рецепти стопаните правят и едно специално
изделие - кашкавал за скара.
"Традиционният ни кашкавал се
меси и втасва дълго. Този за
скара се пресича с лимонена
киселина и сол, не се меси.
Може да се яде веднага, за
бърза консумация е, а на скара
е чудесен, не се разтича и е
много ароматен. Има голям
интерес към него от клиентите",
споделя Димитринка Михалева.
А клиенти на козефермата в
Жеравна винаги има. По думите
на животновъдите дори по
време на изолацията заради
пандемията от COVID-19 имало
засилен интерес за онлайн
поръчки от фермата. "Имаме
много онлайн продажби, както
и крайни потребители. Който е
дошъл и си е взел от нашето
сирене, става редовен клиент.
Много от туристите също си
пазаруват на място. Два
магазина в Бургас редовно
зареждат от нас, а последно
имахме голяма пратка за
софийски магазин", казва Коста
Михалев.
Семейството притежава и
собствен хранителен магазин,
където пласира продуктите си.
Заради увеличаващия се
интерес фермерите планират да
увеличат животните си и да
продължат с оптимизирането на
труда и модернизациите.
"Захванахме се с животновъдството като хоби, но хората
започнаха да харесват сиренето, приятели постоянно ни
питаха дали има още. Постепенно увеличавахме козите и
така си стана бизнес. Преди
това се занимавах и с други
неща, предимно строителство,
но се отказах от всичко и се
отдадох на фермата. При
животните намерих спокойствие и удовлетворение. Искаме
да увеличим животните на поне
500 - 600. Фермата ни има
условия за тази бройка. Всичко
е модернизирано - доилна
инсталация, хладилна вана за
мляко. Сега правим още
обновления. Надяваме се, че
до есента ще е готова вече и
хранителната пътека, животните
ще се хранят с миксер. Така ще
се улесним. Всичките тези
новости са си с наши средства.
Вместо да ходим на почивка,
заделяме парите за животните",
разказва още Коста Михалев.

Коста е известен педант и
държи всичко да се прави
както трябва, а съпругата му
внася художествено оформление на обстановката. Фермата
е пълна с розови храсти, много
цветя, овощна градина, лозе.
"Мъжът ми е перфекционист,
грижи се за животните като за
деца, говори им. Много държи
на високите стандарти. Нашето
сирене в саламура е абсолютно чист продукт. Ние самите
почти изцяло се храним с
произведеното във фермата сирене, кашкавал, плодове,
зеленчуци. Фермата ни е като
земен рай, в нея има всичко и
то направено с много любов",
хвали стопанина си Димитринка Михалева.
Коста и Димитринка са
приели животновъдството от
своите предци и за тях това е
традиция, която искат да
предадат и на сина си. По
думите им това е стабилен
сектор, а удовлетворението от
произведеното си струва
многото труд. Не мечтаят за
почивка, а за още животни,
плануват да започнат и производство на пастьоризирано
мляко. "Ще кажа на започващите сега да се занимават с
козевъдство да не се отказват,
това е много хубав бизнес.
Всички, като чуят за животни,
се плашат. Не, няма нищо
страшно, дори е много по-

добре да работиш с животни
отколкото с хора", категоричен
е Коста Михалев.

Димитринка
Михалева:
Точната рецепта за
хубавия кашкавал е
тайна, но меракът е
основна съставка
Димитринка Михалева от
село Жеравна е на 58 години,
но гласът й звучи с младежки
ентусиазъм, когато говори за
семейната ферма. Ежедневието
й динамично минава между
козефермата, собствения
магазин, семейството и направата на чуден кашкавал.
Тайната за енергията й е в
това, че обича нещата, които
прави, храни се с истински
продукти и изпитва наслада,
когато ги произвежда за
хората. Пред Агри.БГ животновъдът разказва за поколенческата приемственост, работата с

животни и как се правят
хубави продукти от тях.
- Вие сте наследствен
животновъд. Разкажете ни
как решихте да отглеждате
кози и беше ли предопределен пътят ви?
- Цял живот сме имали
животни. Аз и съпругът ми сме
пораснали заедно. Нашите
родители бяха овчари и
работеха на една кошара.
Свикнали сме с животните,
имахме овце, крави, после
решихме да си направим наша
ферма с кози, просто харесваме тези животни. Имаме 200
кози от породата "Българска
бяла млечна". Не съм искала да
правя друго. Животът на село е
съвсем различен от този в
града, ежедневието е изпълнено с много труд. Това те прави
някак устойчив човек - да се
научиш да си изкарваш прехраната, да цениш природата,
животните.
При нас животновъдството
е наследствено. Синът ни сега
е в чужбина, но много милее
за родното и вярвам, че когато
се върне, ще е третото поколение животновъд в семейството.
Той е много трудолюбив и
старателен като баща си.
Постоянно беше на трактора и
се грижеше за храната на
животните.
- Как успявате да съвместявате работата във фермата,
семейния магазин и дома?
Остава ли ви време за
почивка?
- По-тежката работа във
фермата я върши съпругът ми.
Аз специално правя кашкавала
и го продавам в семейния
магазин. Работя и във фермата,
разбира се, поддържам я,
имаме много цветя, овощни
градини, лозя, мандричка,
много е красиво. Смея да кажа,
че е една от най-хубавите
ферми. Създали сме уют - дом
за животните и за нас, когато
сме там.
- Как се прави хубав
кашкавал и какво още произвеждате?
- Точната рецепта е тайна,
но меракът е важна съставка.
(Смее се.) Хубавият кашкавал
е месеният кашкавал, който
се оставя да узрее добре.
Правим и специален кашкавал
за скара, който не се меси, а
се пресича с лимонена
киселина, сол и може да се

ПОКАНА
Управителният съвет на ЗКПУ "Земя", с. Петково, обл. Софийска, съобщава
на член-кооператорите си, че свиква годишно-отчетно събрание, което ще се
проведе на 29.08.2020 г. (събота) от 8:30 ч. в салона на кметство с. Петково
при следния
Дневен ред
1. Отчетен доклад за дейността на коооперацията за стопанската 2018/2019 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
3. Отчетен доклад на Контролния съвет на кооперацията.
При липса на кворум събранието ще се проведе едни час по-късно на същата
дата и същото място.
с. Петково
от Управителния съвет

консумира веднага.
Произвеждаме и продаваме
също сирене в саламура.
Там мъжът ми е майсторът.
Обикновено го правим през
ден, зависи какъв период е,
дали има малки, какво е
млякото и т. н.
- Къде другаде пласирате
продукцията си?
- Тук идват много туристи.
Който си купи веднъж, после
си поръчва с кофички. По
време на пандемията не сме
спирали да работим. Макар че
нямаше туристи в селото, аз
всеки ден изпращах по куриер
продукция. Интересът към нас
даже се увеличи. Радвам се,
когато виждам, че хората са
доволни от продуктите. Това е
важно признание, знаем, че
произвеждаме нещо добро,
качествено и полезно за
хората.
- Това ли ви носи найголямо удоволствие - доволните клиенти? А кое в работата ви е най-тежко?
- Да, определено, като
виждаш, че правиш нещо
хубаво и полезно за хората,
това е голямо удоволствие,
значи има смисъл да продължаваш. Удоволствие ми е и
работата с животните. Тя не е
лека, но не мога да кажа, че
ни тежи, защото ние обичаме
да правим това. Имали сме
много притеснения по създаването и развитието на бизнеса,
но всичко сме го правили с
ентусиазъм. Може би найтрудно е намирането на
съвестни работници, които да
се грижат за животните, така
както ние. Това ни беше сякаш
най-сложно, въпреки че сега си
имаме постоянни служители. С
животните се работи по-добре,
отколкото с хората. Те ти се
отблагодаряват за труда, козите
са много мили същества и
усещат стопаните си.
- За какво мечтаете?
Почивка може би?
- Не, не мечтая за почивка,
море, курорти и т. н. Тук в тази
приказка на Подбалкана ни е
най-добре.
Мечтаем да увеличим
бройката и да имаме по-голямо
производство, защото фермата
ни е голяма и има много добри
условия за още животни.
Неда КИРИЛОВА,
Агри.бг
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130 кооперативни следи в българската история
Уважаеми читатели, днес в рубриката
"130 кооперативни следи в българската
история" ще Ви запознаем с измененията
в кооперативния закон от 1991 г. и 1999 г.

48.

Закон за кооперациите,
1991 г.

В края на 1989 г. настъпват сериозни социални, икономически и политически изменения в България. При тези нови
социално-икономически отношения, конституционни условия и
политически предпоставки кооперативната правна уредба претърпява нови промени. Затова
ЦКС с активното сътрудничество Международния кооперативен алианс (МКА) и Международната организация на труда
(МОТ) разработва и внася в Министерски съвет проект за нов
Закон за кооперациите, който се приема от Великото народно
събрание на 19 юли 1991 г. Това e първият икономически закон,
приет след новата конституция.
В духа на кооперативната идентичност, Законът се стреми да
съблюдава опита и традициите в българското кооперативно законодателство, общоприетите международни кооперативни ценности
и принципи. Той съдържа редица правни възможности, с които се
създават нормативни условия за равнопоставяне на кооперациите
с другите пазарни субекти, за навлизане на кооперативната дейност във всички отрасли и сфери на националното стопанство.
Още с първия си текст законът определя същността на кооперацията като доброволно сдружение на гражданите за защита,
развитие и задоволяване на техните частни икономически и
социални интереси. Тъкмо тази характеристика на кооперацията
и нейното утвърждаване като основна кооперативна организация
са главните изходни положения, върху които се гради основният
текст на закона. Това е много съществено, защото на неговата
основа, законът определя идентичността на кооперацията и кооперативните съюзи и ги легитимира като правни субекти с
присъщите им качества на кооперативни организации - кооперацията е обединение на хора, а не на капитали; капиталът в
кооперацията е само средство за постигане на целите, а не цел;
кооперацията е сдружение с ограничена отговорност и всеки
неин член има право на един глас. Освен това законът регламентира, че кооперациите доброволно могат да създават свои
кооперативни съюзи и междукооперативни предприятия, както и
да определят дейността им и да ги управляват чрез свои представители в общите събрания.
В Закона за кооперациите от 1991 г. се уреждат и нови
отношения между държавата и кооперацията. Премахва се всякаква възможност за административна или друга намеса в работата на кооперациите, тъй като те се разглеждат като автономни,
независими и самостоятелни организации по отношение на държавата и нейните органи. Урежда се възможността държавата да
подпомага и насърчава кооперациите.
Така Законът за кооперациите изпълнява своята основна цел
- да бъде правен стимул за развитие на кооперативното движение
в България. Освен това, неговите норми са съобразени в голяма
степен с действащото законодателство в развитите европейски
страни - Франция, Италия, Швеция, Испания и особено с това на
Германия, което е изключително благоприятно от гледна точка на
едно бъдещо унифициране на българското законодателство с европейското. Не случайно и напълно основателно, на заседанието
на Международния кооперативен алианс, проведено от 14 до 19
октомври 1991 г. в Берлин, българският Закон за кооперациите е
посочен за пример на съвременен кооперативен закон, който
дава добър правен израз на кооперативните ценности и принципи,
възпроизвеждайки основни и важни правни положения на първия
български кооперативен закон от 1907 г.

за кооперациите,
49. Закон
1999 г.
През 1999 г. се приема нов
Закон за кооперациите, който отменя този от 1991 г. Проектът
започва да се разработва през
1998 г. от комисия, определена
със заповед на Министъра на
земеделието На провежданите работни срещи участниците излизат със становище, в което акцентът е, че не се налага изготвянето на нов закон, тъй като
действащият в момента нормативен акт обслужва добре кооперативното движение в България. Нужни са само някои поправки на текстове и допълнителни положения, които не са
намерили адекватно кооперативно съдържание при обсъждането и приемането на закона от
1991 г. Становището на ЦКС е
прието но заповедта на министъра е категорична и изготвянето на нов Закон за кооперациите остава включено в плана на
Министерски съвет.
Така започват обсъжданията и предложенията за разработване на проект на нов Закон за кооперациите. Може да
се каже, че работата в комисията не е конструктивна, а силното политическо разделение тогава пречи за изработването на

истински кооперативен закон.
Създадената ситуация налага
многократно представителите на
ЦКС да правят възражения в защита на работни текстове от действащия закон, както и за неприемане на некооперативни текстове, предлагани от другите
участници в работната група. Те
се противопоставят на всяко
предложение, което излиза извън рамките на кооперативната
материя или цели да пренесе в
закона некооперативни правни
решения. Може да се каже, че
работата по изготвянето на законопроекта е доста трудна, но
в крайна сметка в Министерски
съвет се внася проект на Закона за кооперациите, който отразява в голяма степен становището и предложенията на Централния кооперативен съюз.
Законопроектът е обсъден в
Министерски съвет без участието на представители на ЦКС и
търпи сериозни промени. Впоследствие такива са направени и
в Правната комисия на Народното събрание, което приема новия Закон за кооперациите през
декември 1999 г.
Направените компромиси и
поправки изпълват приетия за-

конопроект с множество текстове и правни конструкции, които са характерни за Търговския закон. Това налага впоследствие няколко поредни съществени изменения и допълнения, които имат за цел да
възстановят кооперативната
рамка на закона и да го превърнат в кооперативен закон
от европейски тип.
Промените в Закона за кооперациите от 1999 г. започват още на следващата година
и в продължение на 9 години
(от 2000 г. до 2008 г. включително) е изменян и допълван
общо 11 пъти. Променят се изключително много текстове, докато се достигне до нормално
и адекватно кооперативно нормиране.

Дирекция "КООП медии и реклама"
В статията са използвани материали от "История на кооперативното движение в България" том IV

Изх. № 150
Дата: 06.08.2020 г.

ДО
г-жа/г-н/........................
/пълномощник на ПК/
гр./с/..............................

П О КАНА
На основание чл. 16, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от
Закона за кооперациите и чл. 22, ал. 1 и
чл. 24, ал. 1, т. 2 от Устава на РКС-Пловдив
и в изпълнение на Решение № 24, взето с
Протокол № 7 от 06.08.2020 г., УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на РКС-Пловдив
С В И К ВА
81-вото РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
РКС-Пловдив на 27.08.2020 г., /четвъртък/
от 10.00 ч., в Заседателната зала на Съюза
- ул."Брезовско шосе" № 142, гр. Пловдив,
със следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на РКС-Пловдив през 2019 г.
Докл.: Председател на УС на РКС-Пловдив
2. Отчет за работата на Контролния съвет на РКС-Пловдив през 2019 г. Заключение
на КС на РКС-Пловдив по отчета на УС на
РКС-Пловдив и Годишния финансов отчет
на РКС-Пловдив за 2019 г.
Докл.: Председател на КС на РКС-Пловдив
3. Приемане на Годишните финансови отчети на РКС-Пловдив и дружествата му за
2019 г. Предложение за приемане и разпределение на финансовите резултати за 2019 г.
Определяне средствата за дейността на Контролния съвет на РКС-Пловдив за 2020 година.
Докл.: Гл. счетоводител на РКС-Пловдив
4. Приемане доклада на одитора на РКСПловдив по Годишния финансов отчет на
РКС-Пловдив за 2019 г.
Докл.: Гл. счетоводител на РКС-Пловдив
5. Утвърждаване на приетите решения от
УС на РКС-Пловдив за периода от 04.04.2019
г., до 27.08.2020 г. Освобождаване от отговорност на Председателя на Съюза и членовете на Управителния и Контролен съвет на
РКС-Пловдив.
Докл.: Председател на УС на РКС-Пловдив
6. Определяне на регистриран одитор на
РКС-Пловдив за 2020 г.
Докл.: Гл. счетоводител на РКС-Пловдив
7. Придобиване на недвижими имоти,
включително и чрез участие в публична
продан. Разпореждане с недвижими имоти,
собственост на РКС-Пловдив. Даване пълномощия на УС за сключване на сделки и
определяне параметрите по тях, включи-

телно и определяне на недвижимите имоти, предмет на сделките.
Докл.: Председател на УС на РКС-Пловдив
8. Даване на пълномощие на УС за сключване на договори за сделки и кредити с банки, с финансови организации и др. лица,
включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти, както и за прехвърляне на
вещни права върху кооперативни имоти, за
образуване на дружества по Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и
Закона за кооперациите, и участие в процедури за определяне изпълнител на обществени поръчки; даване пълномощия на УС за
участие в процедури за отдаване на обекти
под франчайз, в т. ч., и сключване на такива
договори, както и всички други действия и
дейности, свързани с отдаване на обектите
под франчайз, както и в случай на необходимост за образуване на Дружества по ТЗ,
свързани пряко или косвено с горната дейност; Упълномощава Управителния съвет да
определя необходимите параметри и правноиндивидуализиращи белези - наименование, седалище, адрес на управление, капитал, предмет на дейност, лица, участващи в
управляващите органи; правно-организационна форма и т. н.; даване на съгласие съюзът и/или дружествата, чиито ЕСК и/или
съдружник е РКС - Пловдив да се ангажират
като кредитополучатели, ипотекарни и/или
солидарни длъжници, и/или поръчители по
договори за кредит с банки, финансови институции или други лица. Даване на съгласие
Съюзът или дружествата, чийто ЕСК и/или
съдружник е РКС-Пловдив да участват в национални програми или по проекти, финансирани от Европейския съюз или еврофондовете му. Участие в съвместни инвестиционни проекти с ЦКС и кооперациите.
Докл.: Гл. счетоводител на РКС-Пловдив
Регистрацията на пълномощниците ще се
извършва в деня на събранието - 27.08.2020 г.,
от 09.00 ч., в залата на Съюза, находяща се на
ул. "Брезовско шосе" № 142, гр. Пловдив.
Материалите по дневния ред, подлежащи на обсъждане от Общото събрание на
РКС-ПЛОВДИВ, са на разположение на пълномощниците в административната сграда
на РКС-Пловдив в гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 142, всеки работен ден от
08.00 ч.-16.00 ч.
* Събранието ще се проведе при спазване на всички мерки в условия на извънредна епидемиологична обстановка в страната.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РКС-ПЛОВДИВ
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Æèâêî Ãåîðãèåâ: Ïðåâúðíàõìå ñå
â ìàôèÿ ñ äúðæàâà, Áîéêî Áîðèñîâ å
êðúñòíèêúò é
"Управляващите може би
вече се досещат, че са пътници, но продължават да се
утешават с илюзията, че
имат избор между два, три,
четири варианта на поведение. Те отдавна не са в
такава ситуация." Това заяви социологът Живко Георгиев пред "Дарик радио", цитиран от "Офнюз".
Според него вариантът е
един - оставка и хората им
го подсказват.
Коалицията навярно е
била много изненадана от
обрата, който им се случи:
"Помним преди 3-4 месеца,
когато рапортувахме излизане от карантинния период, Бойко Борисов беше
спасителят на нацията, услужливата социология му
даваше растящ рейтинг и
спад на рейтинга на всички останали: пълна хегемония на политическата сцена. Някак си много бързо
се срути в тази кула".
На въпрос какво я е срутило Георгиев посочи, първо, но не по важност, лошото управление на епидемиологичната криза. "Ние
скочихме в басейна още когато нямаше вода, поседяхме си там, нанесохме щети
на икономиката, след това
с ударно темпо и под лобистки натиск разпуснахме
ситуацията и се случи това, което се случи".
Второ, "неадекватни първоначални мерки в социално-икономическата сфера,
които навярно стигнаха до
клиентелата на ГЕРБ и до
някои бизнеси, но широката публика не усети нищо.
Беше ясно, че септември,
октомври ще имаме изостряне на социално-икономическата ситуация вече не
само по вина на правителството".
"Към всичко това се
прибавиха и цяла серия гафове и изтекли към широката публика снимков материал, записи, които показаха, че премиерът трябва да се подслушва, а не
да се слуша. Там той е автентичен. В тези записи, а
не пред телевизионните камери с публика, с аранжиран от пиар консултантите
си стил на поведение", коментира социологът.
Всичко това Георгиев определи като "отровна комбинация". "В обществото се
трупаше потенциал за протест срещу некадърността,
арогантността, която управляващите демонстрират вече години наред, нищо, че
се сменя някаква конфигурация".
Той добави към изброеното "арогантното поведение на главния прокурор" и
заключи, че "това бяха за-

палителните материали, но
фактът, че така лесно пламна всичко, означава, че си
беше пожароопасна ситуацията и без някои от тези
елементи".
Според него поведението на управляващите показва, че там няма планове, а
само опити за изграждане

на някаква стратегия на поведение.
"Виждате самия премиер - днес: "Оставка", утре:
"Може би оставка", полуоставка, накрая на някой друг
му искаме оставката. Там
няма стратегическо мислене, няма и тактическо даже. Навярно храниха надежда, че протестите ще се
разпаднат от само себе си,
тъй като наистина те са рядко нееднородни от гледна
точка на политически течения - там са леви, десни,
центристи, зелени, пембени, цялата палитра, но това не се случи", смята Георгиев.
"Полезен ход за управляващите, ако там някой
има способност за осмисляне на ситуацията, е наистина да си подадат оставката - заяви Георгиев. Биха могли при определени условия да се влачат по
корем до редовните избори, но това няма откъде да
им донесе полза. Ако си
мислят, че имат някакви
спасителни идеи, ако се надяват да си купят благоволението на част от гражданите и бъдещи избиратели, тоест да разчитат на
платена любов - тя друга
не остана, това не върши
работа. Една нормална политика може да продължава при минимум доверие и
съхранен капацитет на институциите, а няма институция, която да работи като хората".
Той определи действията им като показващи липса на здрав разум и допълни, че коалиционните партньори - НФСБ и ВМРО "силно се плашат от избори, каквито и да са те", за-

Â ìîìåíòà
óïðàâëÿâàùèòå
æèâåÿò â ñòðàõ,
â ïàíèêà è ñå
÷óâñòâàò ïîä
îáñàäà, ñìÿòà
ñîöèîëîãúò

щото "те са едни от големите губещи от всичко, което се случва. Аз не ги виждам в следващ парламент".
За управлението на
ГЕРБ социологът заяви:
"Свърши този продължил
доста време сериал. Изчерпа ресурса си да генерира
минимум доверие, минимум
респект. Всички картинки,
които гледахме на шкафчета, на тези натурални записи, които слушахме, убиха
всякаква възможност за чуваемост, каквото и да говорят. Може денонощно да излизат по официалните си
медийни канали, няма чуваемост. Никой не желае да
ги чуе, освен ако не иска
да се позабавлява".
В момента управляващите живеят в страх, в паника
и се чувстват под обсада.
Според него едва ли ще
се стигне до кървав сценарий на протестите, защото
"всеки опит за противодействие, съпротива от страна
на управляващите допълнително мотивира протестиращите".
Той вижда управляващите "в улея на бобслея", където "движението е едно,
друг е въпросът дали предварително ще спрат или ще
се ударят в стената накрая".
Социологът отбеляза, че
се наблюдават елементи на
разкол между ДПС и управляващите, на такъв и в задкулисието.
"Може би голямата причина е усещането за предстояща промяна, а те имат
сетива за подобни рискове. Защото задкулисието,
особено неговият икономическият сегмент - олигархични, финансови, бизнес
кръгове в български усло-

вия - е силно зависим от
взаимоотношенията с държавата майка като източник на политически чадъри,
на обществени поръчки, на
достъп до еврофинансиране. И там тече разколът, което е добра предпоставка
за сериозна трансформация. Той е една от крачките
към бъдещия демонтаж на
този политическия модел".
Попитан за появилия се
иззад храстите Ахмед Доган, Живко Георгиев сподели различна от общоприетата гледна точка:
"Не ме удовлетворява
една тенденция, има я дори в лагера на част от протестиращите, не всички, отново да се извади на бял
свят фамозната роля на
ДПС, на Ахмед Доган, на
Пеевски в целия този модел. Те имат роля, безспорно имаха и в последните години управление на страната, но голямото бедствие
си беше ГЕРБ и то беше такова още в началото. Друг
е въпросът, че беше нужно
да покаже всички свои възможности, да се разгърне
в пълен мащаб и да се превърне в едва ли не антропологическа катастрофа за
нацията и в резил. Не в
ДПС е първичният заразител на политическото пространство. Политическият ни
модел в момента е възможен като такъв и трябва да
бъде реформиран благодарение на срастване на задкулисие, партии, институции
в една отровна смесица, което ни превърна в мафия с
държава. Такива примери
няма. Дори Колумбия по
времето на Ескобар не беше. Може би Черна гора,
Косово донякъде, но и там
не е такова срастването
между мафия и политическа система и модел. На това е олицетворение ГЕРБ и
Бойко Борисов е ключовата фигура, кръстникът на тази мафия".
Според него премиерът
"в началото беше може би
интересен за някои, беше
добър повод за шегичка, за
присмех, демонстрираше
добри комуникативни способности поне за определена целева група, но това
беше така, докато в публичния ефир доминираха неговите контролирани публични изяви, минали през
аранжимент, през обмисляне. Истинското му спонтанно лице почна да извира
още преди години с "Ало,
Ваньо", а в последно време... До изборите ще излязат и други. Фонотеките и
видеотеките вероятно са
препълнени с материал".
"ГЕРБ ще го има още
един-два цикъла на избори,
само че те ще бъдат доста
ускорени, може да се случат и за една година. Ще
го има, но ще го има, докато все още я има привид-

ността, че е партия на
властта. ГЕРБ няма никаква друга спойка, нито каузи, нито идеи, нито ценности освен факта, че е властта - основен работодател,
основен разпределител на
ресурси. Този тип партии се
изчерпват тотално, когато
бъдат отделени от властта".
И все пак Георгиев не изключи възможността ГЕРБ
да се трансформира и превърне в "що-годе нормална
партия. Но това няма как
да стане с Бойко Борисов
като олицетворение, стожер, като персонификация
на тази политическа кауза".

Çà ïðîòåñòèòå
"Наблюдаваме появата
на свободни хора в страната. Едно е свободата на
свободни хора, друга е свободата на робите. На тези
протести за пръв път виждаме свободни хора, мислещи със собствените си
глави, за които нямат авторитети, които имат опорната точка в себе си, които
не са зависими от държавата и от властимащи и раздаващи ресурси. Тези свободни хора може би ще стават повече, навярно след
няколко политически трансформации ще се освободят и зависимостите, и зависимите и тогава ще наблюдаваме и тяхната свобода, и тогава навярно ще се
появи и реално гражданско общество, което да си
върне контрола не само
върху държавата, но и върху партиите, защото и сега
партиите имат някакъв електорат, но те нямат контрол
върху елитите си.
Този оздравителен процес ще се случи в партии,
които искат да оцелеят, другите просто няма да ги има.
90% от партиите са партии, които са частен проект. Дали на Валери Симеонов, дали на Бойко Борисов. Само БСП не е по този начин, но това не значи, че при тях няма също
много токсични увреждания, защото тя не се развива в друг политически
модел, а се адаптира към
реалностите. За да оцелее,
ще трябва да се почисти.
Гражданите ще си върнат
всичко това."
"Най-сериозната пречка
пред това е, че през тези
години политическото се
стигматизира много жестоко. Политическата кариера
стана ужасно непривлекателна за всички онези хора, които би било добре да
са политици, имат качествата, имат интелектуални,
морални и всякакви други
качества да бъдат политически лидери. Това ще е
най-трудното - да върнем тези качествени хора към политиката, в това да видят
лична кауза.
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Ïåêèí: Ñàíêöèèòå íà ÑÀÙ ñà
íàïðàçíè è îáðå÷åíè íà ïðîâàë
Çàêîíúò çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò íà Õîíêîíã å îñíîâàòà çà ñèãóðíîñòòà
íà ðàéîíà è ãàðàíòèðà íåãîâàòà äúëãîñðî÷íà ñòàáèëíîñò
На 7 август САЩ обявиха санкции срещу много лидери и служители на
агенции на китайското
правителство в Хонконг,
което е открита намеса в
делата на Хонконг и вътрешните работи на Китай
под предлог на "свободата и демокрацията" и явно потъпкване на международното право и основните норми в международните отношения. Законът
за националната сигурност на Хонконг се приветства широко от хонконгския народ, а опитите на
САЩ за нарушаване на
политиката "една държава,
две системи" и възпрепятстване на китайското развитие са очевидно злонамерени.
След влизането в сила
на Закона за националната сигурност на Хонконг някои американски политици
заплашиха да санкционират китайски официални
служители. Неотдавна САЩ
наложиха санкции на управителя на специалния административен район Хонконг Кари Лам, която коментира, че "няма активи
в САЩ и не възнамерява
да посещава страната".
Законът за националната сигурност на Хонконг е
основата за сигурността на
района и гарантира неговата дългосрочна стабилност. Милиони граждани на
Хонконг са се подписали
доброволно в подкрепа на
закона, което показва неговата дълбока социална
основа. Това е и общопризнато от международната
общност.
Припомняме, че на
44-тото заседание на Съвета на ООН по правата на
човека над 70 държави изразиха своята подкрепа за
Закона за националната
сигурност на Хонконг и
призоваха съответните
страни да спрат да използват въпросите за Хонконг,
за да се намесват във вътрешните работи на Китай.
Това отразява общия глас
и справедливата позиция
на международната общност.
От публикуването на така наречения Закон за автономията в Хонгконг до
санкциите срещу ръководителите на Хонконг, действията на САЩ нямат нищо
общо с "демокрацията" и
"свободата", а са именно
нарушаване и потъпкване
на "демокрацията" и "свободата" на хонконгските
граждани. Тези санкции са
напразни и обречени на
провал.

Вашингтон няма
моралното право
да говори за чисто
киберпространство
На 5 август държавният секретар на САЩ Майк
Помпео обяви план за
"чисто киберпространство", позовавайки се отново на националната сигурност. Планът цели премахване на влиянието на китайски компании върху
американското киберпространство във всички негови аспекти. Ден по-късно,
на 6 август, президентът

ция ТАСС изпитваше проблеми в продължение на няколко дни.
За да поддържат монопола на САЩ в областта на
високите технологии, Помпео и неговите съмишленици показват пълно незачитане на принципите за свободна търговия и конкуренция, а с действията си застрашават глобалната индустриална верига и създават
пречки пред технологичния
прогрес и икономическото
развитие.
В условията на глобализация опитите на Майк
Помпео да възпрепятства

зидента по търговските въпроси Питър Наваро, който
в интервю за телевизия
CNN за пореден път използва определението "китайския вирус" и дори водещият го прекъсна със забележка да спре да го употребява.
Последните резултати от
изследванията на COVID-19
показват категорично, че
той не произхожда от уханска лаборатория, както и че
първата му поява не е в Китай. Така например той бе
открит в отпадъчни води в
Испания месеци преди да
избухне епидемията в Ухан.

китайско развитие в областта на информационните технологии са обречени
на провал. Освен това Пекин вече е водещ в 5G технологиите, а три от 10-те
най-големи телекомуникационни компании в света
са китайски.
Много хора в САЩ и по
целия свят критикуват и
изразяват недоверие в поведението на групата американски политици начело
с Помпео. Както посочва
професор Джеймс Рай от
Калифорнийския университет, предложеният от Помпео план за "чисто киберпространство" е в разрез
с международните принципи и практики, върху които е основана СТО, и той
в крайна сметка ще отслаби конкурентоспособността на самите Съединени щати.

В последно време в някои американски щати има
нова вълна на епидемията.
БВП на страната през второто тримесечие спадна с
32,9% и на фона на своите
неуспехи да се справи със
ситуацията Вашингтон се
опитва да измести вниманието на обществото към
Пекин.
Според професора от
Харвардския университет
Езра Файвел Фогел заклеймяването на Китай като
"враг" обаче не е в интерес
на САЩ. Бившият търговски представител на страната Робърт Зелик също посочи, че инициаторите на
новата Студена война на
практика се отказват от
ползите, които Вашингтон
реализира в сътрудничеството си с Китай.
Този подход - на говорене на неистини и антагонизиране - ще има опасни
последици. Според Китай
единственият път за разбирателство е в САЩ да се
откажат от конфронтацията и да се върнат към диалога и сътрудничеството.

Майк Помпео ястребът, подбуждащ
нова студена война

Доналд Тръмп подписа изпълнителни заповеди за
блокиране на достъпа в
страната на китайските
п р и л о ж е н и я We C h a t и
TikTok. Помпео и неговите
съмишленици се опитват
да изтласкат Китай от информационния свят и на
постигнат пълно прекъсване на връзките с него.
Макар американски политици да твърдят, че китайските информационни технологии застрашават американската национална сигурност, те не показват никакви доказателства. Сегашният план за "чисто киберпространство" е всъщност форма на политическа репресия, тъй като технологиите и продуктите на
китайски компании са се
доказали като надеждни и
сигурни.
САЩ обвиняват Пекин и
се оплакват от китайски хакерски атаки, но с действията те се показват като
най-голямата заплаха за
безопасността на киберпространството. През 2013
г. бе разкрито как Вашингтон е подслушвал в продължение на 10 години телефонните обаждания на германския канцлер, а през
2018 г. започнаха хакерска
атака срещу Русия, в резултат на която сайтът на
руската телеграфна аген-

Обвиненията срещу
Китай за COVID-19
са изтъркани
Изправени пред разрастваща се епидемия и натиск
заради предстоящите през
ноември президентски избори, хора от кръга на
Тръмп продължават да тиражират версията за китайския произход на COVID-19.
Последният подобен пример бе съветникът на пре-

САЩ създават рискове
за възстановяването на
глобалната икономика
Макар Федералният резерв на САЩ да обеща, че
ще предприеме оптимални

мерки за стимулиране на
икономиката на фона на
разрастваща се епидемия
от COVID-19, тя търпи сериозен спад. През юли индексът на щатския долар
отбелязва най-големия
спад за последните 10 години, а за второто тримесечие сривът на БВП е бил
32,9%, рекордно висок от
1974 г. насам, когато този
показател започва да се
отчита.
Защо епидемията оказа
толкова голямо влияние
върху американската икономика?
Според някои анализатори ключово в настоящата ситуация се оказва политизирането й и опитите
на американските политици да извлекат дивиденти
от здравната криза, дори
с цената на човешки животи и поставяне на съдбата на страната на карта.
Лошото справяне с епидемията ще има дългосрочни
негативни ефекти върху
икономиката на САЩ, смята професорът от Харвард
Стивън Уолт.
По-лошото обаче е, че
решенията на американското правителство ще имат
последствия не само за
страната, но за целия свят.
В подхода си към епидемията САЩ се отклониха от отговорността, която
имат като голяма държава,
и пречат на международното сътрудничество за овладяване на болестта. Свидетелство за това е например решението им да излязат от СЗО в ключов за
справяне с пандемията момент.
САЩ създават рискове
за възстановяването на
глобалната икономика, тъй
като тяхната заема 1/4 от
нея.
Епидемията нанесе сериозен удар на ресторантьорството, туризма и други сфери, доведе до нарастване на безработицата,
което на свой ред причини рязък спад на потреблението и вноса. Тези фактори обективно намаляват
връзките на американската икономика със световната и оказват негативно
влияние върху световното
икономическо възстановяване. Като единствената
супердържава репутацията
и ръководната роля на
САЩ в света никога не са
били на толкова ниско ниво. И всичко това се дължи на арогантната политика "Америка на първо място", хегемонизма и грижата единствено за собствените интереси.
От Радио Китай
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Колаж ЗЕМЯ

Управляващите
решиха да увеличат с
до 30% заплатите на
органи и администрации, натоварени с
дейности по овладяване на пандемията
от COVID-19. Решението вече се изпълнява - за обществено
обсъждане бе публикуван проект за
промяна в Наредбата
за заплатите на
служителите в държавната администрация, от която се
разбира, че увеличението ще важи за 28
администрации и ще
влезе в сила от 1
септември. Вече е
ясно, че става дума
за 33 600 служители
и възлиза на 16.5
млн. лв. допълнителен разход за бюджета на месец - 49.5
млн. лв. до края на
годината и 198 млн.
лв. за 2021 година.
Увеличението
може да се определи
еднозначно като
цинизъм. Правителството си купува гласове с парите на данъкоплатците. Маскира
подкупа като антикризисна мярка, като
я включи в шумно
рекламирания втори
антикризисен пакет.
Защо решението е
скандално и как се
прикрива това?
1. Защо увеличението не е само за
администрации от
първа линия?
И в първоначалното прессъобщение на
правителството от 27
юли за въвеждането
на мярката, и в
мотивите към предложените промени в
наредбата за заплатите се изтъква как
ще бъдат вдигнати
възнагражденията на
служители, натоварени с дейности по
овладяване на пандемията и последиците
от COVID-19, включително хора на първа
линия. Списъкът с 28те администрации, за
които важи увеличението, показва, че
това не е вярно. В
него са включени
структури като Национален институт за
помирение и арбитраж, Изпълнителна
агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол, ползваната напоследък като
бухалка ДНСК, Български институт по
метрология, Комисията за защита на

потребителите, Център за развитие на
човешките ресурси и
регионални инициативи към министъра на
труда и социалната
политика, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Иначе казано кой ли не. Наистина
последиците от
вируса са навсякъде,
но е нужно много
голямо въображение
да се твърди, че
всички тези служители са заети с овладяване на пандемията.
Насред протестите
правителството се
възползва от случая,
за да вдигне заплати
в структури, за които
е ясно, че има изоставане. Както личи от
числата обаче, това
също е вярно само
донякъде.
2. Защо се вдигат
заплати на половината централна
администрация
Доколко скандално е решението,
показва статистиката
за броя на засегнатите служители и
финансовия ресурс,
който ще е необходим за осигуряването
на увеличението.
Финансовото министерство вече обяви,
че от вдигането на
заплатите с до 30%
ще се възползват 33
600 служители.
По данни на НСИ
(цитирани в последния доклад за състоянието на държавната
администрация през
2019 г. - б. р.) числеността на централната администрация
без МО и МВР е
56 584 души. В териториалните администрации, без общини и
областни управи, има
още 6535 души, или
общо 63 119 души.
Правителството се
кани да вземе решение за вдигането на
възнагражденията на
33 600 от тях, т. е. на
половината.
Показателен е и
финансовият ресурс,
необходим за гарантиране на това
увеличение - 198 млн.
лв. за година. За
цялата 2020 година, в
рамките на която
правителството
вдигна заплатите с
10% за всички разпоредители с бюджет
(без учителите, при
които увеличението е
по-голямо) и отделно
от това увеличи

минималната работна
заплата бяха заложени извънредни разходи от 624,8 млн. лв.
Сегашното увеличение съставлява 1/3
от този ресурс на
годишна база.
3. Защо се вдигат
заплати на структури, в които възнагражденията вече
са пораснали значително
Факт е, че по
исторически причини,
трупани през годините (включително
наличие на плахи
министри, които не
могат да си бранят
секторите - б. р.),
има администрации с
много ниски нива на
възнагражденията.
Такива са почти
всички агенции към
социалното министерство, регионалните здравни инспекции
и други структури,
които в кризата
наистина се оказаха
свръхнатоварени.
ГЕРБ обаче е на
власт от години и
можеше да вземе
мерки за отстраняване на тези дисбаланси.
Какви точно са те,
няма как да разберем, защото подробен сравнителен
анализ за възнагражденията по
администрации не е
представян от времето на финансовия
министър Симеон
Дянков и първите
опити за административна реформа на
ГЕРБ. Със сигурност
обаче сред включените администрации
за предложеното
ново увеличение има
такива, които имат

значителен ръст
през изминалите
години.
Какви точно са
заплатите по отделни
агенции и държавни
комисии няма как да
се разбере, защото
България си играе на
т. нар. програмно
бюджетиране, от
което нищо не може
да се разбере в
детайли.
Показателна е
картината в Дирекция национален
строителен контрол,
която фигурира и в
новия списък за
увеличенията от 30%.
Според програмния
бюджет на МРРБ за
2020 г. програма
"Нормативно регулиране и контрол на
строителните продукти и инвестиционния
процес в строителството", която се изпълнява основно от
ДНСК, отчетените
разходи за персонал
са били през 2018 г.
5,4 млн. лв. През
2019 година стават
5,7 млн. лв., а през
2019 - 7,3 млн. лв.
Това е забележителен ръст и да се
твърди на този фон,
че заплатите изостават, е скандално.
Сходни увеличения за периода 2018 2020 г. има при почти
всички министерства
и съответните програми, които сега отново се предлагат за
увеличение. Разходите за персонал по
програмата "Достъпни и качествени
лекарствени продукти
и медицински изделия", която се изпълнява от Изпълнителната агенция по
лекарствата (в новия

списък с увеличенията), и други здравни
структури растат от
5.8 млн. лв. през 2018
г. на 6.9 млн. за 2018
и на 7.8 млн. лв. през
2020 г.
Перото за заплати
по програма "Администриране на държавните приходите"
към МФ, която се
изпълнява от НАП и
агенция "Митници" включени частично в
новия списък с
увеличенията, се е
увеличило от 227.2
млн. през 2018 г. на
276.3 млн. през 2020
г. През 2019 г. за
увеличаване на
заплатите в бюджетния сектор вече
отидоха 561 млн. лв.
без учителите.
4. Къде остава
качеството на работата
Решението за
вдигане на заплатите
с до 30% всъщност
обезсмисля сегашните механизми за
оценка на служителите. Неслучайно на
кабинета му се
налага да променя
наредбата за заплатите на държавните
служители, защото
във вида, в който
съществува в момента, наредбата позволява максимално
увеличение на основните заплати на
служителите с до
20%. Решение за
подобно увеличение
се взима при изключителни резултати,
постигнати от служителя и признати с
годишната му оценка
на изпълнението.
Сега за всички тези
служители правителството казва, че

изпълнението е
изключително, даже
свръхизключително.
Правителството
вдига заплатите на
звена, за които може
да се спори дали
въобще са нужни във
вида, в който съществуват.
5. Докога държавната хранилка ще е
несъразмерно
привилегирована
Жестът към държавните служители
става все по-несъразмерен спрямо
формите на подкрепа
за пострадалите в
кризата работещи в
частния сектор.
Увеличението от 30%
на заплатите в тези
28 структури е само
една от мерките за
администрацията.
Правителството
планира много поголям ресурс, който
поне е по-оправдан дават се 92 млн. лв.
за извънреден труд
покрай вируса в
отделни министерства като МВР, МЗ,
увеличава се нощният труд, има осигурени 67 млн. лв. за
добавки от по 1000
лв. за персонала на
първа линия, увеличиха се бюджетите
на здравеопазването.
На този фон мерките,
насочени към пряко
пострадалите работници в частния
сектор, видимо
изостават. Правителството си отглежда
избиратели. Очевидно Борисов и ГЕРБ
се стягат за предсрочни избори и
разкешват бюджетни
пари.
Таня ПЕТРОВА
От в. СЕГА
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Снимки Пресфото БТА

Íàêðàòêî
Папа Франциск призова
ливанците към единство за
преодоляване на последствията от опустошителния взрив
в Бейрут, за да се роди ново
"свободно и силно съвместно
съществуване" между
различните културни общности в страната. Светият отец
призова също международната общност да бъде щедра в
помощта си за Ливан в това
трагично време. Самият той е
изпратил дарение от 250 000
евро на Ливанската църква в
помощ за жертвите от
експлозията, при която
загинаха най-малко 158 души
и над 6000 бяха ранени, а
части от столицата Бейрут
бяха сринати.

Åêñïëîçèÿòà â
ëèâàíñêàòà
ñòîëèöà îñòàâè
êðàòåð ñ
äúëáî÷èíà 43 ì

Áóðíè àíòèïðàâèòåëñòâåíè
ïðîòåñòè çàëèâàò Áåéðóò

Ливанската полиция
използва сълзотворен газ,
опитвайки се да разпръсне множество протестиращи, които блокираха
улица близо до сградата
на парламента в центъра
на Бейрут в неделя вечерта, предаде Ройтерс.
Протестите заляха
града за втора поредна
вечер с искания за оставка на коалиционното
правителство на премиера
Хасан Диаб и за независимо разследване на
причините за огромния
взрив, който миналия
вторник опустоши столицата.
Демонстрантите успяха
да съборят железните
заграждения и да си
пробият път към една от
улиците, водещи към
сградата на парламента
на пл. "Етоал". Там се
завързаха остри схватки с
веригата от полицаи с
пластмасови щитове. На
входа на площада лумнаха пламъци.
Те явно не можеха да
се справят с активистите,
някои от тях с противогази, внезапно изскачащи
от странични укрития и

хвърлящи камъни срещу
полицаите от близко
разстояние, отбелязва
ТАСС.
До протестите и сблъсъците се стигна, след
като лидерът на опозиционната християнска партия Катаиб - Сами Джемайел, призова в събота за
масови антиправителствени действия. Протестиращите обвиняват управляващата коалиция в корупция и настояват за предсрочни избори.
Командването на
армията призова протестиращите да не излизат
извън рамките на мирните
протести. В заявление,
прочетено по телевизия
"Ал Арабия", категорично
се отрича, че военните
стрелят с куршуми срещу
протестиращите. В същото
време командването
предупреди, че няма да
търпи атаки срещу войниците и нападения срещу
обекти и частна собственост в центъра на столицата. Според репортери и
наблюдатели напрежението в града се покачва.
При снощните сблъсъци по улиците на столица-

Германският
вицеканцлер и
министър на
финансите Олаф
Шолц пристига за
заседание на
кабинета в
канцеларията в
Берлин, ГСДП,
която го номинира
за канцлер, не е
печелила парламентарни избори
от 2002 г., като
повечето социологически проучвания сочат, че тя
ще заеме 3-то
място на изборите, нареждайки се
след ХДС и
Зелените.

Словенските власти
са задържали български
гражданин, който е управлявал
микробус, в който са открити
43 нелегални мигранти. В
превозното средство с
българска регистрация са
установени 43-ма души от
Пакистан и Бангладеш.
Автомобилът е спрян за
проверка край град Сежана
близо до границата с Италия. В
последно време Словения
съобщава за нарастване на
броя на миграните, които
преминават през нейна
територия на път за Западна
Европа.

Съветът

за национална сигурност на
Гърция бе свикан на извънредно заседание заради напрегнатата ситуация в Източното
Средиземноморие, съобщи
гръцкото правителство.
Заседанието е свикано на фона
на военна мобилизация в
Гърция, обявена във връзка с
последните действия на Турция
в Средиземно море. По-рано
Турция издаде навигационно
съобщение в международната
система Навтекс, с което
оповести, че от Анталия е
тръгнал турският изследователски кораб "Оруч Реис", който
ще извършва сондажи в
Средиземно море. Според
гръцкия портал Нюзбомб "Оруч
Реис" и съпровождащите го
военни кораби в момента се
намират на юг от гръцкия о.
Карпатос.

Турски медици,

Протестиращите хвърлят камъни по полицаите по време на протеста в
центъра на Бейрут в неделя. Демонстрантите успяха да нахлуят в
сградите на министерството на труда и на министерството на миграцията, скандирайки "Държавата - това сме ние".

та бяха ранени близо 500
души, сред тях 70 полицаи
и 105 военни, включително
8 офицери.
Гигантската експлозия
в пристанището на Бейрут
остави кратер, дълбок 43
м. Това съобщи вчера
източник от ливанските
сили за сигурност, като
цитира оценки на френски
експерти по взривно дело,
изпратени на местопроиз-

шествието.
При експлозията във
вторник загинаха над 150
души и 6000 бяха ранени,
а десетки все още се
водят безследно изчезнали. Избухна пристанищен
склад, в който според
премиера Хасан Диаб е
имало 2750 т амониев
нитрат, съхраняван от 6
години "без предпазни
мерки".ç

Ãåðìàíñêèòå ñîöèàëäåìîêðàòè íîìèíèðàò
Îëàô Øîëö çà ñâîé êàíäèäàò çà êàíöëåð
Германската социалдемократическа партия (ГСДП) номинира
финансовия министър Олаф
Шолц за свой кандидат за канцлер, предаде Ройтерс.
Решението на социалдемократите бележи завръщането на
Шолц в борбата за лидерското
място в партията, след като миналата година за нейни съпредседатели бяха избрани слабо известните представители на лявото
й крило - Саския Ескен и Норберт Валтер-Борянс.
Сега те двамата номинираха
бившия си съперник за кандидат
за канцлер.

"Вече е официално. Партийното ръководство единодушно ме
номинира за кандидат за канцлер. Очаквам хубава, честна и
успешна кампания", написа Шолц
в Туитър.
На Шолц, когото кризата с коронавируса превърна от ревностен
пазител на обществените средства
в министър, отпускащ щедри помощи за борба с негативните последици на пандемията, няма да му
е лесно в борбата за канцлерския
пост.
ГСДП от десетилетия е съюзник
на Християндемократическия съюз
на канцлерката Ангела Меркел.ç

които разработиха една от
ваксините против коронавирус,
получиха разрешение да
проведат клинични изследвания върху хора, заяви турският
президент Реджеп Ердоган.
Турция, заедно със САЩ и
Китай, е сред трите страни,
разработили собствена
ваксина против коронавируса.
Две от нашите ваксини
успешно преминаха изпитания
върху животни, а една получи
разрешение за клинични
изследвания върху хора, заяви
Ердоган.

Израелска

бижутерска компания работи
над предпазна маска за лице от
злато, с инкрустирани диаманти, на стойност 1,5 млн.
долара, за която се смята, че
ще бъде най-скъпата в света.
По искане на купувача маската
за защита от коронавируса от
18-каратово бяло злато ще
бъде украсена с 3600 бели и
черни диаманта и ще бъде
снабдена с N99 филтри,
разкрива дизайнерът Исак Леви.
Леви, който е собственик на
компания "Ивел", казва, че
купувачът има още две
изисквания: маската да е готова
до края на годината и да бъде
най-скъпата в света. По думите
му е било най-лесно да се
изпълни второто условие.
Бижутерът отказва за разкрие
самоличността на купувача,
като споделя само, че той е
китайски бизнесмен, който
живее в САЩ. Блестящата
маска за лице може да придаде
малко екстравагантност на
защитната екипировка, която
сега е задължителна на
обществени места в редица
страни.
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Снимки Пресфото БТА и Интернет

Òàëèáàíèòå ñà ãîòîâè äà ïðåãîâàðÿò
ñ àôãàíèñòàíñêîòî ïðàâèòåëñòâî

"Вече сме близо до започването на мирните преговори", заяви Абдула
Абдула, премиерът на Афганистан, който ще води преговорите. Кабул
освободи близо 5000 затворници талибани, но до този момент
афганистанските власти отказваха да освободят последните 400, за
чието пускане на свобода настояват талибаните.

Талибаните заявиха, че
са готови да водят мирни
преговори с афганистанското правителство в седмицата, след като бъдат освободени 400 затворници
талибани, предаде АФП.
"Нашата позиция е ясна,
ако затворниците бъдат освободени, ще бъдем готови
да водим преговори" с афганистанското правителството "в седмицата след" освобождаването им, заяви
говорителят на талибаните
Сухайл Шахин, като уточни,
че първият кръг преговори
ще бъде в Доха.
Афганистанският Съвет

на старейшините, в който
влизат видни афганистански личности, държавни
служители и племенни вождове, одобри освобождаването на 400 талибански затворници, обвинени в тежки престъпления.
Така бе премахната една от пречките пред преговорите между афганистанските власти и талибаните.
"Афганистанското правителство до дни ще започне
да освобождава 400 затворници талибани", заяви Джавид Фасял, говорител на
афганистанския Съвет за

национална сигурност.
На преговорите талибанската делегация ще бъде оглавена от Абас Станекзай,
главния преговарящ на талибаните в преговорите с
Вашингтон, предхождащи
подписването на споразумението през февруари.
Освобождаването на затворниците бе ключова точка в това историческо споразумение между Вашингтон и талибаните, предвиждащо изтегляне на американските войски от Афганистан, които се планира да са
напуснали страната до средата на 2021 г.ç

Ëóêàøåíêî ñúáðà íàä 80 íà ñòî
îò ãëàñîâåòå íà èçáèðàòåëèòå
Ïóòèí è Ñè Öçèíïèí ãî ïîçäðàâèõà
çà óñïåøíîòî ïðåäñòàâÿíå íà âîòà
Беларуският президент
Александър Лукашенко е
получил 80,23 на сто от
гласовете на неделните
избори за държавен
глава, показват предварителни данни, огласени от
председателката на ЦИК
Лидия Ермошина, предаде
ТАСС.
Следва основният
кандидат на опозицията
Светлана Тихановска с
9,90 на сто от гласовете.
Бившият депутат от парламента Анна Канопацка
получава 1,68 процента,
председателят на партия
"Беларуска социалдемократическа общност" Сергей Черечен - 1,13, съпредседателят на обществено движение "Кажи
истината" Андрей Дмитриев - 1,04 на сто. "Против
всички" са гласували 6,02
процента.
Тези предварителни
данни предстои да бъдат
уточнени, но едва ли ще

има съществена промяна,
посочи Ермошина. Официалният резултат според
нея ще бъде оповестен на
14 август. Активността на
изборите е била 84,23 на
сто, добави тя.
В нощта след изборите
в Минск имаше масови
безредици, при които
според правозащитници е
загинал един човек.
Столичният център бе
отцепен от специални
полицейски сили. Вчера
сутринта обстановката в
района бе спокойна,
отцеплението е вдигнато,
добавя ТАСС.
Руският президент
Владимир Путин е изпратил поздравителна телеграма до Лукашенко,
съобщи пресслужбата на
Кремъл.
"Разчитам, че Вашата
държавна дейност ще
спомага за по-нататъшното развитие на взаимноизгодните руско-беларус-

Кандидатката за президент на опозицията Светлана Тихановска заяви, че отказва да признае официалните
резултати. Над 50 души са били задържани в Минск и над 120 в цял Беларус при демонстрации след изборите,
съобщи правозащитната организация "Вясна".

ки отношения", гласи
текстът.
Китайският президент
Си Цзинпин също изпрати поздравления до
Лукашенко.

"От името на китайското правителство и народ,
а също така лично от мен
изпращам топли поздрави
и най-добри пожелания.
Уверен съм, че под ваше

ръководство Беларус
непременно ще постигне
нови блестящи успехи в
процеса на държавното
строителство", се отбелязва в посланието.ç

Êîòêàòà å îò íàé-ìúðçåëèâèòå
æèâîòíè íà ïëàíåòàòà äíåñ

Учените отбелязват, че ако не й е предоставена "безплатна храна", котката спокойно преминава към пъзела. Това подсказва, че котките са
готови да преодолеят трудностите в името на дадена цел, но нищо не им
пречи да "кръшнат", когато е възможно.

Котките водят възможно
най-спокоен начин на живот.
Ако по-рано хората са разчитали на тях да се борят с
мишки и други вредители, сега те се явяват пухкава декорация на дивана.
Оказва се, че този "мързел" им е присъщ още от
раждането, пише "Популярная механика", позовавайки
се на американско изследване.
За разлика от повечето
други животни, домашните
котки предпочитат да не се
движат излишно, когато не
е необходимо.
През 1963 г. животински-

ят психолог Глен Дженсън въвежда понятието "търсене на
трудност". В хода на изследванията си той провежда експерименти с мишки, кучета, риби, плъхове и маймуни.
На животните се предлагат два начина да получат
храна: просто така или да
изпълнят някаква задача, за
да бъдат възнаградени. Абсолютно всички животни избират "задачата".
Според новото проучване обаче котките не са склонни да си "правят труда". Защо да вършат нещо, когато
могат да го получат "безп-

латно"?
За целите на изследването учени от Колежа по ветеринарна медицина към Калифорнийския университет
предлагат на 18 домашни котки избор между пъзел и табла с "безплатна храна". Котките избират предимно таблата с храна и отделят повече време да ядат, отколкото
на пъзела.
Това прави котките изключение сред плъхове, мишки, птици, кучета и шимпанзета и други животни, както
диви, така и домашни, които
през годините са били подлагани на този експеримент.ç
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×åðíî ìîðå øîêèðà Ñëàâèÿ â ïîñëåäíèòå
ñåêóíäè è îòêðàäíà òî÷êà â Ñîôèÿ
След изравнителния ни гол
към нас полетяха камъни и
бутилки, оплака се треньорът
на гостите Илиан Илиев
Бронзовият медалист
от миналия сезон Славия
изтърва победата срещу
Черно море в последните
секунди и двата тима
завършиха 1:1 в мач от
първия кръг на efbet Лига.
Андреа Христов (7) изведе
домакините напред в
резултата и те продължиха да доминират, но така
и успяха да удвоят аванса
си. С последната си атака
"моряците" стигнаха до
точката с гол на Стефан
Велев (90+5). Титуляр в
нападението на "белите"
започна единственото
ново попълнение и завърнал се в тима Димитър
Рангелов, който бе заменен принудително в 80-ата
минута от Чунчуков заради травма.
Треньорът на Славия
Златомир Загорчич бе
крайно недоволен от
изтърваната победа.
Сръбският специалист се
закани да проведе сериозен разговор с футболистите, за да не се допускат
грешките, които костваха
трите точки за "белите".
"Направихме грешка в
края на мача и позволихме да ни вкарат. Имахме
ситуации, но не отбелязахме втори гол и ни
изравниха. Много ме
ядосва това нещо и ще
говоря с момчетата да не
повтаряме грешките. През
по-голямата част от мача
играхме агресивно, което
е мъжка игра, но в края
пак не успяхме да задържим резултата. С желание
и раздаване се справихме
с футболистите на Черно
море. Рангелов се справи
добре до момента, когато
се контузи. За мен е
важно да дава самочувствие и съвети на по-млади-

те. Не спираше да гони
противника. Ще ни помогне много", сподели Загорчич след мача.
"Ще успеем да привлечем нови футболисти. В
следващите две седмици
може да стане. С президента разговаряйте за
продажба на играчи. Няма
за какво да се вдигаме.
Продължаваме да тренираме и отиваме в Разград
да вземем своето. Срещу
Лудогорец не може всеки
път да казваш, че играеш
за победа. Но ако действаме правилно тактически, ще вземем това, което
заслужаваме. Ще се
готвим през седмицата и
ще се опитаме да извоюваме точки", добави
сърбинът.
Треньорът на Черно
море Илиан Илиев поздрави футболистите си за
спечелената точка срещу
Славия. "Някои от момчетата изиграха мача на две
тренировки. Знаехме, че
отборът ще отпадне в
един момент. Допуснахме
елементарен гол. Славия
използваше силните си
страни, играха на контраатака. Футболистите ни
получиха награда в края
за труда, който положиха.

Êàïèòàíúò íà òèìà Êàðàáåëüîâ íè
íàïóñêà, îáÿâè øåôúò íà "áåëèòå
Президентът на Славия Венцеслав Стефанов обяви, че капитанът на отбора Янис Карабельов напуска. "На Карабельов може
би му беше последният мач за Славия. Отива на Изток", каза
босът на "белите". Очакванията са Карабельов да замине за
Русия, където да подпише с местен тим.
"Има го това, момчета. Не вкараш ли, ще ти вкарат. Имахме
3-4 чисти положения, греди, но не влезе. Секунда невнимание и
край. Като за първи мач, играта ми хареса. Имам Рангелов. Кой
друг е по-силен? Всичко си имаме", коментира Стафанов равенството срещу "моряците".

Ïúðâà ëèãà - 1-âè êðúã
Ботев (Пд)- Локомотив (Пд)
1:0 Тодор Неделев 9, 2:0 Атанас Илиев 56

2:0

Славия - Черно море
1:1
1:0 Андреа Христов 7, 1:1 Стефан Велев 90+5
ЦСКА 1948 - ЦСКА

2:2

Монтана - Арда (Кж)

3:3

Ботев (Вр) - Лудогорец

3:1

Левски - Берое

Футболистите на Славия изпуснаха победата в последните секунди

Не се отказахме до последния съдийски сигнал.
Продължавахме да търсим
своето и го постигнахме",
заяви Илиев.
"Не мога да кажа, че
отборът е готов. Но се

след приключване на броя
Днес от 20 часа
Царско село - Етър

опитахме да направим
база, върху която да
стъпим. С течение на
мачовете ще натрупаме
игрови ритъм. Трябваше да
дублираме фланговете.
Вкараха ни ранен гол и
Славия се прибра. Не ни
пресираха след това.
Имахме и късмет при гола,
но го заслужихме. Стана
здрав мач и не мога да
разбера защо имаше
толкова нерви. Не трябва
да се озверяваме, защото
преживяхме много. След
изравнителния ни гол
полетяха към нас камъни и
бутилки. Не знам как са
вкарани в стадиона. Но не
може още в първия кръг
да има напрежение в
първенството", каза още

треньорът.
"Надявам се нещата,
които се случиха да бъдат
описани. Може някой да
пострада тежко. Познаваме се с щаба на Славия.
Не знам защо публиката е
така настроена? Играх
малко с екипа на "белите"...
Две млади момчета бяха
за първи път на пейката.
Може би са ги виждали
тези неща по стадионите,
но не и в София. Трябва ни
защитник. Имаме играч на
проби и друг, който ще
картотекираме през следващата седмица. Има и
интерес към наши състезатели, които имат откупна
клауза и могат да ни
напуснат", завърши Илиан
Илиев.ç

Звездата на Ботев (Пд)
Тодор Неделев посвети
победата над Локомотив
(Пд) на бившия президент
на клуба Георги Самуилов.
"Те нямаха чисто положение, само центрирания. Ние
играхме с нова схема,
всичко ни се получи.
Сглобихме добър отбор,
надявам се да сме фактор в
първенството. В началото
ни чакат трудни мачове.
Изиграхме този двубой найвече за г-н Самуилов, дано
продължава да помага,
посвещаваме тази победа
на него", каза Неделев.

ÑÏÎÐÒ
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"Червените" приемат малтийския
Сиренс, а пловдивският тим
гостува в Андора или Черна гора

Двата български отбора
- ЦСКА и Локомотив (Пд),
извадиха късмет при
тегленето на жребия за
Лига Европа в Нион.
"Червените" ще срещнат
малтийския Сиренс в
първия предварителен
кръг на втория по сила
клубен турнир. Победителят ще се реши в един

мач, като мачът ще е в
София на 27 август.
Отборът на Локомотив
(Пд) ще се изправи срещу
победителя от двойката
Санта Колома (Андора) и
черногорския Искра
(Даниловград) в първия
квалификационен кръг от
Лига Европа. Двубоят ще
се реши в една среща, а

"смърфовете" ще са гости
в сблъсъка от втория по
сила европейски клубен
турнир. Срещата на
Локомотив (Пловдив) от
турнира ще се проведе
на 27 август.
Може да се каже, че
жребият се усмихна и на
Славия. "Белите" ще
срещнат албанския Кукеси в първия предварителен кръг на Лига Европа.
Победителят ще се реши
в един мач, като българският тим ще гостува.
Двубоят ще се състои на
27 август в Албания.
Останалите възможни
съперници на Славия

бяха поставените шведски
отбори Малмьо и Хамарби и затова може да се
каже, че албанският тим
е за предпочитане.
Лудогорец е с възможно най-тежкия съперник
във втория предварителен кръг на Шампионската лига. Тимът от Разград
ще се изправи срещу
датския шампион Мидтиланд, ако елиминира
Будучност (Черна гора).
Това отреди тегленият
вчера жребий в Нион.
Победителят ще се реши
в един мач, който ще се
играе на 25/26 август в
Разград.ç

"Ñèðåíèòå" ñà àáñîëþòåí äåáþòàíò â òóðíèðà,
ñòàäèîíúò èì å ñ êàïàöèòåò çà 1300 çðèòåëè
Съперникът на ЦСКА в Лига
Европа - малтийският Сиренс,
има небогата история. Клубът е
основан през 1968 година. "Сирените" са от малкото градче Сан
Паул ил Бахар, което има население около 20 000 жители.
Футболният тим играе домакинските си мачове на стадион "Сиренс" с капацитет 1300 зрители.
През изминалия сезон отборът завърши на четвърто място
в крайното класиране. Сега му
предстои дебютно участие в европейските клубни турнири, та-

ка че ЦСКА със сигурност ще влезе в историята на Сиренс като
негов първи съперник.
През 2018/2019 тимът за
първи път намира място в елита
на малтийския футбол и през
есента на 2019 година дебютира там. Основните цветове на
екипите са синьо и бяло.
Любопитното е, че в настоящия състав на Сиренс е пълно с
бразилски футболисти - цели 7
на брой. На емблемата на клуба
гордо блести примамлива сирена, опитвайки се да спре топката с красивите си гърди.

Последният официален мач
на Сиренс е през март, когато
губи с 0:3 от шампиона Флориана за първенство.
"Мисля, че е жребият за Лига Европа е добър. Очаквам да
победим отбора на Сиренс и да
се класираме напред в турнира, но за целта трябва още да
подобрим играта си и да подходим сериозно и отговорно спрямо този съперник", заяви пред
клубната телевизия на ЦСКА треньорът на "червените" Стамен
Белчев.
"Започваме да разузнаваме

малтийците. Няма слаби противници в турнира Лига Европа.
Всеки отбор щом е стигнал до
европейско участие, значи го е
заслужил с добра игра. Ще се
подготвим максимално добре за
двубоя и се надявам да излезем
от него като победители, защото със сигурност нашият отбор
е по-класен", добави наставникът на ЦСКА.
Мачът ЦСКА - Сиренс ще се
състои на 27 август на стадион
"Българска армия". Изходът на
битката се решава само в една
среща.ç

:

ÖÑÊÀ è Ëîêî (Ïä) èçâàäèõà
êúñìåò íà ñòàðòà â Ëèãà Åâðîïà

Íàêðàòêî

Защитникът Янис
Каргас, който също
си тръгва
от Левски, е пред завръщане в
ПАС Янина. Именно от гръцкия
отбор бранителят дойде на
"Герена" миналото лято. Сега
Каргас е получил покана да се
върне.

Христо Крушарски
остана сдържан

в оценката си за жребия за Лига
Европа, намеквайки, че след
поражението от Ботев (Пд) той
очаква само и единствено
постоянство от своите футболисти в идващите седмици. "Това
е нормален жребия. Нямам
никакви предпочитания за
съперника. След загубата от
Ботев (Пд) не очаквам приятни
сблъсъци и занапред. Имах
разговор с футболистите и се
надявам, че са си взели
необходимите поуки", заяви
собственикът на Локомотив (Пд).

Медиите във
Франция не спират
цяла седмица

да спекулират около бъдещето
на Кристиано Роналдо и
възможността той да премине
от Ювентус в Пари Сен
Жермен. Според последните
информации разочароващото
отпадане в Шампионска лига е
засилило желанието на
португалеца да напусне Торино.
Поради тази причина агентът
му Жорже Мендеш ще се
срещне с директора на
парижани Леонардо по време
на финалния турнир на найпрестижния европейски клубен
турнир в португалската столица
Лисабон, където ще се
изиграят четвъртфиналите,
полуфиналите и финалът. Не е
изключен обаче и вариантът
Роналдо бързо да промени
желанието си с оглед треньорската смяна в Ювенгтус и
назначението на Андреа Пирло
на мястото на уволнения
Маурицио Сари. Роналдо има
договор със "старата госпожа"
до лятото на 2022 година, а
заплатата му от 30 милиона
евро на година е внушителна
на фона на финансовата криза
заради коронавируса.

Ñîáñòâåíèêúò íà Ñïàðòàê (Ìîñêâà)
âàäè îòáîðà îò ïúðâåíñòâîòî
Собственикът на Спартак
(Москва) Леонид Федун заяви, че
ще извади отбора от първенството в знак на протест срещу системното ощетяване на "червенобелите" от съдиите. Московският
гранд направи 2:2 у дома срещу
Сочи, след като водеше с 2:0, а
двата гола за гостите паднаха от
дузпи. Редица съдийски анализатори разкритикуваха решенията на
рефера Василий Казарцев, осо-

бено за отсъждането на втората
дузпа. Тя бе свирена в 90-ата минута, след като арбитърът прибягна до помощта на ВАР.
"Днес ще обявя официално изваждането на отбора от първенството. Нека си играят без нас. Не
искам да участвам в тази клоунада и да си хвърлям парите на вятъра. Щом Спартак е ненужен, така да е", заяви бесният Федун пред
"Спорт-Експрес".ç

Ãàáðèåëà Ïåòðîâà ùå ñêà÷à íà
Äèàìàíòåíàòà ëèãà â Ìîíàêî
От стр.1
Днес тя ще участва в Турку
(Финландия), където ще защитава титлата си от миналата година. През 2019 г. възпитаничката
на Атанас Атанасов триумфира
във Финландия с постижение от
14.29 метра. Надпреварата в Тур-

ку ще се излъчва на живо по
БНТ3.
Този сезон Габриела Петрова
има само един старт до момента, в който на турнир "Пловдив"
постигна 14.38 метра и оглавява европейската ранглиста за сезона. ç

Еврокошмарът на Левски - Олимпия (Любляна), привлече футболист от ЦСКА. Защитникът Ангел Лясков беше
официално представен като попълнение на тима от Словения. Договорът на младежкия национал е за две
години. 22-годишният Лясков беше преотстъпен в Ботев (Враца) през миналия сезон, а преди това игра и в
Литекс. Защитникът е продукт на ловешката академия.
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ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

поредица /п/
03.40 Арена спорт /п/
04.40 БНТ на 60 Йорданка Христова/п/

bTV
07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.45
13.00
14.00
16.00
16.30
17.15
17.30
18.30
19.15
20.00
21.00
22.20
22.50
23.30
00.30
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
06.50

"Актуално от деня" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Студио Икономика" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
"Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм
"Холивудски знаменитости"
ТВ пазар
"Не се страхувай" с Васил Василев (п)
"Следобед с БСТВ" с водещ Елена
Пенчукова
"Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
"Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
(п)
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Лява политика" с Александър Симов
Киносалон БСТВ: "Три тополи на Плюшчиха" (1967 г.) СССР
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Лява политика" (п)
"Следобед с БСТВ" (п)
"Не се страхувай" (п)
"Общество и култура" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм (п)
Документален филм

ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Патица "А ла Луси" детски тв филм
/Германия, 2016 г./
06.15 Търсачи на реликви 2 тв филм/п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" тв филм /
10 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 документална поредица/п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Средиземноморската кухня на Триш
документална поредица/п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 Йорданка Христова/п/
13.40 Супер камери документална поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс анимационен филм
15.00 Търсачи на реликви 2 тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Средиземноморската кухня на Триш
документална поредица
17.10 Как е устроена Вселената 2 документална поредица
18.00 По света и у нас
18.20 София в един снимачен век документална поредица
18.45 Какво ще се случи? 2 документална
поредица
19.10 Корпорация "Приключения" тв филм
/11 епизод/
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Госпожо Държавен секретар 4 тв филм
/3 епизод/ (12)
21.30 Студио УЕФА "Лига Европа"
22.00 Футбол: Четвъртфинална среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко
предаване
00.15 Стръв игрален филм /копродукция,
2012 г./, режисьор Кимбъл Кендал, в
ролите: Ксавие Самюел, Шарни Винсън, Дан Уили и др.(16)
01.50 България от край до край 2 /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар 4 тв филм/
3 епизод/п/ (12)
03.05 Какво ще се случи? 2 документална

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп.10
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2
еп.63
15.30 "Търговски център" - сериал, с.14
еп.147 - 149
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с.14 еп.24
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3
еп.37
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" - сериал, еп.31
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал,
с.2 еп.4
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с.4 еп.2
01.00 "Гранд" - сериал, с.2 еп.4
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп.4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.4

ÇÅÌß

bTV Cinema, 23.30 ч., "Уолстрийт: Парите никога не спят" драма, в ролите: Шая ЛаБаф, Майкъл Дъглас, Кери
Мълиган, Сюзан Сарандън, Франк Лангела, Джош Бролин,
Чарли Шийн, Мартин Шийн, Натали Моралес и др.
20.30 Премиера: "Модерно семейство" - сериал, с.10 еп.21, 22 (последен)
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с.3
еп.7
22.00 "Фитнес" - сериал, еп.3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.12 еп.5, 6
00.00 "Супертатко" /п./ - комедия (Бразилия,
2015)
02.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (есен 2019)
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Action

bTV Cinema

05.15 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп.11 - 14
08.00 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.6
09.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.15
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.2 еп.7
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.6
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.12
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.3, 4
15.00 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.7
16.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.16
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.13
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.7
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с.2 еп.8
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" сериал, с.7 еп.8
21.00 bTV Новините
21.45 Студио"Лига Европа"
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа 1/4-финал
00.00 "Лига Европа" - обзор
00.15 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.8
01.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.7
02.15 "Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.2 еп.8
03.15 "Бягство от затвора" - сериал, с.3
еп.13
04.15 "Готъм" - сериал, с.3 еп.16

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.7 еп.5, 6
08.15 "Коледа в страната на чудесата" комедия, криминален, семеен (Канада, САЩ, 2007), режисьор Джеймс Ор,
в ролите: Матю Найт, Крист Катан,
Камерън Брайт, Престън Лейси, Тим
Къри, Патрик Суейзи, Кармен Електра
и др.
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.7
еп.7, 8
13.00 "Среднощно слънце" - приключенски,
семеен (Канада, Италия, 2014), режисьори Роджър Спотисуд и Брандо Куиличи, в ролите: Дакота Гойо, Горан
Вишнич, Бриджит Мойнахан, Дуейн
Мъри и др.
15.00 "Деца на килограм 2" - комедия, семеен (САЩ, Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите: Стив Мартин,
Бони Хънт, Хилари Дъф, Пайпър Перабо, Кармен Електра, Тейлър Лаутнър,
Юджийн Леви и др.
16.45 "Аз, проклетникът 3" - анимация, комедия, приключенски (САЩ, 2017), режисьори Кайл Балда и Пиер Кофен
18.45 "Доносник" - екшън, драма, трилър
(САЩ, ОАЕ, Великобритания, 2013),
режисьор Рик Роман Уо, в ролите:
Дуейн Джонсън, Сюзан Сарандън, Джон
Бърнтол, Бари Пепър, Майкъл Кенет
Уилямс и др.
21.00 Премиера: "Среднощен чудак" - фантастика, мистъри (САЩ, Гърция,
2016), режисьор Джеф Никълс, в
ролите: Майкъл Шанън, Джоуел Еджъртън, Кирстен Дънст, Адам Драйвър, Джейдън Мартел, Бил Камп, Сам
Шепърд и др.
23.30 "Уолстрийт: Парите никога не спят" драма (САЩ, 2010), режисьор Оливър
Стоун, в ролите: Шая ЛаБаф, Майкъл
Дъглас, Кери Мълиган, Сюзан Сарандън, Франк Лангела, Джош Бролин,
Чарли Шийн, Мартин Шийн, Натали
Моралес и др.
02.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.7 еп.8
03.00 "Вроден порок" - криминален, драма,
мистъри (САЩ, 2014), режисьор Пол
Томас Андерсън, в ролите: Хоакин
Финикс, Джош Бролин, Оуен Уилсън,
Мая Рудолф, Бенисио Дел Торо, Рийз
Уидърспун, Джена Малоун, Джилиан
Бел, Ерик Робъртс и др. [16+]

bTV COMEDY
05.00 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
06.00 "Малкото пони" - сериал, еп.7, 8
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Фитнес" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
10.00 "Супертатко" - комедия (Бразилия,
2015), режисьор Педро Аморим, в
ролите: Никол Балс, Рафина Бастос,
Лукас Бромбини, Дантон Мело и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" - вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.9 еп.9, 10
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.54
20.00 "На гости на третата планета" - сериал,
еп.7

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/
06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Бащин завет" - с
уч. на Фредерик Гьоц, Лена Мекел,
Андреа Л'Аронж и др.
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон
18
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9 /п/
07.00 "Пътешествие до края на света" приключенски филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл,
Джейми Сайвс, Ричард Маккейб, Виктория Хамилтън и др., I част
08.50 "Любов и танци" - романтична драма с
уч. на Ейми Смарт, Том Малой, Били
Зейн, Бети Уайт и др.
11.00 От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9 /п/
12.00 "Голямото сърце на Лъки" - комедия с
уч. на Наташа Хенстридж, Хари Хамлин, Антони Лемке и др. /п/
14.00 "Петзвезден романс" - романтична комедия с уч. на Дженифър Лопес, Ралф
Файнс, Наташа Ричардсън, Стенли Тучи, Франсис Конрой, Тейлър Поузи,
Франсис Конрой, Мариса Мейтън, Пресила Лопез и др. /п/
16.00 "Пърл Харбър" - драма с уч. на Бен
Афлек, Джош Хартнет, Кейт Бекинсейл, Куба Гудинг мл., Том Сайзмор,
Джон Войт, Колм Феоре, Мако , Алек
Болдуин и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12
21.00 "G.I. Joe: Изгревът на Кобра" - екшън
с уч. на Денис Куейд, Чанинг Тейтъм,
Джоузеф Гордън-Левит, Сиена Милър,
Рей Парк, Кристофър Екелстън, Марлон Уейънс и др.
23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/
00.10 "Кралицата девственица" - историческа драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт,
Том Харди, Декстър Флетчър и др., II
част

Топло

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 150

Днес ще бъде слънчево, с купеста облачност,
но малка вероятност за валежи, главно в планините на Западна България. Минималните температури ще са от 14 до 19 градуса на морето
22 градуса. Максималните температури ще бъдат от 30 до 36 градуса.
Ще бъде почти тихо, по морето със слаб бриз.
Остава висока опасността от пожари в източната половина на страната.
В средата на седмицата времето ще се лабилизира и на места ще превали и прегърми, а
температурите слабо ще се понижат и ще бъдат от 27 до 33 градуса.

ВОДОРАВНО: Карабина. "Аморе". Моносилаб. Ган (Елена). Козарев (Тошко). Ливада. Зорин (Леонид). Ранит.
Лавис. "Самодива". Жан (Симон Сен). Папаверин. Нед.
Лам. Нал. ТА. Нора Нова. Ибис. Миланово. Еноли. Итараре. Аним. Тоно. АРОМА. Иго. Санем. "Ритон". Но. "Окарините". Ба. "Ала". Атар. Декоратор. Ма. Наб. Кивот.
Сав. ПОМОРИН. Дерони. Сирен (Йохан). Кеконен (Урхо). Атропин. Нерити.
ОТВЕСНО: "Само за жени". Особеност. Розова долина. Акамир. Канарин. Ратоно. Оборо. Борис. Лана. Екар
(Жан). Реп (Джони). ТИСЕН. Панорама. Акини. Нив. Самовар. Ратин. Гал. Рап. Ворошилов (Климент). Аламана.
Ем. "Народен". Бабинова (Весела). Ари. "Теке". Виделина. ИТАР. Рор. Богатир. Бонитет. СОНИ. Рад. Витилиго.
Аманет. "Жената на Симон". Равини.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Дългоочакваният 11-и
София Филм Фест в
морския град ще се
проведе от 10 до 16
август. Специално подготвената програма, когато
всички културни събития
бяха отложени поради
пандемичното разпространение на COVID-19, почти
не е претърпяла промени!
Фестивалният и конгресен център - Варна е
традиционен домакин на
София Филм Фест във
Варна, а тази година
любителите на киното ще
се насладят и на прожекции под звездите през
първите четири фестивални дни в двора на Национално училище по изкуст-

Çàïî÷íàõà Äíè íà
ðóñêàòà êóëòóðà
â Áóðãàñ

С изложба се откриха Дните на руската култура от 10
август в Бургас. Изложбата ще
обедини три теми - "Блокадата на Ленинград", "Женското
лице на войната" и "Фестивална Москва". Експозицията ще
бъде подредена в Културния
център "Морско казино". На 10
август бе открит и барелеф
на казахстанския поет, философ, основоположник на казахската класическа литература Абай Кунанбаев в Свети
Влас. Барелефът се намира в
"Алея на народите" на яхтеното пристанище в курортния
град.ç

вата "Добри Христов",
където преди всяка прожекция гостите на фестивала са поканени и на по
чаша вино, придружено с
музикална изненада.
Дава се възможност на
нови таланти да покажат

своите творби на "големия
екран" чрез формата
"Екран за нови кинематографисти", а форматът
"Община Варна представя"
ще покаже филми, създадени с подкрепата на
Фонд "Култура". 11-ият

София Филм Фест във
Варна отново ще предложи на любителите на
седмото изкуство заглавия, отличени на световни
форуми като "Берлинале",
"Оскар", Кан, Венеция,
Торонто.
Организаторите са
подготвили 12 невероятни
филма, сред които фестивален хит "Паразит" на
режисьора Понг Чун-Хо,
който удиви света и
заслужено получи "Оскар"
за най-добър филм.
Публиката ще види още
"Тяло христово" на полския режисьор Ян Комаса,
"ФАРЪТ" на Робърт Егърс,
"Предателят" на Марко
Белокио.ç

:

Ñîôèÿ ôèëì ôåñò âúâ Âàðíà
ñ èíòåðåñíà ïðîãðàìà

Íàêðàòêî

"Море от ритми" събира
в Балчик сладкодумци,
занаятчии, танцьори
Десетият международен
фолклорен фестивал "Море
от ритми" ще събере в
Балчик сладкодумци, занаятчии, певци и танцьори между
18-22 септември, артистичен
директор на форума Галина
Гавраилова.
Танцови състави и ансамбли,
хорове, индивидуални
изпълнители ще се състезават за автентичен, обреден и
обработен фолклор. Очакват
се шест състава от Украйна,
които според регламента на
фестивала, заедно с образци
от родния фолклор, ще
представят български хора.

Пианистът Веселин Станев
изнесе рецитал
Пианистът Веселин Станев се
върна в родната Варна с
рецитал в рамките на
Международния музикален
фестивал "Варненско лято".
Почитателите на клавирното
изкуство чуха изпълненията
на виртуоза вчера в Градската художествена галерия.

Õèëäà Êàçàñÿí ùå ïåå íà Áàíñêî äæàç ôåñò
В Банско стартира най-старият и най-авторитетният български джаз фестивал. Той е основан през 1998 г. от д-р Емил Илиев. На
сцената в Банско са пели и свирили най-известните джаз интерпретатори, през годините
фестивалът става едно от най-значимите културни събития. Двадесет и третото издание на
Банско джаз фест е в рамките - 8 - 14 август
на Откритата сцена на пл. "Никола Вапцаров".
В програмата са включени 21 концерта. Изпълнителите са от България, Италия, Португалия, Унгария, Германия.
Първият концерт е на джаз певицата Хилда
Казасян, която представя своя проект Jazz
Summer, заедно с Христо Йоцов - барабани,
Живко Петров - пиано, Михаил Йосифов тромпет, Димитър Карамфилов - контрабас. ците Петър Салчев (заедно с Октет "Пловдив"),
Почитателите на джаза могат да чуят пев- Марина Господинова (с проекта "Златните годи-

ни на джаза"), Камелия Тодорова и още...
Джаз саксофонистът Игор Бутман от Русия е акцент на фестивала. Присъствието
му е достатъчно красноречив знак за нивото на проявата. Той гостува в Банско за
трети път. Един от двигателите на руския
джаз, с успешна световна кариера, Бутман
е работил с Рей Чарлз, Джордж Бенсън, Ал
Жиро. За него казват, че е сред любимите
музиканти на Бил Клинтън и това вероятно
е така - пиесата му "Носталгия" е част от
албума The Bill Clinton Collection - Selections
From The Clinton Music от 2005 г.
Последната вечер Любомир Денев представя своя "Диалог с Милчо" - произведения на Милчо Левиев - джаз пианист и
композитор. Специален гост е джаз вокалистката Весела Морова.ç

Àðòèñòè÷íèòå ïúòåøåñòâèÿ íà õóäîæíèêà Àòàíàñ Õðàíîâ
"Аз не съм мореплавател или някакъв
много опитен моряк, аз съм си художник, който не го е страх да тръгне на
тези пътешествия" каза Атанас Хранов.
Арт галерия Le Papillon във Варна ще
срещне почитателите на съвременното
изобразително изкуство с най-новите
творби от многообразното творчество на
талантливия художник Атанас Хранов в
пространството на галерията от днес до
2 септември.
Веднъж потопили се в примамливия
магичен свят на пловдивския художник с
неизчерпаема фантазия, смелост и изящ-

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

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

ни умения, всяка среща с артистичния му
талант е очаквана с вълнение. Галерията
подрежда творби, достойни за изучаване,
които ни въвличат в Храновия "Урок по
астрономия".
Зрителите са съпричастни с астрономическите наблюдения, запленили автора
по време на различните му морски и презокеански пътешествия. Влеченията на художника към древните знания на халдейците и други древни цивилизации, към пресъздаване на ангелската йерархия, вселенската космогония са част от лошите
мисли за мястото на човека.ç

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

