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о края на годината се очаква ръстът на
българската икономика да се свие с около
7%, а безработицата да достигне двуциф-
рено число, прогнозираха от Търговско-
промишлената палата. По-трудно ще бъ-
де и икономическото възстановяване през
следващата година. Работодателската ор-
ганизация представи своето годишно из-
дание на класацията "България в цифри".
Икономическата криза в България се за-
дълбочава, а страната се нарежда сред най-
харчещите заради коронавируса в Югоиз-
точна Европа.

Åâðîïà êîìåíòèðà
„Óëèöàòà íà
òèêâèòå"

7% ñðèâ

езредици на ули-
цата на тиквите"
- така германс-
кото списание

Êîâàðåí æðåáèé
çà Ëóäîãîðåö â

Øàìïèîíñêà ëèãà

Лудогорец ще играе срещу Будучност
(Подгорица) в първия квалификационен
кръг на Шампионската лига. Победите-
лят се излъчва в един мач, а жребият
отреди Лудогорец да гостува в Подго-
рица. Двубоят ще бъде на 18 или 19
август. Будучност спечели титлата в
Черна гора с 18 точки пред втория
Сутиеска. Припомняме, че Лудогорец
игра с черногорци в ШЛ през сезон
2016/2017 - елиминира Младост
(Подгорица) след победи с 2:0 и 3:0
във втория квалификационен кръг. ç
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Министърката на информацията на
Ливан Манал Абдел Самад заяви вчера,
че подава оставка от правителството -
първата министерска оставка след
експлозията в Бейрут, която предизвика
обществен гняв срещу управляващите.
"След огромната катастрофа в Бейрут
аз връчвам оставката си на правителст-
вото. Извинявам се на ливанците - ние
не отговорихме на техните очаквания",
заяви тя в обръщение. В събота ве-
черта ливанският премиер Хасан Диаб
обяви, че ще предложи предсрочни
парламентарни избори.

ÑÂßÒ

на икономиката ни
тази година

„Б

Българите имат песимистична нагла-
са за финансовото си състояние през след-
ващите 12 месеца, показва анкетата на
Националния статистически институт, про-
ведена през юли. < 2

От e-vestnik.bg
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Продължава да е
тежка ситуацията в
Хасковския регион -
обединиха се пожари-
те край Свиленград и
Лесово. Това каза за
Агенция "Фокус" дирек-
торът на Главна дирек-
ция "Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението" главен ко-
мисар Николай Нико-
лов.

Той поясни, че къс-
но през нощта срещу
неделя са се обединили
пожарите в района на
свиленградските села
Сладун и Маточина и
този от другата страна
на Тунджа край Лесово.

"Продължава да е
изключително тежка си-
туацията в Хасковския
регион, по-специално
Свиленград и съседния
Ямбол, община Елхово
- село Лесово. На прак-
тика двата пожара се
обединяват. Общата те-
ритория е значителна",
каза още гл. комисар
Николов и уточни, че
става въпрос за някол-
ко хиляди декара. Съ-
щевременно със запо-
вед на областния упра-
вител на Хасково в
Свиленград е обявено
бедствено положение.

Той коментира и
пожара от събота в
Хисаря. По думите му
там нещата са под
контрол. ç
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Китай, Вътрешна Монголия. Приятели разговарят по време на лятната си ваканция, която прекарват в игри, занимания по
конен спорт и почивка. Снимка Пресфото БТА

"Дер Шпигел" озаглавява
материала си, посветен на
антиправителствените про-
тести в България. От един
месец няколко хиляди про-
тестират всекидневно, а
през септември - след края
на лятната ваканция, се
очаква да станат и пове-
че, пишат в "Дер Шпигел"
и посочват, че 60 процен-
та от българите подкрепят
протестите. Около Орлов
мост вече се говори за
"Улица на тиквите".

"Тиквата" е прякорът на
премиера Бойко Борисов,
пояснява изданието. Той е
враг номер едно и основна
цел на протестите. Името
му е синоним за цялата по-
литическа система, за ен-
демична корупция, за нес-
праведливост, за подкопа-
ване на демокрацията, за
липса на прозрачност, за
злоупотреба с власт, шу-
робаджанащина и унищо-
жаване на околната сре-
да, четем още в германс-
кото списание.

Около 5000 протести-
ращи се събраха в центъра
на българската столица и
въпреки дъжда крещяха
"Мафия!" и призоваха пра-
вителството на премиера
Бойко Борисов да подаде
оставка. Така започва ста-
тия на международната ин-
формационна агенция Рой-
терс с обзор за протестите
през нощта в петък.

"Митингите се проведо-
ха в други пет града, вклю-
чително централните Вар-
на и Пловдив. Първоначал-
но полицията е разпръс-
нала демонстрантите и е
премахнала лагерите, кои-
то са  на три централни
кръстовища в София (по-
късно барикадите бяха
възстановени от протести-
ращите - бел. ред.).

Противниците на прави-
телството в България от
седмици настояват за не-
говата оставка. Разочаро-
ванието от корупцията и
шуробаджанащината е го-
лямо. Но министър-предсе-
дателят Борисов не се впе-
чатлява - и сочи към из-
борите през 2021-ва. Това
пише Михаел Мартенс във
"Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг". И описва протес-
тното движение накратко
така: конкретен гняв, не-
ясни изгледи.

Според "Кронен Цайтунг"
сега Брюксел трябва да
внимава настроенията на
населението в България да
не се преобърнат. Ако ЕС
не изрази подкрепа за пра-
вовата държавност, демок-
рацията и правните рефор-
ми в България, страната мо-
же да бъде загубена като
проевропейска членка. За-
щита на външните граници
за сметка на европейска-
та ценностна система? ЕС
е пред дилема, заключава
австрийският вестник.
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Èêîíîìèêàòà íè ùå ñå
ñâèå ñúñ 7% òàçè ãîäèíà

пейско икономическо
пространство, по-сигурни в
България", коментира за
БНР председателят на
палатата Цветан Симео-
нов.

Не по-оптимистична е
прогнозата за пазара на
труда и ръста на безрабо-
тицата: "Ще расте безра-
ботицата, вече е двуциф-
рена, над 10%. Не изк-
лючвам и това, ако не
успеем да стимулираме
предприемачите в Бълга-
рия да се върнат към
нормалната си дейност,
въпреки сложните различ-
ни условия на работа в
епидемична обстановка".

Класацията "България в
цифри" съдържа данни за
икономическите показате-
ли на страната през 2019
година. Изданието прави
и съпоставка с информа-
цията от 27 международ-
ни класации и присъстви-
ето на българската иконо-
мика в тях. Изданието
излиза в брошура за 11-и
път, а класацията се

Áåçðàáîòèöàòà ùå äîñòèãíå äâóöèôðåíî ÷èñëî, êàçâàò
îò Áúëãàðñêàòà òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíà ïàëàòà

До края на годината се
очаква ръстът на българс-
ката икономика да се
свие с около 7%, а безра-
ботицата да достигне
двуцифрено число, прог-
нозираха от Търговско-
промишлената палата. По-
трудно ще бъде и иконо-
мическото възстановяване
през следващата година.
Работодателската органи-
зация представи своето
годишно издание на
класацията "България в
цифри".

Икономическата криза в
България се задълбочава, а
страната се нарежда сред
най-харчещите заради
коронавируса в Югоизточ-
на Европа. Затова и иконо-
мическото възстановяване
се очаква да се случи по-
бавно и по-трудно след
прогнозираното свиване на
брутния вътрешен продукт.
"Всичко ще зависи от това
как ще се развият нещата
в ЕС, от което сме най-
много зависими и където
може би имаме по-високо
доверие на инвеститорите
към българската икономи-
ческа среда. Чувстват се
все пак, в единното евро-

Ïðåãîâàðÿìå
çà ïîäâîäíèöè
âòîðà ðúêà ñ
äâå äúðæàâè

прави на базата на данни
от статистиката и класа-
ции, които следят както
българския бизнес, така и
чуждите инвеститори.

В международните

класации страната ни
запазва стабилни позиции
по отношение на икономи-
ческата свобода. Според
доклада на фондация
Heritage за тази година
България се нарежда на
36-о място в света - с
една позиция нагоре, а в
класацията на Световния
икономически форум за
конкурентоспособността
2019 г. се изкачваме с две
места до 49-о спрямо
предходната година. ççççç

Гражданите на София са вече
четири седмици на улиците. Те при-
зовават правителството да подаде
оставка. Броят на блокираните
кръстовища расте, се казва в ана-
лиз на германското издание "Ди
Цайт", цитиран от БГНЕС.

В България демонстрантите за-
силиха натиска си върху прави-
телството с нови протести и по-
големи блокади. Те замеряха с яй-
ца и домати сградата на Минис-
терския съвет в София в петък ве-
черта. След шествие те отново бло-
кираха три важни кръстовища в
столицата, за да принудят прави-
телството и главния прокурор да
подадат оставки, а също така да
се проведат предсрочни избори.

Освен палатковите лагери,

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов участва във военен ритуал
по присвояване на първо офицерско звание на випускниците на ВВМУ

"Н. Й. Вапцаров" във връзка със 141-годишнината от създаването на ВМС.

Част от военния ритуал по присвояване на първо офицерско звание на
випускниците на ВВМУ"Н. Й. Вапцаров" се състоя във Варна. На снимката:

Специални части направиха бойни демонстрации в чест на празника.

Íåìñêèÿò "Äè Öàéò" ñ ðåïîðòàæ çà âúçñòàíîâåíèòå áëîêàäè â öåíòúðà íà Ñîôèÿ
кръстовищата бяха затворени с
помощта на пейки и кофи за бок-
лук. По-рано в петък сутринта по-
лицията беше разчистила блока-
дите на кръстовищата и премах-
нала палатките след жалби на
граждани.

Протестиращите призовават
за оставка на коалиционното пра-
вителство на министър-председа-
теля Бойко Борисов, в което учас-
тват и националистите. То е на
власт в страната от 2017 г. Про-
тестите продължават вече чети-
ри седмици. Гражданите обвиня-
ват властта в корупция, мафиот-
ско поведение и зависимост от
олигарси.

Нови антиправителствени про-
тести се състояха във Варна и

Пловдив. Там също бяха разчис-
тени блокадите в петък сутринта.

Държавният глава Румен Радев,
който подкрепя антиправителстве-
ните протести, осъди намесата на
полицията. Репресиите не можаха
да възстановят доверието в пра-
вителството, написа той във Фей-
сбук.

"Ако те (полицията) евакуират
(палатковите лагери), ние ще ги
поставим отново", заяви пред бТВ
демонстрант в София. "Това е игра
на котка и мишка", добави друг.

Правителството в София отказ-
ва да подаде оставка "под натиска
на улични протести". Следващите
редовни парламентарни избори
предстоят през март 2021 г., за-
вършва статията си "Ди Цайт" ççççç
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Българите имат песимистична нагласа за финансовото си състоя-
ние през следващите 12 месеца, показва анкетата на Националния
статистически институт, проведена през юли. Въпреки че нагласите за
икономическото развитие в страната са по-добри от тези, отчетени
през април, хората и в градовете, и в селата са песимисти за
бъдещото състояние на семейния си портфейл, сочат данните.

Очакванията за покачване на цените за периода са умерени.
Анкетираните посочват, че през изминалите месеци е имало дори
понижение на някои цени. Като цяло потребителското доверие се
покачва през юли спрямо април, като по-високият показател основно
е при отговорите на хората, живеещи в селата.

Ïî÷èíà
ïðîô. Äèìèòðèíà

Ãþðîâà
Вчера почина проф. Димит-

рина Гюрова-Савова (1934-
2020). Тя е един от най-почита-
ните доайени на НАТФИЗ, през
32-годишния си преподавател-
ски път е извела 8 актьорски и
7 режисьорски класа, припом-
нят от театралната академия, ци-
тирани от БТА. Стотици лица от
театъра, киното и телевизията
са нейни ученици. Режисьор на
десетки спектакли за театрите
в Сливен, Варна, Бургас, "Съл-
за и смях", "Българска армия",
Народен театър за младежта,
"Иван Вазов", Театър 199, тя е
двукратен носител на Награда-
та на София и на наградата за
режисура" на Съюза на артис-
тите в България. Удостоена е със
званията "Заслужил артист" и
"Народен артист".

 Поклонението е
на 11 август, вторник, от

11:00 ч. в Народния театър.

България преговаря с две
държави за подводници. То-
ва съобщи вчера във Варна
вицепремиерът и министър
на отбраната Красимир Ка-
ракачанов. Той обясни, че
опциите за подводници "вто-
ра ръка" са две - едната е
Норвегия, другата европей-
ска страна, с която Бълга-
рия преговаря, министърът
не назова. Каракачанов из-
рази надежда в следващи-
те години да бъде решен и
въпросът с подводниците.
Министърът изрази надеж-
да, че следващите няколко
месеца, най-късно до октом-
ври, договорът за новите мо-
дулни патрулни кораби на
ВМС ще бъде подписан. И
двата кораба ще се строят
във Варна, Каракачанов
припомни, че нашето усло-
вие е било минимум едини-
ят от тях да се строи в Бъл-
гария. ççççç
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Зам.-председателят на
ПГ на БСП Крум Зарков
заяви: "В хода на важните
политически процеси в
България станаха ясни и
кандидатите за председа-
тел на Българската социа-
листическа партия. Уважа-
вам правото и волята на
всеки от тях да приеме
своята номинация и да
претендира за високата
чест. И съм благодарен на
организациите, които
номинираха мен. Но моят
избор е друг. Реших да
подкрепя Корнелия Нино-
ва. Считам, че с неприми-
римостта си спрямо ГЕРБ
и наложения от тях модел
на управление, с дално-
видната подкрепа на
президентската двойка
Радев/Йотова, с увелича-
ването на парламентарно-
то ни представителство, с
победите в Русе, Перник,
Благоевград и другаде, с
това, че даде възможност
за изява на много нови
лица, с присъединяването

Íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë
ïðèçîâà çà àêòèâíîñò íà
ïðåêèÿ âîò çà ïðåäñåäàòåë
íà ïàðòèÿòà

Êðóì Çàðêîâ êúì ñîöèàëèñòèòå:

Ãëàñóâàéòå íà 12 ñåïòåìâðè.
Îò íàñ çàâèñè!

на БСП към днешните
граждански протести и
техните искания, тя заслу-
жи втория си мандат.
Вярвам, че натрупаният
през четирите напрегнати
години опит ще е от полза
и за БСП, и за България в
преодоляването на слож-
ните въпроси, пред които
скоро ще бъдем изправе-
ни. И още - Корнелия
Нинова въведе и устоя
прекия избор за предсе-
дател на партията и така
на 12 септември всеки
член на БСП, за пръв път
в партийната история, ще
има възможността да
избере най-достойния да
го представлява. Всички
заедно имаме шанс да
докажем, че "политика" и
"партия" не са мръсни
думи, когато зад тях стоят
свободни и отговорни
граждани. С гласуването
си на 12 септември всеки
социалист ще може да се
изяви със свободния си
избор и със своята отго-

ворност към съдбата на
БСП. От БСП зависи
много, а какво ще е
поведението на БСП -
това зависи от нас. Гласу-
вайте!"
Свиленски: Партията
се променя към добро

В свой коментар на-
родният представител
Георги Свиленски допъл-
ни: "Когато Корнелия
Нинова бе избрана за
председател на БСП, бях
скептично настроен към
някои от заобикалящите я
другари. С времето онези,
които я подкрепяха в
началото, яростно я
атакуваха. Причината
беше, че тя започна да
променя партията. Една
такава промяна е именно
прекият  избор. Той ще
прекъсне зависимостите
на председателя от някол-
ко човека. Хора, които

В края на миналата седмица
се проведе заседание на Цент-
ралната комисия по провеждане
на избора за председател. Ос-
новна точка беше регистрация на
кандидатите за председател на
БСП за предстоящия пряк вът-
решнопартиен избор на 12 сеп-
тември 2020 година. До 5 август
получихме решенията от всички
проведени конференция на об-
щински и районни структури в
цялата страна. От тези конфе-
ренции бяха предложени 55 кан-
дидати за председател на БСП.
Най-много номинации в проце-
дурата е получила Корнелия Ни-
нова - с 285 предложения, Ки-
рил Добрев - 144,  Калоян Пар-
гов - 63, Красимир Янков - 55,
Драгомир Стойнев - 40, Коста-
дин Паскалев - 36, Валери Жаб-
лянов - 34, Крум Зарков - 34,
Янаки Стоилов - 23. Останалите

Ïåòèìà êàíäèäàòè çà ëèäåð íà ÁÑÏ,
Êîðíåëèÿ Íèíîâà ñ íàé-ìíîãî íîìèíàöèè

са получили под 20 номинации".
Това заяви председателят на Цен-
тралната комисия по провежда-
не на избора Емил Войнов на
пресконференция в централата
на БСП.  Той уточни, че крайният
срок за подаване на декларации
от кандидатите за председател е
изтекъл на 6 август.

"7 кандидати подадоха свои-
те декларации за председател на
БСП. Бяха проверени всички кан-
дидати за наличие на партиен
стаж - изискване на Устава на

жи до 10 септември. На 12 сеп-
тември те ще се явят на пряк
избор пред всички членове на
БСП. Войнов допълни,  че днес е
било прието още едно решение
- за теглене на жребий за учас-
тието на кандидатите в предиз-
борната кампания в партийните
издания - в. Дума и БСТВ. По
думите му жребият ще бъде тег-
лен на 10 август, понеделник, от
11 ч. Жребият ще бъде теглен за
всяко едно представяне на кан-
дидатите в съответните медии.

Вяра Емилова,  секретар на
ИБ на БСП и секретар на ЦКПИ,
обяви, че съгласно правилата на
ЦКПИ и нейните решения, се про-
вежда информационна кампания
за прекия избор - предвидено е
да бъдат изработени 3 клипа,
един от които вече се разпрост-
ранява,  а вторият - от понедел-
ник. Тя обясни още, че според
правилата ще бъде изготвен общ
плакат и брошура на всички кан-
дидати. Това се очаква в следва-
щата седмица. Всяка една от те-
зи брошури трябва да достигне
до членовете на партията, за да
могат да се информират доста-
тъчно добре за прекия избор.ç

наричат сами себе си
"организационно грамот-
ни", но всъщност са апа-
ратчици, способни да
опорочат всяко заседание,
да изкривят волята на
всеки орган. Често в полза
на частни или чужди на
БСП интереси. Поставяйки
важния избор за предсе-
дател в ръцете на всички
партийни членове, Корне-
лия Нинова постъпи пра-
вилно. Това не беше лесно,
но тя се пребори. И с това
спечели моята подкрепа.
Но нито тя, нито аз, нито
който и да било не би
могъл да се справи сам.
Имаме нужда от актив-
ността на членовете на
БСП.

Като използвам въз-
можността да изкажа най-
искрената си благодар-
ност към организациите,
издигнали моята кандида-
тура, оценявайки и осъз-
навайки високата отговор-
ност, пред която съм
изправен, си правя отвод
от участието в прекия
избор на председател на
БСП. Заявявам своята
готовност за продължава-
не на пътя за промяна на
партията и утвърждаване-
то й като незаобиколим
фактор и алтернатива в
управлението на държава-
та. Затова призовавам
всички - гласувайте.
Изберете когото искате,
но участвайте. Моят глас
ще е за Корнелия".

Събития
” 610 г. - Ислям: Мохамед
започва да получава Корана
от Господ чрез ангела
Гавраил.
” 1500 г. - Португалският
мореплавател Диого Диаш
открива случайно остров
Мадагаскар.
” 1792 г. - Френската
революция: в Париж тълпата
атакува двореца на Луи XVI и
арестуват него и семейство-
то му.
” 1846 г. - Основан е
Смитсъновия институт -
голям научноизследователски
център и най-големият
музеен комплекс в света.
” 1915 г. - Осъществен е
успешен пробен полет на
първия български аероплан в
Божурище, построен от
изобретателя Асен Йорданов.
” 1920 г. - Първа световна
война: подписан е Севърски-
ят договор между държавите
- победителки в Първата
световна война и Османска-
та империя.
” 1954 г. - В САЩ е забра-
нена комунистическата
партия.
” 1985 г. - Френските тайни
служби потапят кораба
"Рейнбоу Уориър", принадле-
жащ на международната
екологическа организация
"Грийнпийс".
” 2000 г. - Ражда се
6-милиардният жител на
планетата Земя.
” 2003 г. - Юрий Маленчен-
ко става първият човек,
който сключва брак в
космоса.
Родени
” 1874 г. - Хърбърт Хувър,
31-ви президент на САЩ
” 1882 г. - Кимон Георгиев,
министър-председател на
България
” 1912 г. - Жоржи Амаду
бразилски писател

” 1951 г. - Николай Петев,
български писател, издател и
общественик
” 1960 г. - Антонио Банде-
рас, испански актьор
Починали
” 1868 г. - Хаджи Димитър,
български революционер
” 1945 г. - Робърт Годард,
американски учен, конструк-
тор и изобретател в областта
на ракетната техника
” 2000 г. - Владимир
Смирнов, български драмати-
чен и филмов актьор

Íà òîçè äåí
:

БСП. Оказа се, че от седемте кан-
дидати петима отговарят на изис-
кванията за наличие за партиен
стаж и стаж в националните ор-
гани на БСП. Днес, с решение на
Централната комисия по провеж-
дане на избора, следните канди-
дати бяха регистрирани: Валери
Жаблянов, Георги Тодоров, Кирил
Добрев, Корнелия Нинова и Кра-
симир Янков", обяви Войнов.

Той подчерта, че за кандида-
тите предизборната кампания за-
почва на 13 август и ще продъл-
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Çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå âå÷å
êàíäèäàòñòâàò çà êðåäèòè ñ 2% ëèõâà

Близо 25,7 млн. лв бяха ут-
върдени от Управителния съвет
на ДФ "Земеделие" за отпуска-
нето на държавна помощ de
minimis за животновъди, отглеж-
дащи крави и/или юници, и/или
биволи, овце майки и/или кози
майки, съобщи Агри.бг.

Схемата цели да подпомог-
не животновъди, които търпят
загуби заради сушата и нега-
тивното влияние на пандемия-
та от COVID-19, но преди тя да
стане факт Агри.БГ запита род-
ните фермери: "Нужен ли е de
minimis за животновъди зара-
ди сушата?" В анкетата се вклю-
чиха 336 участници. 84% от тях
са потвърдили нуждата от до-
пълнително подпомагане зара-
ди засушаването, като са из-
тъкнали различни причини.

Най-много животновъди,
32%, са заявили желание да по-
лучат de minimis, защото "па-
сищата изгоряха и има повече
разходи за изхранване на жи-
вотните". "Да, не само заради
сушата, а и заради ниските из-
купни цени и свитите пазари" е
отговорът, който са посочили
31% от анкетираните.

Освен държавна помощ 21
% от отговорилите смятат, че
са нужни и други мерки за под-
помагане на сектора.

18% не одобряват това да
има de minimis само за живот-
новъдство, защото климатични-
те промени засягат всички сек-
тори, а други 22% заявяват, че
в техният район няма суша и
затова не се нуждаят от de
minimis.

Само 3% смятат, че не е
нужно допълнително държавно
плащане, защото извънредната
мярка COVID-19 ще бъде дос-
татъчна като помощ. Такъв е и
процентът на участниците, кои-
то не могат да преценят. Резул-
татите от анкетата красноречи-
во показват, че родните живот-
новъди като цяло имат нужда
от de minimis, а немалка част
от тях настояват и за още мер-
ки за сектора.ç

Отворен е прием за
нисколихвени кредити за
производство на пшеница,
Реколта 2021, съобщиха от
Държавен фонд "Земеде-
лие" (ДФЗ), цитирани от
Агри.бг. От 5 август до 16
октомври зърнопроизво-
дителите могат да канди-
датстват за облекченото
кредитиране. Крайната
дата за изплащане на
средствата е 21 декември
2020 г. Заемите са с
годишна лихва в размер
на 2%, но не по-малко от
референтния лихвен
процент, приложим към
датата на сключване на
договора за кредит. Пред-
видените средства са в
размер на 15 млн. лв.

Всеки стопанин, който
отговаря на изискванията,
може да получи 250 лв. на
хектар, 80 лв. на хектар
за закупуване на мине-
рални торове и 170 лв. на
хектар за закупуване на
семена. Максималният
размер на всеки отпуснат
кредит е до 300 000 лв.
Кредитните задължения се
обезпечават чрез ипотека
върху недвижимо имущес-
тво, особен залог върху
машини и съоръжения,
складови записи за вло-
жено зърно на съхране-
ние в публичните складо-
ве, залог на парична сума
или банкова гаранция.
Общата сума на обезпече-
нията следва да осигури

Ïðèåìúò å äî 16 îêòîìâðè, à
èçïëàùàíåòî íà ñðåäñòâàòà
- äî 21 äåêåìâðè

Четири регионални ди-
рекции по горите и две ле-
созащитни станции сключи-
ха договори за изпълнение
на проекти по подмярка 8.3
"Предотвратяване на щети
по горите от горски пожа-
ри, природни бедствия и ка-
тастрофични събития" от
Програмата за развитие на
селските райони 2014 - 2020

"За опазване на горите
от пожари" на териториите
на регионалните дирекции
по горите Берковица, Бла-
гоевград, Бургас и Сливен
ще бъдат изградени 13 ав-
томатични наблюдателни
станции - пожаро-наблюда-
телни пунктове. С реализи-
рането на проектите ще се
продължи дейността по из-

Ðåãèîíàëíè äèðåêöèè ïî ãîðèòå è ëåñîçàùèòíè
ñòàíöèè ñ ïðîåêòè çà îïàçâàíå íà ãîðèòå

граждане на национална
система за наблюдение,
ранно откриване и оповес-
тяване на възникнали гор-
ски пожари, ще се осигури
превенция върху хиляди
хектари горски територии.
Наблюдателните кули ще
бъдат разположени в едни
от най-пожароопасните ра-
йони на териториите на ди-
рекциите и така, че да оси-
гурят покритие на възмож-
но най-голяма площ. За по-
вишаване ефективността на
превантивните дейности и
ограничаване разпростра-
нението на вредители и бо-
лести, предотвратяване по-
явата на каламитети, оси-
гуряване контрол на числе-
ността на вредителите, ле-

созащитните станции Вар-
на и София ще закупят ла-
бораторно, мониторингово
и друго специализирано
оборудване. Станциите ще
бъдат осигурени с техника
и средства, необходими за
извършване на изследвания
и анализи за по-доброто

Управителният съвет на
Държавен фонд "Земеде-
лие" (ДФЗ) одобри мини-
мална помощ de minimis за
пчеларите в размер до 5
млн. лв. за 2020 г. Подпо-
магането ще е до 7 лв. на
пчелно семейство. Помощ-
та се предоставя по иска-
не на пчеларите във връз-
ка с лошите метеорологич-

Äúðæàâíàòà ïîìîù çà
ï÷åëàðèòå å äî 7 ëâ.

ни условия, извънредното
положение и противоепиде-
мични мерки заради COVID-
19, както и заради пробле-
ми с отравяния на пчели
при провеждане на расти-
телнозащитни мероприятия.
Подпомагането ще покрие
част от разходите на пче-
ларите при отглеждане на
пчелните семейства, както

и за възстановяване на за-
губите им от ниските доби-
ви. По данни от регистъра
на земеделските стопани
през 2020 г. на територията
на страната се отглеждат
712 079  пчелни семейства
от 6 468 земеделски стопа-
ни. Максималният размер
на помощите de minimis за
всеки земеделски стопанин
в сектора на производство-
то на селскостопански про-
дукти е установен на лево-
вата равностойност, но не
повече от 25 000 евро на
стопанство за период от
три последователни данъч-
ни години. През 2017 г. из-
платените средства по по-
мощта са 2 398 561 лв., пре-
доставени на 4341 пчелари

за 502 843 пчелни семейст-
ва при ставка на пчелно се-
мейство от 4,77 лв.

През 2018 г. усвоеният
ресурс е 3 498 436 лв. от 4
304 пчелари за 584 046 пчел-
ни семейства при ставка на
пчелно семейство от 5,99
лв.

За миналата година из-
платената помощ по схема-
та е в размер на 4496 235
лв., предоставена на 4408
пчелари, като са подпомог-
нати 601 101 пчелни семей-
ства при ставка на пчелно
семейство от 7,48 лв., при-
помня Агри.бг. Предстои
ДФЗ да изготви указания,
които ще бъдат публикува-
ни на сайта на Разплаща-
телната агенция.ç

покритие на кредита в
размер на 135% ,пише в
изискванията на Фонда.
Ресорното ведомство
отпуска нисколихвени
кредити на зърнопроизво-

дителите от години, но
през настоящия прием
лихвата е в размер на 2%
вместо лихвените нива
през предходните години
от 4,5% - 3%.ç

здравословно състояние на
горите у нас. Общата стой-
ност на инвестициите, кои-
то ще бъдат направени при
реализацията на шестте
проекта е близо 6 млн. лв.,
като цялата сума е предос-
тавена по програмата, ко-
ментира Агро.бг.ç

Æèâîòíîâúäèòå
èñêàò de
minimis, íî
è îùå ìåðêè
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Не знам как министри-
те в това правителство
комуникират помежду си,
но по отношение на
огромния проблем с
отровените води на река
Марица лицето, което
беше назначено да ръко-
води Екоминистерството
след Нено Димов, със
сигурност оглуша и ослепя
по въпроса за това как
беше натровена реката,
защо контролиращите
лица не предотвратиха
този сериозен теч и дали
инцидентът не е практика,
който нямаше как да бъде
потулен заради натрове-
ното стадо на животновъ-
дите от Димитровград.

Лично за мен е пълна
мистерия обаче как така
кабинетът успя светкавич-
но да реагира с изплаща-
нето на обезщетенията за
фермера, но е толкова
мудно с търсенето на
отговорност от отровителя
на река Марица. Да, за
първи път сме свидетели
на това, че за по-малко от
седмица Министерството
на земеделието плати на
фермера да възстанови
стадото си. Но е странно
защо другият отговорен за
натравянето на реката,
който би трябвало да бъде
санкциониран от Екоми-
нистерството, остава в
сянка. И в същото време
отговорният министър
продължава да се прави
на глухоням - може би,
очаквайки да мине месец-
два, докато нещата ще се
потулят или пък спретнат
някакви символична
глобичка. Именно затова
и ние се обръщаме с
молба към земеделския
министър Десислава
Танева да попита колегата

Çà íàòðîâåíèòå êðàâè îáåçùåòåíèÿ
èìà, çà îòðîâèòåëÿ íà Ìàðèöà -
íóëà ñàíêöèè!

À ôåðìåðèòå èíâåñòèðàò
â ÷èñòà ñðåäà

си (който още с назначе-
нието си на поста обяви,
че не държи да е минис-
тър) кога и каква санкция
ще бъде наложена за
замърсяването на река
Марица. И най-важното е
- след като взаимно си
изяснят причините за еко-
катастрофата, да изградят
някаква адекватна систе-
ма за контрол по всички
родни водоеми. Защото
безцеремонни замърсите-
ли на реките има из
цялата страна, но очевид-
но, че трябва да се случи
скандал като този с вноса
на отровни отпадъци от
Италия, за да почнат да
"гърмят" министри (думата
ни е за отговорните люде
в Екоминистерството).

По линия на неизбеж-
ната си свързаност поли-
тиките в земеделието и
екологията би трябвало да
се провеждат ръка за
ръка. Защото след 2021 г.
българските земеделски
производители ще бъдат
натоварени с отговорната
мисия да пазят почвата,
водите и реките (много от
тях и сега го правят). И
когато друг министър не
гледа толкова отговорно
на задълженията си,
бизнесът от аграрния
сектор би трябвало да
изиска държавническо
отношение.

И понеже министърът
на околната среда не
пише новите документи по
общата селскостопанска
политика от 2021 до 2027
г., ще публикуваме само
малък откъс от наръчника
за добрите земеделски
практики, които фермери-
те ще прилага в полза за
климата и околната среда.

"В България основна

характеристика на агроме-
теорологичните условия е
недостигът на вода, а тя е
жизненоважна за земеде-
лието. По-високите темпе-
ратури и по-ниската
относителна влажност
увеличават нуждата от
вода, но освен количест-
вото, застрашени са и
качествени характеристи-
ки на водата. Всички води
и водни обекти в България
следва да се опазват от
изтощаване, замърсяване
и увреждане с цел под-

почвите идентифицира
следните процеси, които
увреждат почвата - ерозия,
вкисляване, засоляване,
уплътняване, намаляване
на почвеното органично
вещество, замърсяване,
запечатване, заблатяване и
свлачища.

Въздухът и неговият
уникален състав е среда-
та, в която се развиват
всички живи организми на
земята. Земеделието е
част от секторите, които
като резултат от своята
дейност участват и допри-
насят за формиране на
парникови газове, които
отделени във въздуха
предизвикат парников
ефект. Факт е, че само
около 10% от всички
парникови емисии се
предизвикват от земедел-
ските дейности, но е факт
и че азотните окиси,
амонякът, отделени от
животновъдството и
използването на синтетич-
ни торове азотни торове,
имат най-висок парников
потенциал. Повечето
климатични модели симу-
лират увеличение на
температурата на въздуха
в България от 2°C до 5°C
до края на века."

Затова от името на
фермерите, които уважа-
ват министъра на земеде-
лието, отново призовавам
агроминистъра да убеди
онова лице, което не
искаше да поема минис-
терския пост в екологията,
да престане с празната си
реторика, демонстрирана
по телевизорите, защото
не може земеделските
производители да влагат
хиляди левове инвести-
ции, за да пазят природа-
та, а той да бездейства по
отношение на контрола
върху замърсителите.

Екатерина СТОИЛОВА
Синор.бг.

държане на необходимото
количество и качество на
водите и здравословна
околна среда, съхранява-
не на екосистемите,
запазване на ландшафта
и предотвратяване на
стопански щети.

По отношение на
почвите България има
богато разнообразие от
плодородни ресурси, но
те представляват ограни-
чен, незаменим и практи-
чески невъзстановим
природен ресурс. Същ-
ността на плодородието
на земеделските земи се
дължи на богатството на
практически трудно възс-
тановимия повърхностен
слой от земната суша,
наричан почва. Основен
компонент е съдържание-
то на органично вещество
- хумуса.

В българските почви то
намалява с тревожно
бързи темпове и от 4-5 %
през 60-те години на
миналия век вече е достиг-
нало стойности от 1,7 -
2,3%. Изследванията
показват, че в следващите
20-25 години на някои
площи няма да могат да се
отглеждат окопни култури,
а в някои случаи и по-
скоро. Това се дължи
основно на влошените
физико-механични свойст-
ва на почвите и последва-
щите ги ускорени процеси
на уплътняване, ерозия,
загуба на органично вещес-
тво и намалена микробио-
логична дейност. Устойчи-
вото и щадящо ползване
на почвата гарантират
функциите на този ресурс.
Законодателството в
областта на опазване на
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Ñ Êðåìúë ìîæå äà ãè ïëàøèòå, íî
ñ àòëàíòèçìà íÿìà äà ãè ñïå÷åëèòå

Трябва наистина да си
много тъп, за да не
осъзнаваш за 30 години
"преход" към ада, че
евроатлантизъм значи
колониализъм!

Че енергийна "не"зави-
симост от Русия значи
енергийна зависимост от
Вашингтон и Брюксел. А
енергийната зависимост
значи продоволствена
зависимост, значи ТО-
ТАЛНА зависимост...

Младежите може да не
разбират от политически
теории, може да не поз-
нават историята на прехо-
да, но знаят КОЙ плаща,
за да избиваме добитъка
си, да унищожаваме
лозята си, розите си,
мандрите си, да изнасяме
качественото и да внася-
ме европейските боклу-
ци... (включително про-
мишлени), и кой ни пре-
върна в катуна на света.

Знаят кой изнася
златото ни, как го доби-
ва, причинявайки еко-
катастрофа, кой удължи
концесионните договори
за още 50 години, кой
застрои бреговата ивица
и цялата държава, за да
инвестира мръсни оф-
шорни капитали... и с чия
благословия...

Знаят кой гори и сече
горите ни за износ на
дървесина и кой крепи
тази мафия.

На плакатите им пише:
"Госпожо Меркел, не се ли
срамувате от този корум-
пиран човек?" - това и
"Шпигел" го забеляза... И
неслучайно Брюксел се

притеснява от "ръст на
евроскептицизма" в коло-
нията, а корпорация РАНД
признава, че политичес-
кият елит в Румъния и
България може да е
проатлантически, но
обикновените българи и
румънци НЕ СА!

Младежите може да
не знаят, че в колонията
политиката се диктува от
Атлантическия съвет,
чиято основна грижа е
да поддържа колониал-
ния ни статут и да не
допусне геополитическа
преориентация на Роди-
ната. Но знаят, че докато
родителите им изнемощя-
ват от глад, студ, докато
бабите и дядовците им
измират, Вождът хвърли

в хазната на Пентагона
1.2 млрд. долара "за
некви чертежи, брат,
чертежи на Ф-16-ски..."
(цитирам един студент).

Младежите може да
не разбират от ляво-
дясно, социализъм-
капитализъм, но знаят, че
не могат да си позволят
лечение, образование,
камо ли пенсии; осъзна-
ват, че ги "ЕКСПЛОАТИ-
РАТ" (ах, тази мръсна
комунистическа думичка,
чието значение те разб-
раха). Започват да осъз-
нават и че НЕРАВЕНСТ-
ВЕТО НЕ Е "ЕСТЕСТВЕ-
НО", а че е изкуствено
поддържано (контролира-
на мизерия), защото
докато шефът им НЕ им

Êàïèòàëèñòè÷åñêàòà ñèñòåìà ñå ðàæäà, âúçïðîèçâåæäà è îöåëÿâà
÷ðåç íàñèëèå, ðåêåò, êîðóïöèÿ, íåïîòèçúì, âîéíè...

изплаща заплатите, щото
било "криза", хвърчи до
Карибите или сменя
лимузината, мезонета,
мацката, а челядта му
учи на Запад...

Те разбират също, че
тук "всичко целенасочено
се унищожава" (пак
цитирам), за да работят
на европейските планта-
ции. Защото на колониза-
торите им "трябват работ-
ници от Западните Балка-
ни" (не го и крият).

Те виждат също исля-
мизираната Европа,
която обаче не смее
да гъкне пред "варвари-
те" от Африка и БИ, камо
ли да ги впрегне да
бачкат... Последните не
само си защитават пра-

вата, но и отнемат тези
на белите европейци...

Да, има и такива сред
българските младежи,
които работят за високо-
технологични корпора-
ции, които им осигуряват
добри заплати и осигу-
ровки, лечение, почивка
и пр. И да, донякъде
защитават системата,
защото са облагодетелст-
вани от нея. Но те са
малко, пък и много от
тях разбират защо тези
корпорации оперират в
колонията и какво ще
стане, ако утре просто
се изнесат...

Не можем да ги ме-
рим с нашия аршин. Те
искат "Справедливост,
законност и ред". И НЕ
искат Родината им да е
колония!

Скоро ще разберат
(ако не всички, то пове-
чето), че това в капита-
лизма е невъзможно! Че
тази система се ражда,
възпроизвежда и оцеля-
ва чрез насилие, рекет,
корупция, непотизъм,
войни...

И затова ще се самоу-
бие.

Целият свят се тресе!
Ние сме просто част от
него! Но докато Вашинг-
тон и Брюксел се ритат,
и всеки дърпа чергата
към себе си, не трябва
да допуснем агентурата
им в България да увеко-
вечи колониалния ни
статут.

Това ще е краят ни!

Г-н Борисов,
Не мислите ли, че Ви станаха

много обидите към военните и
изобщо пилотите?

Позволихте си да обидите заги-
нали пилоти при изпълнение на слу-
жебния си дълг. Само на паметни-
ка на летището в Балчик са изпи-
сани 32 имена на такива летци. Са-
мо от това летище. Двама от тях
загинаха, за да не попадне само-
летът в нефтозавода край Бургас,
двама от тях загинаха, за да не по-
падне самолетът над Генерал Тоше-
во. Знаете ли колко такива случаи
има в страната? Чели ли сте поне
малко за историята на българската
авиация? Аз съм от поколението лет-
ци, когато бойната авиация беше в

Âîåíåí ëåòåö êúì ïðåìèåðà: Äà ñè ïèëîò
å ìúæåñòâî è ðîäîëþáèå
Êîãàòî åäèí ïðåçèäåíò ñå îñìåëè äà êàæå èñòèíàòà,
âêóïîì çàñòàíàõòå ñðåùó íåãî

своя апогей. Десет бойни летища,
три учебни. Полети денем и нощем.
Защо сега това не е възможно? Ще
кажете, няма средства. Има, г-н Бо-
рисов, но не са в държавата. А за-
що не са? Защото всички прави-
телства след 1989 година влачеха
държавата надолу. И когато един
президент се осмели да каже исти-
ната, вкупом застанахте срещу не-
го. А как иначе? Нали ще си загубят
тлъстите заплати?

Често си мисля за някои от по-
летите, които ние изпълнявахме. И
честно казано, не ми се вярва, че
сме го изпълнявали. Това аз ли бях,
се питам.

Много сте далеч, г-н Борисов,
от истината. Това е една мъжест-

вена професия, при която се изис-
ква абсолютна всеотдайност, вклю-
чително и животът. И любов към
Родината.

Аз съм председател на Общин-
ската организация на СОСЗР в Бал-
чик. Ние работим с ученици от Бал-
чик, Генерал Тошево и Мангалия.
Как да обясним на децата Вашето
отношение към авиацията? А те чу-
ват от родителите си, гледат теле-
визия.

И, г-н Борисов, тъй като според
Вас летците са прости, а не зная
колко прости са, защото между тях
има много с докторски степени, аз
като един от най-простите:

Ви ПРИЗОВАВАМ:
На диспут по въпроси, които са

извън Вашата и моята специал-
ност, а именно: електротехника,
радиотехника, двигатели и какво-
то още Вие предложите без поли-
тика.

А ако сте мъж, истински мъж,
извинете се.

Най-искрено Ви желая здраве!

Полковник о.з. Иван
АПОСТОЛОВ - военен пилот и

инструктор I клас

Вихра ПАВЛОВА
www.pogled.info

Колаж ЗЕМЯ

Ген. Румен Радев
като командващ ВВС
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ГЕРБ отдавна
не е партия.
ГЕРБ е
държавните
служители,
плюс
роднините
им, плюс
балдъзите,
плюс
челядта -
все хранени
хора

- Как преценявате националното
съвещание на ГЕРБ, г-н Вацев?

- Като човек, наблюдавал много
партийни конференции и конгреси, мога
да кажа, че това не беше такова съби-
тие. Това беше среща с актива. Естест-
веният въпрос е какво я наложи. Има
една сериозна причина, един нов мо-
мент. За пръв път от много месеци
Бойко Борисов обогати сюжетната
палитра на изказването си. Досега
имаше два сюжета, които се редуваха,
но не подлежаха на развитие. Единият -
колко са лоши тези гадове, които ни
пречат. Вторият - колко сме хубави ние
от ГЕРБ за това, че ощастливихме
България, и колко е печално, че "тулу-
пите" не могат да оценят нашето непре-
ходно значение.

В новия сюжет за пръв път се
говори за оставката като възможност, в
него вече става дума за един свят, в
който Бойко Борисов си е подал остав-
ката. Във всички досегашни експозета
той говореше за оставката като за
нещо немислимо и невъзможно.

- Но защо тогава Борисов не
разгърна логичния следващ епизод -
на предсрочните избори? Защо не
надъха актива, не призова: "Побе-
да!"?

- Защото искаше да им обясни, че
някои неща могат да бъдат неизбежни -
оставката, но ние все пак сме победи-
тели.

Имам чувството, че на някакво друго
равнище, зад гърба на актива, Бойко
Борисов вече води друг дебат - води
разговор за условията на оставката.
Затова говори за различни варианти,
при които може да има оставка. Там за
оставката се говореше като за нещо
крайно нежелано, но възможно. Във
всички досегашни случаи, когато Бори-
сов общуваше с "мисирките" и "тулупи-
те", оставката беше просто пример за
нещо, което не може да се състои,
няма как да се случи.

- Искате да кажете, че в сряда
публиката не видя форум на полити-
ческа партия, където се събират
съмишленици, изказват се и нещо
дискутират, а древногръцка драма,
където на сцената се разгръща дейст-
вието, а отстрани хорът коментира?

- Активистите на ГЕРБ бяха публика-
та, която трябваше да преживее катар-
зис. Да преминат от ситуацията "Остав-
ка ли? Никога!" до ситуацията "Оставка
ли? Може би, колкото и неприятно и
трудно да е това". Вчера Борисов
говореше за оставката веднъж, втори,
трети път, като всеки път съпровожда
това говорене с условие - ние ще
видим, ние ще се разберем, ние няма
да си предадем позициите, ние сме
тези, които бяхме и преди това.

Да, права сте да говорите за естети-
ката на древногръцката драматургия.
Там имаше хор, но хорът се припозна-
ваше в изложението на Борисов, хорът
винаги е съдбата. Изказването на
Борисов беше в мир със съдбата - ние
сме най-добри, "гадовете" са най-
лошите, но ние, ако трябва (предполага
се, че ще потрябва), сме способни да
подадем оставка, без да се продъни
светът и без слънцето да залезе зави-
наги.

- Разбраха ли го поканените?
Какво изразяваха лицата им?

- В естетиката на модерното шоу
има една фигура - на подгряващите. На
тях не се обяснява какъв е главният

Доц.
Валентин

ВАЦЕВ
политолог

сюжет. От тях се очаква да развият
ентусиазма и да надъхат публиката.
Говорителите бяха подбрани добре,
говореха повече или по-малко убедител-
но. Но на техния фон - на безбрежен
оптимизъм, на усещането, че на нас
никога нищо не може да се случи,
защото сме победители по рождение,
изказването на Борисов внесе дисо-
нанс.

- Кои са тези, с които той води
преговори зад гърба на публиката,
пред която се яви?

- Първата група е неговото непос-
редствено обкръжение, да кажем -
Томислав Дончев, който и този път
изглежда удивително добре информи-
ран. Втората група, това са неговите
коалиционни партньори, за които се
предполага, че вече са информирани.
Третата група, без непременно да тегля
към геополитиката, са фактори, на
които Борисов или не може да откаже,
или такъв отказ е пряко сили.

Ако например Борисов издържи до
края на годината и успее да положи и
последното парче тръба по "Балкански
поток", той ще има подкрепата на
"Газпром".

Ако се откаже днес от строителство-
то на тази тръба, той би могъл да
получи разбиращото отношение на
американското посолство.

Подозирам, че Борисов води прего-
вори на геополитическите и геострате-
гическите дадености.

Но докато води зад сцената тези
високи преговори, на сцената говори с
партия ГЕРБ и с обществото. И напри-
мер изля гнева си върху "деребеите".
Защо не се справи с тях, нали щеше да
им светва със синя лампичка, ако не
им светнеше червената лампичка?

Борисов вярва, че познава партията
си, защото той е неин създател. Но той
отказва да види една проста истина -
че партията ГЕРБ вече не е партия, а е
нещо, което е изначално, издълбоко и
много силно сраснато с държавните
структури. Днес партия ГЕРБ не същес-
твува. И когато едно такова образува-
ние се отделя от държавата (а аз съм
наблюдавал как това се прави в едни
други години), това означава измъкване
от държавната прегръдка с множество
вътрешни счупвания, кръвоизливи и
наранявания. При условие че Борисов
ще трябва волно или неволно да подаде
оставка под някаква форма, той ще
трябва да помисли за бъдещето на тези
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хора. А Борисов отказва да разбере, че
ГЕРБ отдавна не е партия. ГЕРБ е
държавните служители, плюс роднините
им, плюс балдъзите, плюс челядта,
плюс юрисконсултите, плюс охраната,
плюс шофьорите - това са хранените
хора. При това положение да говори за
деребеи, означава много силно да се
разделя с действителността. Няма
партия, има държавна структура, която
може да е в състояние да побеждава и
по-нататък с ресурсите на т. нар.
държавен административен ресурс.

- И доколко този ресурс ще остане
верен на ГЕРБ, когато партията не е
на власт?

- Борисов умее да се хипнотизира и
част от неговата генерална автохипноза
я видяхме на форума. Той говори от
позицията на човек, който е засаден в
някакъв по-добър свят, в някаква
паралелна реалност. И той вярва в
силите на това, което продължава да
припознава като партия. Но печалната
действителност е, че когато едно нещо
не е партия и когато му предстои да се
раздели с държавните си функции, това
нещо просто предава. Проблемът не е
в "деребеите" и не е в "гадовете".
Проблемът е в лоялността на довче-
рашната хранена държавна машина.
Държавният чиновник е безкрайно
лоялен към държавата, която е лоялна
към него. Когато държавата го напуска
или когато той напуска държавата, той
спасява себе си, семейството си и
челядта си. Така че Борисов много
силно надценява възможностите на
административния ресурс. Хора, които
спешно подаваха документи за членство
в ГЕРБ най-често го правеха с уговорка
за заемане на държавна позиция или
пост. В такива случаи документите за
членство в ГЕРБ бяха просто съпътст-
ващи формалности. Когато се разваля
договорът между човека и държавната
позиция, възможностите да се членува
в тази партия вече са невъзможни и
неуместни.

- Какво ще бъде бъдещето на
ГЕРБ?

- Ако загуби властта, ГЕРБ ще тряб-
ва да положи свръхчовешки усилия да
запази своята партийна форма. Теоре-
тически това е възможно, но само с
чудотворни способности на своето
ръководство, каквито аз в момента не
виждам. По-нататък ГЕРБ ще може да
участва във властта, но не от досегаш-
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Поредната
розова
приказва
приключва
и сега
най-после
действител-
ността има
шанс да
влезе в
правата си

ните си позиции. Във всички случаи
ГЕРБ е осъдена да преживее изключи-
телно тежък вътрешен сблъсък. И тук
вече има различни варианти. Единият е
оставка в края на септември.

- Вариант, за който говори вицеп-
ремиерът Томислав Дончев.

- Това би значило употреба на
ресурсите на парламента за окончател-
но фиксиране на интересите на ГЕРБ
във властта. В такива случаи се мисли
за въвеждане на елемента на необрати-
мост на ситуация. По аналогия си
спомням, че когато в СДС най-умните
хора бяха разбрали, че ще загубят тази
власт, която имаха, те приеха закони за
невъзможност да се пипат държавните
чиновници. Това са т. нар. елементи на
неизвлекаемост.

- Да, в края на управлението на
Иван Костов и СДС бе приет Законът
за държавния служител. Смисълът
му бе да се гарантира несменяемост
на администрацията при смените на
различни правителства.

- Това имам предвид. Парламентът,
който трябва да поработи още малко
според г-н Дончев, трябва да успее да
фиксира всички форми на всички
интереси на ГЕРБ, такъв, какъвто днес
е ГЕРБ - обединение от хора, които
живеят от европейски траншове. Това е
машина за разпределяне на европейски
пари. Ще се направи опит да продължи
да се живее от този източник номер
едно - еврофондовете, и от източник
номер две - държавните поръчки.
Трябва освен това да се приемат
специални парламентарни мерки да не
може всички досегашни неблаговидни
действия в сферата на управлението на
държавните пари да бъдат обсъждани
или, не дай си боже, наказвани.

- Каква съдба би имал Борисов,
който довчера анализатори наричаха
феномен - като тази на Живков, като
тази на Костов, като тази на царя?

- Не бих го сравнявал нито с Жив-
ков, нито с Костов, нито със Сакско-
бургготски. Борисов е наистина фено-
мен, но е феномен, който няма аналози
в досегашната практика. Борисов,
такъв какъвто го виждаме днес, е
наказание за нашите общи грехове. Аз
помня година по година как се създава-
ше ГЕРБ и какви сили се грижеха това
да се появи. Не мога да прогнозирам
никакви житейски развития, не ми е
във фокуса. А иначе с усмивка бих
могъл да кажа, че ако Борисов успее
да се разбере с руските си партньори,
още не е късно да си купи вила в
квартала на руските милиардери на
Рубльовка край Москва. Или при друг
поврат би могъл да употреби част от
трудовите си спестявания и да си
осигури къща в слънчева Калифорния.
Нищо фатална няма да му се случи. Той
просто ще трябва да се раздели с
поста си - за негово добро и за добро-
то на всички останали.

- Но Борисов в Калифорния или в
Москва - това е изгнание, означава,
че той няма политическо бъдеще в
България.

- Аз не го възприемам като изгна-
ние, а като най-после акостиране на
желания бряг, където няма печал и
тревоги, а има вечно упокоение. Така че
политическата заупокойна може да
звучи и оптимистично.

- Няма печал и тревоги в царство-
то небесно, а ние говорим за царст-
вото земно.

- Според мен Рубльовка в Москва и
Санта Моника в Калифорния също са
част от царството небесно, където не
достигат тревогите от презряната

действителност, в която ние тъпчем
калта.

- Като казвате, че Борисов е нака-
зание за нашите общи грехове, кои
грехове имате предвид? Това, което
обикновено западните анализатори,
пишейки за България, наричат недос-
татъчна зрялост на демократичното
общество и неукрепнали демократич-
ни ценности? Склонността ни да се
водим по популисти?

- Става дума за нещо по-просто и
по-жестоко. Става дума за българското
национално лековерие. Става дума за
онова затъмнение на съзнанието, което
ни връхлетя през втората половина на
89-а година и сега не желае да ни
пусне, за да се върнем към обичайното
си иронично трезвомислие. Ние твърде
дълго отказваме да забележим разли-
ката между това, което ни се иска, и
това, което е. Българите участваха в
изграждането на най-отвратителни
политически структури, функции и
мероприятия. Всичко това ни се случи
поради загуба на критичност. Ние
твърде дълго живяхме в сънищата си, а
предстои да се събудим. Затова не съм
съгласен Борисов да бъде черният
дявол на нашата действителност, не
съм съгласен Борисов да бъде виновен
за всичко.

Аз помня как българското общество
приемаше всички абсолютно мерзки,
отвратителни и престъпни решения на
всички досегашни власти.

В България нищо не е станало с
кърваво насилие, в България всичко
стана с мир и любов, на българските
черноморски пристанища не са акости-
рали самолетоносачи или крайцери, в
София не е имало нападение на чужда
армия. Никой не е идвал на Орлов
мост, за да се налага да го посрещаме
с цветя, макар че ние бяхме подготвили
и цветята.

Обществото трябва да плати цената
за своето безсмислено лековерие и
безгрижно отсъствие на чувство за
отговорност. Българите най-после
трябва да уредят своите отношения с
властта и със себе си.

Поредната розова приказва прик-
лючва и сега най-после действителност-
та има шанс да влезе в правата си.

- Мислите ли? В лицето на Бойко
Борисов българският народ не си ли
намери бащица, нещо като повторе-
ние на Тодор Живков.

- Аз бих опазил паметта на Тодор
Живков. Тодор Живков бе отговорен
човек. Той беше пълен с глупости и
неверни постановки, но знаеше, че
отговаря за всичко с главата си. Той не
спря да повтаря това и в годините,
когато вече не бе на власт.

Докато Борисов е виртуозен в
отказа да приеме своята лична отговор-
ност. На Борисов са му необходими
"гадовете", за да развалят прекрасната

действителност, която той е призван да
изгражда.

Борисов нито веднъж не е поел
отговорността истински. Но за другото
сте права - ГЕРБ това е задгробният
живот на БКП. Но не бива да бъркаме
ГЕРБ с БКП. ГЕРБ е задгробният
живот на БКП - нещо, което за малко
да се случи, но се е оказало, че не
може да се случи в действителността,
а само в царството небесно, в което
българите си въобразяваха, че имат
участие. В резултат на всичко, днес
България се управлява от около 1500
- 2000 много богати, много властни
хора, които не са непременно отговор-
ни по държавно-административен ред
за това, което правят. България е
една китна олигархия, едно китно
олигархично царство.

- Какво ще дойде на мястото на
Бойко Борисов? Как обществото ще
излезе от това олигархично царство,
с което, очевидно от протестите, не е
съгласно?

- Проблемът е, че обществото не
желае да се събужда. Продължава да
вярва, че като пръждосат Борисов
някъде на другия край на света,
веднага ще потекат реките от мляко и
мед, веднага всичко ще се оправи и
животът ще бъде по-хубав от песен.
Това е вярата, че подмяната на един
човек, а не на системата, урежда
нещата. Това не е форма на събужда-
не, това е форма на нежелание да се
събудят.

България има нужда от оправяне на
системата, но как се оправя олигархич-
на система - това е много голям въп-
рос. От теорията знам, че от олигархи-
ята могат да следват две неща - едното
е диктатура, но аз не виждам кандидат-
диктатори.

Другата възможност е демокрация,
но за да има демокрация, е необходимо
да има поне една автентична лява
партия и поне една автентична дясна
партия. Не виждам такива. Може би
догодина ще се формират автентични
леви и автентични десни партии. Без
всичко това няма път напред.

Има връщане на Борисов с друго
име и с друг облик. Защото на самия
Борисов му предстои жестока среща с
действителността и затова му пожела-
вам здрави нерви и стабилно кръвно
налягане.

- А президентът Радев? Каква е
неговата роля?

- Очакването да видим в президента
Радев добрия бащица е проява на
същата тази политическа безотговор-
ност, за която говоря. Единственият, от
който българинът може да поиска нещо
- е от самия себе си.

Интервюто е на
Красина КРЪСТЕВА

www.epicenter.bg
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Снимка Пресфото БТА
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Повод на настоя-
щата декларация е
вълната от продължа-
ващи и нарастващи
справедливи протес-
ти срещу цялостната
политика на българс-
кото правителство.
Макар че проблемите
на международните
отношения и дипло-
матическата служба
на България не са в
центъра на протест-
ното движение,  то
носи в себе си важен
външнополитически
елемент, а именно
недоволството от
необяснимото мълча-
ние на международ-
ната общност относ-
но случващите се в
България безобразия,
ерозиращо вярата на
българския народ, на
нашата младеж в
европейската и евро-
атлантическата
перспектива на
България. Това е
причината и ние да
изразим позицията
си, че "стабилността"
не може да баланси-
ра нарушаването на
основните европейс-
ки ценности, правата
на европейските
граждани и очакваме
държавите от ЕС и
НАТО да обърнат
най-после поглед към
България без толери-
ране на дискредити-
рани и дискредитира-
щи ги български
политици.

Потвърждава се
нашият основен
извод, че външната
политика на прави-
телството на ГЕРБ и
ОП се характеризира
като безлична, нее-
фективна, непоследо-
вателна и непредска-
зуема, както за
нашите партньори,
така и българското
общество. Няма
видими резултати от
разходките и лутане-
то ни на международ-
ната арена.

Напротив.

Пропуснахме
златен шанс да
имаме Генерален
секретар на ООН

и отложихме с десе-
тилетия реда си за
непостоянен член на
Съвета за сигурност
на ООН. Определено
нееднозначна е
оценката сред екс-
пертите, научните
среди и обществе-
ността за действията

ГЕРБ от Ямбол, бе
директно прехвърле-
на от посланическото
място в Загреб в
Генералното консулс-
тво в Милано, а
малко по-късно с
"конкурс" бе обявена
за старши диплома-
тически служител.
Тази "машинка" за
уреждане на наши
хора и назначаване
на "калинки" дискре-
дитира основните
принципи за изграж-
дане на дипломати-
ческата служба и
демотивира българс-
ките дипломати.
Последният нашумял
в медиите случай е с
настоящия генерален
консул в Ню Йорк
Мая Христова, която
след предхождащо
"прелитане" от мандат
в Азербайджан, е
вероятен кандидат за
трети пореден задг-
раничен пост. Подоб-
ни кадрови "решения"
са поредния удар
срещу дипломатичес-
ката професия, срещу
външната политика
на страната като
цяло и нейния между-
народен авторитет.

БДД призовава
отново президента,
българското прави-
телство и министъра
на външните работи
и съответните коми-
сии в НС да отстра-
нят несъответствията
и нарушенията на
Закона за дипломати-
ческата служба и
решенията на Консти-
туционния съд на
Република България.

Дипломатическата
служба и българската
общественост очак-
ват отговор и на
следните въпроси,
които пораждат
съмнения в откри-
тостта, резонността и
законността на
приемането на реше-
ния:

1. Каква е в
момента (в процент
от всички ръководни
дипломатически

на правителството
във връзка с т.н.
Истанбулска конвен-
ция и набързо подпи-
сания Договора за
добросъседство с
Македония. Българс-
ките граждани едва
ли могат да си
спомнят една иници-
атива или предложе-
ние на България
прието в рамките на
НАТО и ЕС през това
десетилетие. Шенген
си остана за Бълга-
рия географско
понятие свързано с
Люксембург, а сривът
на чуждите инвести-
ции в България
доказва на практика
сривът на доверието
към българското
правителство.

Нашето председа-
телство на ЕС през
2018 година не напра-
ви пробив в нито
една от приоритетни-
те области на сътруд-
ничество в рамките
на Съюза, а камо ли
да формулира и
отстои наш национа-
лен интерес. Загубе-
ни в предимно идео-
логически пререка-
ния и в неспособ-
ността да отстояваме
националните си
интереси  и пред
собствените си
партньори,  по енер-
гийните проекти

изпуснахме също
шанса да дадем
тласък на
българската
икономика,

да утвърдим  трайно
мястото си в центъра
на балканския енер-
гиен пазар, което би
придало други изме-
рения на сигурността
и международната
тежест на страната.

Едва ли изборът
на България за член
на ИКОСОС и  неед-
нозначното и неопре-
делено във времето
влизане в чакалнята
на Еврозоната могат
да компенсират
пропуснатите въз-
можности, да оправ-
даят грубите грешки
и липсата на после-
дователна политика
по защита на нацио-
налните интереси
през това десетиле-
тие.

Точно в този
момент на политичес-
ка нестабилност и
масови протести БДД

ция в капана на
дипломатическите
кадрили. Надяваме
се в сегашната
обстановка президен-
тската институция да
бъде на нужната
висота.

 "Прелитането" от
столица на столица,
без задължителния
двугодишен престой
в България продължа-
ва; несъответствието
с базисните изисква-
ния за заемане на
дипломатически пост,
липсата на  опит и
експертиза у редица
наши ръководители
на мисии в чужбина
прави тези мисии
неефективни и дори
безполезни; не се
прави даже усилие
да се намали разду-
тата политическа
квота за  посланици
и генерални консули;
мандатите на не
малко посланици се
удължават произвол-
но и избирателно;
провежданата на
практика незаконна
лустрация, премина-
ваща в остракизъм
във високите етажи
на МВнР. А от тези
закононарушения и
безобразия страда
цялата Дипломати-
ческа служба.

Тревога поражда
също бързото и
безразборно

назначаване на
нови „дипломати“
с нагласени
конкурси

в МВнР.  Това са
вече установените
практика и похвати, с
които политически
"парашутисти" в
МВнР се "преформа-
тират" в кариерни
дипломати и държав-
ни чиновници по най-
високите етажи на
Дипломатическата
служба. Само преди
година г-жа Таня
Димитрова, медицин-
ска сестра и съпруга
на крупен спонсор на

Äåêëàðàöèÿ íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà
Áúëãàðñêîòî äèïëîìàòè÷åñêî äðóæåñòâî

иска да предупреди
българската общест-
веност, че се правят
отново опити прова-
лени политици, пар-
тийни дейци и приб-
лижени на управлява-
щите, да търсят
убежище в коридори-
те на дипломатичес-
ката служба.  По
информация от Евро-
пейската комисия,
висш член на прави-
телството на г-н
Борисов вече няколко
месеца подготвя
почвата за уреждане-
то си на висок пост в
Европейската служба
за външни отношения.
В този негов устрем
за дипломатически
назначения са увле-
чени и хора от екипа
на бившия президент
Плевнелиев. Разбира-
ме също, че отново
се подготвят  списъци
за нови посланици,
които циркулират
между институциите.
Пишат се мотиви за
бъдещи ръководители
на дипломатически
мисии, без да се знае
лицето, което ще
представлява Бълга-
рия. По наша инфор-
мация някои висши
държавни чиновници
и депутати обикалят
коридорите на власт-
та, за да последват
светлия пример на
"Пацо Терасата",
сегашния генерален
консул на България
във Валенсия.

По повод на
обявената послани-
ческа ротация, БДД
изразява опасения,
че законите и наред-
бите, регулиращи
българската Дипло-
матическа служба,
ще бъдат отново
нарушени предвид
опита от последното
десетилетие и инфор-
мацията, с която
разполагаме. Анали-
зът на кадровата
политика в българс-
ката дипломатическа
служба показва
изключително тре-
вожна картина.
Изпращането на
предишните "траншо-
ве" на български
посланици не само
продължи безпардон-
ното пренебрегване
на предписанията на
Закона за дипломати-
ческата служба и
Решение №11/2011 на
Конституционния съд,
но и вкара президен-
тската администра-

постове) квотата на
политическите назна-
чения? В случай, че е
надвишено допусти-
мото от Закона за
дипломатическата
служба равнище кога
и по какъв начин
съответните българс-
ки институции възна-
меряват да  приведат
този показател в
съответствие със
законите на Републи-
ка България?

2. Какви са крите-
риите за избор на
кандидатите за
български посланици
от поредния "пакет"?

3. Има ли нови
политически кандида-
ти - депутати, висши
дипломатически
служители, съдии и
др. - за посланици и
други висши постове
зад граница в новите
списъци?

4. Предвиждат ли
се нови "прелитания"
на посланици и
"дипломати" назначе-
ни от управляващата
коалиция от столица
на столица? На кои
посланици и защо се
продължават манда-
тите безкрайно?

5. Колко конкурси
са били проведени
през последните 10
години за  прехвър-
лянето на политичес-
ки назначения към
кариерната диплома-
тическа служба?

6. Колко души от
екипа на бившия
президент Росен
Плевнелиев са на
ръководна диплома-
тическа длъжност в
момента и предлага-
ни ли са за нови
постове в дипломати-
ческата служба?

На горните и
редица други въпроси
БДД, на основание
Закона за достъп до
обществена информа-
ция, ще потърси
официален отговор от
съответните институ-
ции.

София,
5 август 2020 г.

Óïðàâëÿâàùèòå ãîòâÿò íîâè ñêàíäàëíè
ïîñëàíè÷åñêè íàçíà÷åíèÿ

Екатерина
Захариева
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Александър
Лукашенко се
усмихва, след
като гласува в
Минск на прези-
дентските избори,
в Беларус.
Лукашенко отказа
да въведе
карантинни мерки
и отхвърляше
коронавируса като
"психоза", докато
миналия месец не
призна, че той
самият е бил
заразен, но се е
оправил бързо.

Ðàñòå áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Ãúðöèÿ
Расте броят на заразе-

ните с COVID-19 в Гърция.
Властите разширяват обх-
вата на ограничителните
мерки - отменен е Между-
народният мострен панаир
в Солун и има риск от пос-
тавяне под карантина на ра-
йони с висок брой заболе-
ли, съобщава БНР.

Само от един цех за об-
работка на хранителни про-
дукти в Халкидики 50 работ-
ници са заразени с коро-
навируса. Те са поставени
под карантина заедно със
семействата им. Заразата
пламнала от двама албан-
ци, работещи там. Очаква

Хиляди израелци протестираха в събота вечерта пред резиденцията в
Ерусалим на премиера Бенямин Нетаняху, срещу когото нараства
обществен гняв заради обвиненията в корупция и икономическата

криза, предизвикана от коронавируса. "Времето ти изтича!", гласеше
текст, прожектиран с огромни букви върху сградата, пред която

демонстрантите скандираха искания за оставка и развяваха национал-
ни знамена.

Предпазни маски
трябва да се носят на
открито в Париж по брегове-
те на Сена и канала Сен
Мартен, както и на откритите
пазари и други места, където
социалното дистанциране е
трудно, заяви префектурата
на френската столица.
Маските са задължителни от
днес, а заповедта важи за
лица над 11 години. Първона-
чално, в продължение на 15
дни, ще има период на
съветване като задължението
бъде напомняно на хората,
влизащи в съответната зона,
а след това ще се налага
глоба от 135 евро. Дълго
смятана безполезна от
властите, на 20 юли маската
стана задължителна на
закрити обществени места.
От една седмица префектите
са упълномощени да я
налагат и на открито, когато
обстоятелствата го изискват.
Броят
на случаите на зараза с новия
коронавирус в САЩ вече са
близо 5 милиона, пише в. "Ню
Йорк таймс". Според данните на
университета "Джонс Хопкинс",
броят на заразените в САЩ към
момента е 4 997 751, а почина-
лите са 162 421. Това означава,
че един от всеки 66 американци
е заразен. Д-р Антъни Фаучи каза
в сряда, че до края на годината
може да има поне една ваксина,
която е безопасна и е ефикасна.
Американският президент Тръмп
предложи по-оптимистичен
възглед, като прогнозира, че е
възможно САЩ да разполагат с
ваксина още преди изборите на
3 ноември.
САЩ планират
да съкратят военното си
присъствие в Афганистан до
"по-малко от 5000" военни
до края на ноември, съобщи
американският министър на
отбраната Марк Еспър. Сега
САЩ имат около 8600
войници в Афганистан. По-
рано президентът Доналд
Тръмп каза, че САЩ планират
да намалят броя на военните
си до около 4000. На 29
февруари САЩ и движението
"Талибан" подписаха в Доха
мирно споразумение. Съглас-
но договореностите, САЩ и
съюзниците им и междуна-
родната коалиция ще изведат
в рамките на 14 месеца
всички войски от Афганистан.

се днес гръцките власти да
наложат извънредни огра-
ничителни мерки в Север-
на Гърция, където са пове-
чето случаи на заразени с
вируса.

В Солун под карантина
е хотел, където са настане-
ни мигранти. Полиция охра-
нява мястото и не допуска
мигрантите да напускат хо-
тела.

О. Порос е под пълна ка-
рантина, като всички турис-
ти са напуснали острова.
Според властите при регис-
трирани 152 случая за пос-
ледното денонощие "реал-
ният брой на заразените е

С официална церемония вчера
японският град Нагасаки

отбеляза 75-ата годишнина от
американската атомна бомбар-
дировка, като кметът и малкото

все още живи оцелели
призоваха световните лидери,

включително японските, да
направят повече за забранява-

нето на ядрените оръжия.
Нагасаки беше ударен с атомна
бомба три дни след Хирошима

- две ядрени атаки, които
вкараха света в ядрената ера и
направиха Япония единствена-

та страна в света, понесла
ударите на това ново оръжие.

Настоящият беларуски
президент Александър
Лукашенко гласува на
изборите за държавен
глава на страната. Той
посети избирателната
секция №1 в сградата на
Държавния университет за
физкултура в Минск.

Лукашенко заяви, че
страната няма да бъде
потопена в хаос и граж-
данска война след избори-
те. "Предвидили сме
всички варианти, не
трябва да подценяваме
ситуацията. Но няма
никакви основания да се
говори, че страната утре
ще бъде потопена в хаос,
противопоставяне и граж-
данска война", каза той.

Президентът също така
предупреди медиите да не
работят за дестабилизаци-
ята на Беларус. "Ако се
борите срещу страната,
опитвате са да я вкарате
в хаос и да я дестабили-
зирате, ще получите

Снимки Пресфото БТА

:
Íàêðàòêî

незабавен отговор", зап-
лаши Лукашенко.

Лукашенко управлява
Беларус без прекъсване
през последните 26 годи-
ни, предават информаци-
онните агенции.

За разлика от досегаш-
ните избори този път

Лукашенко бе изправен
пред сериозно предизви-
кателство от още 4-ма
претенденти за най-
високия държавен пост,
даващ реалната власт в
бившата съветска репуб-
лика.

Това са съпредседате-

лят на обществено движе-
ние "Кажи истината", 39-
годишният Андрей Дмитри-
ев, бившата депутатка от
долната камара на бела-
руския парламент, 43-
годишната Анна Канопац-
ка, 37-годишната домакиня
Светлана Тихановска и
председателят на партия
"Беларуска социалдемок-
ратическа общност" Сер-
гей Черечен.

В страната се проведо-
ха поредица от опозици-
онни митинги, събиращи
десетки хиляди протести-
ращи - нещо непознато в
страната от времената на
разпада на СССР.

Лукашенко по съветско
време е бил директор на
държавно селско стопанс-
тво (совхоз), след което
през 1994 г. става първият
президент на Беларус.
Оттогава той смазва
инакомислието и незави-
симите медии в страната
с население от 9,5 млн.
души, което му спечели
прозвището "последния
диктатор в Европа".ç

поне 10 пъти по-голям". Ог-
нища на заразата са нощ-
ните заведения на брега на
морето, където не се спаз-
ва дистанция, сватбени тър-
жества и струпване на път-
ници във фериботите.

Властите следят за
стриктно спазване на мер-
ките в обществения транс-
порт. Налагат глоби и зат-
варят заведения, но въпре-
ки това ситуацията се оце-
нява като критична. Очак-
ва се днес премиерът Ми-
цотакис да вземе решение
за поставяне под каранти-
на на райони с висок ръст
на броя на заразените.ç
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Ïðåçèäåíòúò èñêà ëèöåòî ñè äî
áàðåëåôèòå â Ðúøìîð íà Âàøèíãòîí,
Äæåôåðñúí, Ðóçâåëò è Ëèíêúëí

Äîíàëä Òðúìï ïîäïèñà 4 óêàçà â ïîìîù íà
èêîíîìèêàòà çàðàäè ïàíäåìèÿòà COVID-19

Президентът на САЩ
Доналд Тръмп подписа
четири указа, насочени
към облекчаване на
икономическите последи-
ци от пандемията от
COVID-19, изпълнявайки
заплахата си да действа
еднолично, ако Конгресът
не одобри законопроекта
за стимулиране.

Един от указите цели
осигуряване на повече
помощи за безработни, а
друг предвижда облекчения
върху изплащането на
студентски заеми. Трети
указ преустановява при
определени условия изгон-
ване от жилище при непла-
щане на наем, а четвърти
отменя някои данъци върху
заплатите. Реалният ефект
от тези укази предстои да
се види, тъй като възмож-
ностите на Белия дом да
действа без одобрението
на Конгреса са ограничени.

Изплащането на увели-
чени помощи при безра-
ботица на стойност 600
долара седмично изтече
миналия месец. Указът на
Тръмп е за 400 долара
седмично, но източникът
на финансиране не е
ясен. Мораториумът върху
принудителното освобож-
даване на жилище също
изтече. И двете мерки
бяха част от стимули на
стойност близо 3 трилио-
на долара, одобрени от
Конгреса по-рано тази
година.

На пресконференция от
голф игрището му в щата
Ню Джърси Тръмп каза,
че демократите се опитват
да "държат тази жизнено-
важна помощ като залож-
ник", и добави, че все още
се надява на сделка с
Конгреса "на по-късна
дата". Тръмп посочи, че

Ïðåìèåðúò íà Ëèâàí ïðåäëîæè ïðåäñðî÷íè
èçáîðè êàòî èçõîä îò êðèçàòà

обявява данъчна ваканция
за данъците върху запла-
тите за американци, които
получават по-малко от
100 000 долара годишно.

В петък последните
преговори между Белия
дом и законодателите
демократи се провалиха.
Ключовите проблемни
пунктове бяха размерът
на помощите при безрабо-
тица и искането на демок-
ратите за оказване на
федерална помощ на
отделните щати.

Губернаторът на Южна
Дакота Кристи Ноъм е
представила на американ-
ския президент Доналд
Тръмп проект за висока
1,2 м скулптура с неговото
изображение на планината
Ръшмор, пише в. "Ню Йорк
Таймс", цитиран от БГНЕС.
Според изданието Ноъм от
избирането си през 2018 г.
полага активни усилия, за
да осигури съгласието на
Тръмп лично да дойде на
тържествата по случай
Деня на независимостта в

О Б Я В А

Институтът по криобиология и хранителни технологии, на основание чл. 16,
ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, обявява търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на сграда Овчарник с полезна площ
500 кв. м и прилежащ терен - част от недвижим имот публична държавна соб-
ственост, находящи се на адрес: гр. Костинброд, спирка "Почивка". Първоначал-
на наемна цена 600 лева и депозит в размер на 60 лева. Търгът ще се проведе
в сградата на ИКХТ, гр. София 1407, бул. "Черни връх" №53 на 11.09.2020 г. от
11 часа. Депозитът за участие се внася по банковата сметка на ИКХТ IBAN
BG50UNCR96603130046511, BIC UNCRBGSF УниКредит Булбанк. Тръжната доку-
ментация може да бъде закупена в деловодството на ИКХТ на цена от 42.00 лв.,
с ДДС, всеки работен ден от 10.08.2020 г. до 1200 на 10.09.2020 г. За инфор-
мация: тел: 0877309547.

О Б Я В А

ЗКПУ "Пробуда", с. Мусачево, обл. Софийска, кани своите член-кооператори
на 29.08.2020 г.от 9.30 ч. в салона на читалището на годишно отчетно събрание
със следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет за дейността на кооперацията през 2019 година.
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година.
3. Доклад на КС.
4. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на съща-

та дата и същото място. От УС

П О К А Н А

На основание чл. 15, ал. 3 от Устава на ПП "НОВА БЪЛГАРИЯ", председателят
на ПП "НОВА БЪЛГАРИЯ" свиква извънредно общо събрание, което ще се проведе
на 12.09.2020 г. /дванадесети септември две хиляди и двадесета година/, събота,
от 10.00 часа в залата на хотел Хисар, град Хисаря, ул. "Генерал Гурко" № 1, при

следния дневен ред:
1. Избор на Мандатна комисия.
2. Доклад на мандатната комисия за легитимността на делегатите и наличие на

кворум.
3. Отчет за дейността през изминалия период на Председателя на ПП "НОВА

БЪЛГАРИЯ".
4. Отчет за дейността през изминалия период на Контролния съвет на ПП "НОВА

БЪЛГАРИЯ".
5. Избор на Изборна комисия.
6. Избор на Председател на ПП" НОВА БЪЛГАРИЯ", Изпълнителен съвет и Контро-

лен съвет.
7. Избор на регионални представители.
8. Разни.
Регистрацията на делегатите в Общото събрание започва от 9.00 часа срещу

документ за самоличност. Протоколите за избор на делегати за Общото събрание от
клубовете се представят до 04.09.2020 година в Изпълнителния съвет на партията.
Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на партията в седали-
щето и адреса на управление на партията.

Председател на ПП "НОВА БЪЛГАРИЯ"
Петър Жулианов Чаушев

планината Ръшмор. Прези-
дентът по време на частен
разговор в Овалния каби-
нет на Белия дом е споде-
лил с Ноъм идеята за
добавяне на собствения му
барелеф към тези на
Джордж Вашингтон, Томас
Джеферсън, Теодор Руз-
велт и Ейбрахам Линкълн.
Планината е символ на
патриотизъм за американ-

ците - традиционните
фойерверки тук са начало
на тържествата в цялата
страна за Деня на незави-
симостта на САЩ на 4
юли. Според "Ню Йорк
Таймс" Тръмп не само е
подкрепил идеята. Минала-
та година съветник в
Белия дом попитал в
офиса на губернатора на
Южна Дакота какви са

формалностите, необходи-
ми за добавяне на скулп-
турен портрет към планин-
ския склон. Когато Ноъм
беше домакин на лидера
на Белия дом в началото
на миналия месец, тя му
представи 1,2-метров
проект на планината
Ръшмор с барелефи на
петима президенти, вклю-
чително Тръмп. ç

На пресконференция от голф игрището му в щата Ню Джърси Тръмп каза, че указите ще действат
или от 1 септември, или със задна дата - от 1 август до края на годината. "Ако бъда преизбран,

планирам да опростя тези данъци, т. е. да направя тази данъчна ваканция постоянна", увери президентът.

Хиляди хора се събраха в събота следобед в центъра на Бейрут да изразят гнева си
срещу властите 4 дни след разрушителната експлозия в пристанището, която срина цели
квартали в ливанската столица и взе над 150 жертви. "Възмездие, мъст до падането на

режима", скандираха демонстрантите, струпали се на "Площада на мъчениците". Протести-
ращите влязоха в остри сблъсъци с полицията и изпратените армейски сили.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

В телевизионно об-
ръщение премиерът
на Ливан Хасан Диаб
посочи предсрочните
парламентарни избо-
ри като изход от кри-
зата. "Ситуацията
изисква приемането
на изключителни ре-
шения и единствен из-
ход от кризата се явя-
ват предсрочните из-
бори,  заяви той и обе-
ща, че на предстоящо-
то заседание на пра-
вителството във втор-
ник ще внесе такова
предложение. По ду-
мите му правителство-
то може да остане на

власт за два месеца,
за да подготви "наци-
онално решение", съ-
общи телевизия "Ал
Маядин". Словото на
премиера прозвуча на
фона на масовите
улични протести в ли-
ванската столица.

Няколко часа бяха
нужни на ливанските
специални части за
борба с безредици, за
да прочистят вчера
центъра на столицата
Бейрут от демонстран-
ти. Към полунощ си-
лите за сигурност из-
цяло изтласкаха агре-
сивно настроените ак-

тивисти от бизнес
центъра на Бейрут и
"Площада на мъчени-
ците". Службата за
гражданска отбрана
съобщи, че при сблъ-
съците са пострада-
ли около 70 полицаи
и жандармеристи. За-
държани са петима
активисти.

Войници от ливан-
ската армия се при-
съединиха към усили-
ята за въвеждане на
ред и поеха контрола
върху сградите на ня-
колко министерства,
които бяха окупирани
от демонстранти. ç
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Треньорът на шампиона
Лудогорец Павел Върба бе
изключително разочаро-
ван от загубата с 1:3 при
визитата на Ботев (Враца)
на старта на новия сезон
в efbet Лига. Чешкият
специалист призна, че
"орлите" са направили
слаб мач и има доста
неща за промяна в отбо-
ра, посочвайки като
основен проблем недобра-
та игра в атака.

"Лош старт на сезона.
Началото на мача подс-
казваше, че не започнах-
ме добре - дадохме ини-
циативата на домакините.
И червеният картон пов-
лия, но според мен и без
него домакините заслуже-
но спечелиха. Играхме
слабо в този двубой. Аз
не съм подценил никого,
домакините бяха достатъч-
но настоятелни. Не мисля,
че състоянието на терена
или времето са повлияли
по някакъв начин. Играч,

Играхме слабо, домакините
заслужено спечелиха,
призна наставникът на
шампионите Павел Върба

12

Òðåíüîðúò ïîñî÷è ïðîáëåìèòå íà
Ëóäîãîðåö ñëåä çàãóáàòà âúâ Âðàöà

Ñåïòåìâðè ñå ïðåïúíà â Ðàäîìèð
îùå íà ñòàðòà âúâ Âòîðà ëèãà

който има един жълт
картон, не трябва да
прави такъв фаул. Няма
ли дисциплина, няма как
да има успехи. Трябва да
обърнем внимание на
този елемент. Не е нор-
мално в последните три
срещи да получим три
червени картона и да
играем толкова време с
намален състав", коменти-
ра Павел Върба.

"Проблемът в атаката е
очевиден, може би игра-
чите трябва да са по-
активни в предни пози-
ции. Някои футболисти не
изиграха срещата добре в
офанзивен план. Имаме и
проблеми в тази зона. Но
вдигаме главите и започ-
ваме отначало, трябва да
си стъпим на краката. Не
знам дали това е криза,
но резултатите в момента
са лоши. Не сме никак
доволни и ще търсим
начин да  излезем от това
положение", каза Върба.

В същото време треньо-
рът на Ботев (Враца)
Антони Здравков бе
щастлив след победата
над шампиона Лудогорец
с 3:1. "Не мога да кажа,
че това е най-сладкият ми
миг. Най-сладкият ми миг
бе оставането в елита.
Днес доминирахме още от
началото на срещата дори
като бяхме 11 на 11.
Смятам, че нашият отбор
разполага с момчета,
които желаят да се разви-
ват и играят добър фут-
бол. Имаме дисциплина.
Много хора си мислят, че
ние играем система 3-5-2,

но ние действаме с нещо
съвсем различно. Работил
съм в Лудогорец, позна-
вам обстановката и футбо-
листите и не смятам, че
са ни подценили. По-
скоро са почувствали
някакво стъписване.
Никой не може да гадае
какво щеше да е, ако
бяхме 11 на 11. Важното
е, че създадохме положе-
ния. Ботев (Враца) да
победи Лудогорец означа-
ва много. Хората, които
ме познават, знаят, че
обичам атакуващия фут-
бол, макар и да съм бил
защитник. Това, че фено-

Треньорът на ЦСКА
Стамен Белчев
(вляво) беше
разочарован след
равенството 2:2 с
ЦСКА 1948.  "Тотално
надиграхме ЦСКА
1948, но за съжале-
ние, малшансът пред
вратата на противни-
ка и неумението в
някои ситуации ни
костваха тези две
точки. При първия
гол имахме много
лоша организация, а
при втория ни
отбелязаха след
наша грешка.
Вкараха ни два гола
от трите атаки, които
имаха", каза треньо-
рът на ЦСКА.
Наставникът на ЦСКА
1948 Красимир
Балъков  (вдясно)
похвали своите
футболисти.  "Дово-
лен съм от моя
отбор. Дадоха
всичко, което
можаха. Трябва да
коригираме много
неща, но това бе
първият ни мача в
efbet Лига. Доволен
съм от футболистите,
но не и от резултата.
Когато водиш с 2:0,
трябва да затвориш
мача, но да не
забравяме, че
играхме със силен
противник, който има
своите козове",
заяви Балъков.

Футболистите на Ботев (Враца) нанесоха тежък удар по авторите на
шампиона Лудогорец

вете скандират името ми,
е хубаво, благодаря им,
но е важно да се сканди-
ра името на отбора.
Трябва да се поддържа
клубът и публиката е само
в плюс в тази обстанов-
ка", каза Здравков след
мача.

"Няма запитване от
Левски за Валери Домов-
чийски. Говорихме и той
ми каза, че никой не се е
свързвал с него. Трябва
да има сплав в отбора, не
може да има само млади
или само опитни футбо-
листи. Постарахме се да
запълним дупките след
напускането на някои
момчета. Имаме 19 поле-
ви футболисти с 2-ма
вратари и не мисля, че
можем да си позволим
още. Смятам, че тези, с
които разполагаме, играят
с желание. Чакам да се
разреши документално
проблемът с Юлиан Ненов
и той да заиграе за Ботев
(Враца). Смятам, че
трябва да сме реалисти.
Ботев не може да играе в
Лига Европа. Важното е
да не се търси спасение в
края, а да се гарантира
място в елита доста по-
рано", добави наставникът
на Ботев (Враца).ç

ЦСКА 1948 - ЦСКА 2:2
1:0 Мартин Камбуров 19, 2:0 Даниел Младенов 33, 2:1
Валентин Антов 45+3, 2:2 Али Соу 52

Монтана - Арда (Кж) 3:3
0:1 Милен Желев 33, 0:2 Светослав Ковачев 34, 1:2
Преслав Петров 48, 2:2 Борислав Балджийски 49, 3:2
Владимир Айтов 82, 3:3 Преслав Петров 90+1-автогол

Ботев (Вр) - Лудогорец 3:1
1:0 Валери Домовчийски 43, 2:0 Даниел Генов 47, 3:0
Петър Атанасов 83, 3:1 Каули 90+3-дузпа; червен картон -
Светослав Дяков (Лудогорец)  33

Ботев (Пд) - Локомотив (Пд) и Славия - Черно море
след приключване на броя

Днес от 20 часа
   Левски - Берое
Утре от 20 часа

                                              Царско село - Етър

Ïúðâà ëèãà - 1-âè êðúã

Отборът на Септември, който е
един от фаворитите за първото мяс-
то във Втора лига, стартира новото
първенство с 1:1 като гост на Струм-
ска слава. Домакините от Радомир
откриха резултата чрез Борислав Ни-
колов в 45-ата минута, когато фут-
болистът засече отблизо центриране
отдясно на Мицаков.

Септември изравни чрез Стефан
Гаврилов, който се разписа с шут от
30 метра в 67-ата минута. Десет ми-
нути по-късно гостите останаха с чо-
век по-малко, тъй като Аспарух Смил-
ков бе изгонен.

Друг фаворитът в групата - Пи-
рин (Благоевград), също започна се-
зона с грешна стъпка срещу Хебър
(Пазарджик), допускайки изравнява-
не в добавеното време.  Преслав Йор-
данов (54) откри резултата за гости-
те от Благоевград, но Георги Карака-
шев (90+4) направи 1:1.

Други резултати: Лудогорец II - Ми-
ньор (Перник) 2:1, Спортист (Своге)
- Локомотив (София) 0:2, Янтра (Габ-
рово) - Кариана (Ерден) 1:0 , Созо-
пол - Добруджа 1:1, Септември (Си-
митли) - Литекс 2:0, Локомотив (Гор-
на Оряховица) - Нефтохимик 1:1.ç
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Изглежда, че отсъстви-
ето на Холмар Ейолфсон
от тренировките на Левс-
ки е свързано с нежела-
нието му повече да играе
за отбора. Това мнение
изрази наставникът Георги
Тодоров преди първия мач
на тима тази вечер от 20
часа срещу Берое. "Аз
него не съм го виждал.
Той явно смята, че сме
слаб отбор и не му се
играе тук", разкри треньо-
рът на "сините".

От "Герена" си тръгва и
друг от бранителите - Янис
Каргас. За него обаче
Тодоров има съвсем друго
мнение. "Янис има жела-
ние да напусне и аз мога
само да му благодаря за
всичко. Той е човек с
характер, който винаги се
е раздавал. Дори беше
готов да вземе участие в
мача, но има ситуация с
неговия мениджър и може
би не е добре да играе.
Отделно Каргас има болки
в коляното, но това и
преди не го е спирало",
допълни наставникът на
"сините".

"Божинов си е Божинов,

Валери Божинов ще ни помогне,
категоричен е наставникът на
"сините" Георги Тодоров

Младата надежда
на ЦСКА Митко
Митков претърпя
операция
в столична клиника. 19-
годишният офанзивен футболист
имал силни болки в дясното
коляно, които го измъчвали
напоследък. Прегледът установил
възпаление на костта под
капачката, което наложило
операцията.  През последните
месеци Митков игра като
преотстъпен в Дунав (Русе),
след което се завърна на
"Армията".

Мирослав Ангелов и
Георги Гаджев
(Шкода Фабия R5
EVO) са
победителите
в 16-ото издание на рали
"Твърдица-Елена". Тандемът на
АСК Мегапорт спечели всичките
шест специални етапа и фини-
шира с аванс от 1:12.4 минути
пред завършилите на второ
място Йордан Атанасов/Ангел
Башкехайов (Mitsubishi Lancer
Evo IX). До финала на ралито
достигнаха 17 екипажа без
значителни инциденти.

Серина Уилямс
разкри, че белите й
дробове
не функционират на 100% и това
я кара да бъде особено внима-
телна в условията на пандемия
от коронавирус. Следващата
седмица 38-годишната американ-
ска суперзвезда ще се завърне
на корта на турнира в Лексинг-
тън, който е част от календара
на WTA. Наскоро Серина Уилямс
направи и друго разкритие,
свързано със здравето й, като
сподели, че страда от мигрена и
понякога й се е налагало да
излиза на корта с този проблем.

Íàêðàòêî

Ïðîãðàìàòà çà ÷åòâúðòôèíàëèòå
â Øàìïèîíñêàòà ëèãà

След изиграването на всички
реванши от 1/8-финалите на Шам-
пионската лига окончателно ста-
наха ясни двойките в надпревара-
та. Всички срещи до края на сезо-
на в най-престижната европейска
клубна надпревара ще се играят в
португалската столица Лисабон.
Победителите в 1/4-финалите и
1/2-финалите след това ще се оп-
ределят само в една среща.
Ето и програмата
на турнира до самия
финал в Лисабон:

12 август (сряда) от 22 часа:
Аталанта - ПСЖ на стадион "Да Луж"

13 август (четвъртък) от 22

часа: РБ Лайпциг - Атлетико (Мад-
рид) на стадион "Жозе Алвеладе"

14 август (петък) от 22 часа:
Барселона - Байерн на стадион
"Да Луж"

15 август (събота) от 22 ча-
са: Манчестър Сити - Лион на ста-
дион "Жозе Алвеладе"
1/2-финални двубои

18 август (вторник) от 22 ча-
са: Аталанта/ПСЖ - РБ Лайпциг/
Атлетико

19 август (сряда) от 22 часа:
Барселона/Байерн - Манчестър
Сити/Лион

Финал на 23 август (неделя)
от 22 часа

няма какво да го коменти-
раме. Да, той няма да
може да играе 90 минути,
но в двубоите, в които ще
бъде на терена, ще е
полезен", заяви наставни-
кът на "сините" за бившия
нападател на Пескара,
който в последните дни
тренира с Левски и очаква
предложение за договор.

"Искам да видя Левски
на първо място. Това е
нормално. Трябва търпе-
ние, докато не изградим
нов отбор. Тимът ни ще
изглежда много по-добре,
отколкото беше със скъпи-
те чужденци. Ако вземем
футболистите, които сме
набелязали, ще бъде
добре", добави Георги
Тодоров.

Наставникът на Левски
отчита прогрес в състоя-
нието на отбора. "Видях
положителна промяна
през последните 10 дни и
дано това да се пренесе
на терена - заяви Тодоров.
- Ако спечелим срещу
Берое, това ще е добър
старт и за самочувствие
за тима. Има настроение,
за което помогна и фак-

тът, че преди няколко дни
играчите взеха част от
заплатите си. Ситуацията
вече е съвсем различна."

Доскорошният капитан
на "сините"Живко Мила-
нов влиза в треньорския
екип на Георги Тодоров и
ще бъде негов помощник.
Бившият краен защитник
води заниманието на
Левски и заедно с Тодор
Симов и Димитър Телкийс-
ки ще оформят щаба на
Тодоров.

В същото време стана
ясно, че полузащитникът
Борислав Цонев се завър-
на в Левски. Той изигра
силни сезони за Берое и

хърватския Интер (Запре-
шич), а сега е свободен
агент. Офанзивният халф
ще получава при "сините"
тавана на заплатите - по
10 хиляди лева на месец.
За Борислав Цонев това
ще бъде втори престой на
"Герена". Полузащитникът
дебютира със синята
фланелка на 27 май 2011
година при домакинската
победа с 3:0 над Монтана.
Цонев остана на "Герена"
до края на сезон 2016/
2017, след който си тръгна
като свободен агент. За
Левски благоевградчани-
нът изигра общо 42 мача,
в които вкара 5 гола. ç

:

Òðåíüîðúò íà Áàéåðí ñå
çàêàíè íà Áàðñåëîíà

Треньорът на Байерн (Мюнхен)
Ханзи Флик похвали футболисти-
те си след успеха с 4:1 над Челси
в реванша от 1/8-финалите в Шам-
пионската лига. Баварците продъл-
жават напред с общ резултат 7:1
от двата мача. Следващият им съ-
перник е Барселона, който ели-
минира Наполи. След успеха в съ-
бота вечер Флик не показа при-
теснения от каталунците.  "Много
съм доволен. Искахме да победим
и го направихме. Ще се подгот-

вим за Барселона като за всеки
друг съперник. Искам отново да
покажем силата си, да се разда-
дем на 100%, да бъдем фокусира-
ни и да покажем истинската си
класа. Няма да се съсредоточава-
ме само върху Меси, трябва да се
подготвим за всеки един от техни-
те играчи", каза Флик.

Относно контузията на Жером
Боатенг спецът обясни: "Не мисля,
че е сериозна. За момента съм
спокоен".ç

Барселона надигра  Наполи с 3:1 на "Камп Ноу" в реванша от 1/8-финалите на Шампионската лига. Първият
мач завърши 1:1. Основен принос за успеха на каталунците имаше Лионел Меси (вдясно), който отбеляза гол

и спечели дузпа за своя отбор.

Левски представи новата екипировка на отбора за сезон 2020/2021.
Официално продажбата на екипите ще стартира днес, като от "Герена"
обявиха, че ще изненадат феновете с по-ниска цена на тениските.
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ÇÅÌß07.00 Документален филм
08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
09.00 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Проект Земя: За по-светъл свят" -

документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бразил-

ски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.40 "Легенди" - музикално предаване (п)
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: "Парижки лудории"

(2014 г.) Франция
22.35 Новини (п)
23.10 "Актуално от деня" (п)
23.50 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
00.50 "Следобед с БСТВ" (п)
02.20 "Общество и култура" с Иван Гранитс-

ки (п)
03.20 "За историята свободно" (п)
04.20 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
05.20 Документален филм (п)
05.55 "Жоакина, доня Революция" - бразил-

ски сериен филм (п)
06.45 Документален филм

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ема - детски тв филм /Хърватия,

2016 г./
06.15 Търсачи на реликви 2 - тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" - тв филм

/9 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 - докумен-

тална поредица/п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Парижката кухня на Триш 2 - докумен-

тална 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 Вяра и общество с Горан Благоев /п/
13.40 Супер камери - документална пореди-

ца
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен 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 -

6-серийна документална поредица
/Ирландия, 2009 г./

17.10 Как е устроена Вселената 2 - докумен-
тална поредица

18.00 По света и у нас
18.20 София в един снимачен век - докумен-

тална поредица
18.45 Какво ще се случи? 2 - документална

поредица
19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм

/10 епизод/
20.00 По света и у нас
20.30 Спортни новини
20.45 Госпожо Държавен секретар 4 - тв

филм /2 епизод/ (12)
21.30 Студио УЕФА "Лига Европа"
22.00 Футбол: Среща от четвъртфиналите на

турнира на УЕФА "Лига Европа" - пряко
предаване

00.15 Картелът на доносниците - игрален
филм/п/ (14)

02.00 България от край до край 2 /п/
02.30 Госпожо Държавен секретар 4 - тв

филм /2 епизод/п/ (12)
03.15 Какво ще се случи? 2 - документална

поредица/п/
03.50 София в един снимачен век - докумен-

тална поредица/п/
04.10 Бразди /п/
04.40 БНТ на 60 - Алекс Сърчаджиева и Иван

Яхнаджиев/п/

bTV

05.30 "Фитнес" /п./- сериал, еп. 6
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп. 9
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване
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. 62
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14, еп.

144 - 146
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедий-

но шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 23
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 36
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" - сери-

ал, еп. 30
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал,

с. 2, еп. 3
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 1
01.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 3
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 3
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 3

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 9 - 12

08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 5
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 14
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с. 2, еп. 6
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 5
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 11
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 1, 2
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 6
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 15
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" -

сериал, с. 7, еп. 7
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. 7
01.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 6
02.15 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с. 2, еп. 7
03.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12
04.15 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 15

bTV COMEDY

05.00 "Комиците и приятели" /п./ - комедий-
но шоу

06.00 "Малкото пони" - сериал, еп. 5, 6
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
10.00 "Ледена епоха 2: Разтопяването" -

анимация, комедия (САЩ, 2006), ре-
жисьор Карлос Салдана

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал

16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" - ве-

черно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 7, 8
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 53
20.00 "На гости на третата планета" - сериал,

еп. 6
20.30 Премиера: "Модерно семейство" - се-

риал, с. 10, еп. 19, 20
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с. 3,

еп. 6
22.00 "Фитнес" - сериал, еп. 1, 2
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

12, еп. 3, 4
00.00 "Ледена епоха 2: Разтопяването" /п./ -

анимация, комедия (САЩ, 2006)
02.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (есен 2019)
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с.
7, еп. 3, 4

08.00 "Батман срещу Супермен: Зората на
справедливостта" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2016), режисьор
Зак Снайдър, в ролите: Бен Афлек,
Хенри Кавил, Ейми Адамс, Джеси Ай-
зенбърг,  Даян Лейн, Лорънс Фиш-
бърн, Джереми Айрънс, Холи Хънтър,
Гал Гадот и др.

11.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,
еп. 5, 6

14.00 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), режисьор Дейвид О. Ръсел, в
ролите: Дженифър Лорънс, Робърт Де
Ниро, Едгар Рамирес, Даян Лад, Вър-
джиния Мадсън, Изабела Роселини,
Брадли Купър, Даша Поланко, Елиза-
бет Рьом, Дона Милс, Дрина Де Ниро
и др.

16.30 "Най-дългото пътуване" - романтичен,
драма (САЩ, 2015), режисьор Джордж
Тилман мл., в ролите: Скот Истууд,
Брит Робъртсън, Алън Алда, Ууна Чап-
лин, Джак Хюстън, Мелиса Беноист,
Лолита Давидович и др.

19.15 "Деца на килограм 2" - комедия, семе-
ен (САЩ, Канада, 2005), режисьор
Адам Шанкман, в ролите: Стив Мартин,
Бони Хънт, Хилари Дъф, Пайпър Пера-
бо, Кармен Електра, Тейлър Лаутнър,
Юджийн Леви и др.

21.00 Премиера: "Аз, проклетникът 3" - ани-
мация, комедия, приключенски (САЩ,
2017), режисьори Кайл Балда и Пиер
Кофен

22.45 "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+]

01.45 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с.
7, еп. 5, 6

03.45 "Психо" - трилър, хорър (САЩ, 1960),
режисьор Алфред Хичкок, в ролите:
Антъни Пъркинс, Джанет Лий, Вера
Майлс, Джон Гевин, Алфред Хичкок и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Никога повече" - с

уч. на Патрик Фихте, Денис Цих, Диана
Кьорнер 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" - предаване на

NOVA, избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сери-

ал, 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

07.00 "Тенекиеният човек" - приключенски
филм с уч. на Зоуи Дешанел, Алан
Къминг, Нийл МакДона, Катлийн Ро-
бъртсън, Раул Трухильо, Ричард Драй-
фус и др., III част

09.00 "16 желания" - семеен филм с уч. на
Деби Райън, Жан-Люк Билоду, Ана Май
Рутлидж, Кариса Тайнс, Патрик Гилмор
и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 9

12.00 "Цялото кралско войнство" - трилър с
уч. на Шон Пен, Джъд Лоу, Кейт
Уинслет, Антъни Хопкинс, Марк Ръфа-
ло, Патриша Кларксън, Джеймс Ган-
долфини и др. /п/

14.40 "Патриотични игри" - трилър с уч. на
Самюел Джаксън, Джеймс Ърл Джо-
унс, Шон Бийн, Ан Арчър, Тора Бърч,
Харисън Форд и др. /п/

17.10 "Капитан Америка: Завръщането на
първия отмъстител" - приключенски
екшън с уч. на Крис Евънс, Самюел
Джаксън, Скарлет Йохансон, Робърт
Редфорд, Антъни Маки и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12

21.00 "ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК" - Зрителят
избира между два филма на
greatmonday.bg

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/

00.15 "Кралицата девственица" - историчес-
ка драма с уч. на Ан-Мари Дъф, Тара
Фицджералд, Сиена Гилори, Иън Харт,
Том Харди, Декстър Флетчър и др., I
част

Тв програма - понеделник, 10 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Превалявания
Днес ще бъде слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста

облачност, но само на отделни места в планинските райони на Западна
България ще превали. Ще духа слаб, в Източна Българи до умерен северо-
източен вятър. Максимални температури между 30 и 35 градуса, в София
около 30. Над Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа до умерен север-
североизточен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от
изток. Максимални температури между 28 и 33 градуса. Температурата на
морската вода е 26-28 градуса. Над планините също ще бъде слънчево,
следобeд с купеста облачност. Само над масивите от Западна България, на
отделни места, ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Макси-
малната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22, на 2000
метра - около 15 градуса. И във вторник времето ще бъде слънчево, след
обяд с купеста облачност над планините, по старопланинското било е въз-
можно да превали. Вятърът ще бъде предимно слаб, от запад-северозапад,
по Черноморието - от югоизток. Преобладаващите максимални температури
ще са между 31 и 36 градуса. В сряда, главно в следобедните часове и до
полунощ, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места
в Западна и Централна България, а по-късно привечер и в североизточните
райони, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите слабо
ще се понижат. В Югоизточна България ще се задържи предимно слънчево.

bTV Cinema, 22.45 ч., "Вроден порок" - криминален, драма,
мистъри, в ролите: Хоакин Финикс, Джош Бролин, Оуен
Уилсън, Мая Рудолф, Бенисио Дел Торо, Рийз Уидърспун,

Джена Малоун, Джилиан Бел, Ерик Робъртс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 149

ВОДОРАВНО: "Голямата работа". "Данил". САРИДОН.
Купон. Типик. Рис. Калан. Нун. Дон. Полен. "Мока". То-
ман. Дунав. Карата. Аваси. Еторе. Ононин. Накип. Рабан
(Пако). НЕК. Тарак. Бод. Сат. Сатен. Мана. Сарот (Ната-
ли). Малик (Яков). Полоса. "Ана не". "Динора". "Ана-
тол". Роман. Касис. "Рир". Кирот (Ана). "Кин". Пот. Ли-
нин. Бара. Верев. Колорит. Лад. Динов (Тодор). Реса.

ОТВЕСНО: Бодурова (Кичка). Ана Тодорова. Лапин (Бо-
рис). Рекет. Лимитед. Лянос. "Татик". Сонар. Мин. По-
топ. Сасон. Лед. Вал. Комар. Тарар. Киви. "Тала". Ерато.
Акин. Василена ("Сватбата на Василена"). АРЕТА. Арико.
РАПАН. Вобан (Себастиан). Насонов (Арсений). "Карин".
Данак. Манит. Бик. Мусон. Манас. Бор. "Мод". Нонин.
Балет. Каре. "Толука". Ирони. Озирис. Ван. Навин. Да-
кел. Ната.
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Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

Àííà Íåòðåáêî è
Ïëàñèäî Äîìèíãî
ùå ãàñòðîëèðàò
â Áîëøîé òåàòúð

245-ия сезон на Болшой
театър ще се открие на 6 сеп-
тември с операта на Джузепе
Верди "Дон Карлос", предаде
ТАСС. В спектакъла ще участ-
ват Анна Нетребко, Юсиф Ей-
вазов, Илдар Абдразаков, Агун-
да Кулаева и Елчин Азизов,
съставът на оперните певци на
Болшой театър и поканени за
случая звезди. "Дон Карлос"
ще се играе също на 8 и 10
септемвмри.

Балетът открива сезона с
"Дон Кихот" на 12 септември.
Той е посветен на лекарите,
които по време на пандемия-
та работят героично. През из-
миналия сезон заради панде-
мията не излезе на сцената в
"Травиата" големият певец
Пласидо Доминго. На 21 ок-
томври ще той ще дирижира
операта "Манон Леско".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.
” Очаквай те  допълни телна
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!

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!

Millennium Media стартира от днес
снимките на продукция на Till Death с
участието на Меган Фокс в София, в
студия на компанията "Ню Бояна".

Австралийският режисьор С. К.
Дейл ще режисира трилъра по сце-
нарий, написан от Джейсън Кар-
ви. Филмът е добър знак за рес-
тарта на продукциите в Европа -
първата американска продукция,
която се снима в "Ню Бояна", след
като пандемията спря голяма част
от филмовата индустрия.

Çàïî÷íàõà ñíèìêèòå íà àìåðèêàíñêè ôèëì ñ Ìåãàí Ôîêñ

Â Òóðöèÿ ñíèìàò ðèìåéê íà "Ôîðåñò Ãúìï"
Един от най-популярните боли-

вудски актьори, Аамир Хан, прис-
тигна в Турция за снимките на ри-
мейка на филма на Робърт Земе-
кис "Форест Гъмп".

Тъй като работата по лента-
та Laal Singh Chadha била прек-
ратена в Индия заради панде-
мията,  Аамир Хан решил да про-
дължи снимките в Турция.

По голямата част от римейка ще
бъде заснета в Турция, като от този
месец започват подготвителните ра-
боти по проекта на турска терито-

рия. Аамир Хан е роден на 14 март
1965 г. и е един от най-популярни-
те индийски актьори. Филмът с не-
гово участие "Гаджини" от 2008 г.
стана първата индийска лента, ко-
ято спечели от прожекции над един
милиард рупии.

Филмът на Земекис "Форест
Гъмп", чиято световна премиера се
състоя през 1994 г., бе възторже-
но приета от зрителите и получи
шест награди "Оскар". С приз за
най-добра мъжка роля отличиха Том
Ханкс.ç

Сюжетът разказва за Ема, изиг-
рана от Фокс, която се озовава
насред сцена за отмъщение и е
оставена с белезници до мъртвия
си съпруг. Неспособна да се осво-
боди, тя трябва да намери начин
да оцелее, когато пристигнат два-
мата убийци, за да довършат ра-
ботата. Във филма участват Иойн
Макен, Калън Мълви и Джак Рот.
Дейвид Джонсън-Макголдрик ще
продуцира заедно с Лес Уелдън
и Танър Мобли.ç

"Îïåðà íà âúðõîâåòå" ñå îòêðèâà ñ  þáèëååí êîíöåðò,
ïîñâåòåí íà 170 ãîäèíè Áåëîãðàä÷èøêî âúñòàíèå

Тази година програмата
на фестивала "Опера на
върховете" включва и два
детски спектакъла - "Въл-
шебната флейта" от Моцарт
и "Трите прасенца" от
Александър Райчев.

Софийската опера и
балет се готви за петото
издание на своя летен
фестивал "Опера на върхо-
вете" - Белоградчишки скали
от 21 до 23 август в летния
кинотеатър. Фестивалът ще
бъде открит с юбилеен
оперен концерт, посветен на
паметната дата, на 21 август,
от 20.00 ч. Участват: Радос-
тина Николаева, Ангел
Христов, Гергана Русекова,
Веселин Михайлов, Габриела
Георгиева, Хрисимир Дамя-
нов, Атанас Младенов,
Мартин Илиев, Даниел
Дамянов, Силвана Пръвче-
ва, Цветана Бандаловска и
оркестърът на Софийската
опера и балет.

На 22 август от 18.00 ч.
ще се играе "Вълшебната

флейта" от В. А. Моцарт -
адаптирана версия за
деца.

Участват: Ангел Христов,
Хрисимир Дамянов, Диана
Василева, Силвия Тенева,
Елена Стоянова, Силвана
Пръвчева, Румяна Петрова,

"Карантина" - пророческият
роман на Питър Мей
Книгата излезе от печат в
издателство "Колибри" на 7
август. Аавторът на нашумялата
поредица за остров Луис се
завърна с актуално заглавие -
"Карантина". Пророческа книга
със силен заряд, предсказала
настоящата пандемия още
преди петнайсет години.
Сюжетът ни пренася в сърцето
на Лондон във връзка с
разследване на загадъчно
убийство. Действието се
развива в рамките на 24 часа
на фона на последиците от
опустошителна пандемия.

Изложбата "Брегове"
в Балчик търси нови
пространства
Изложбата "Брегове" в
"Двореца" в Балчик търси нови
пространства чрез експери-
мент с цветовете. Автор на
колекцията от 30 живописни
платна е изкушеният от
цветовите хармонии и
простотата в изказа Красен
Бербенков. Роденият в Добрич
художник е възпитаник на
акад. Светлин Русев в
Националната художествена
академия. "Брегове" се открива
в "Тихото гнездо" днес и ще
може да бъде разгледана до 24
август.

:
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Атанас Младенов, Анна
Вутова-Стойчева, Красимир
Динев, Рада Тотева. Фести-
валът се закрива на 23
август с музикалната
приказка "Трите прасенца"
от Ал. Райчев. Участват:
Анна Вутова-Стойчева,

Рада Тотева, Калин Душ-
ков, Илия Илиев, Елена
Стоянова, Александра
Носикова, Георги Джанов.
Режисьор на детските
спектакли - Юлия Кръсте-
ва. Диригент - Жорж
Димитров.ççççç


